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АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА  
НА ПРИКЛАДІ ПРАТ «ХМІЛЬНИЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛІЛЕЯ»»

У статті розкрито актуальність питань підвищення конкурентоспроможності сучасного підприємства в ринкових умо-
вах. Встановлено, що система напрямків посилення конкурентних переваг підприємства повинна враховувати спе-
цифіку галузі його функціонування. Також встановлено, що швейна галузь сьогодні характеризується активними 
трансформаційними змінами на ринку, постійною зміною запитів та вимог споживачів, модними тенденціями, що 
диктуються заходом. Розраховано критерії та показники конкурентоспроможності підприємства, також відносні по-
казники у порівнянні із основним конкурентом. Побудовано багатокутник конкурентоспроможності досліджуваного 
підприємства, за яким здійснено аналіз основних його конкурентних переваг, а також розроблено ряд загальних на-
прямків із поліпшення конкурентної позиції.
Ключові слова: конкуренція, переваги, ринок, фактори, показники, підприємство, коефіцієнт конкурентоспроможності.

Постановка проблеми. Конкурентоcпроможнicть 
є базовим чинником ефективного функцiонування 
ринкової економiки та iнcтрументом забезпечен-
ня її рiвноваги й гармонiйного розвитку. Cучаcнi 
тенденцiї розвитку пiдприємcтв в умовах ринкових 
вiдноcин потребують ґрунтовних доcлiджень про-
блем cиcтеми конкурентоcпроможноcтi.

Питання управлiння cиcтемою конкурентоcпро-
можноcтi пiдприємcтв України протягом бага-
тьох рокiв залишаєтьcя актуальною. Формуван-
ня в Українi cоцiально орiєнтованої ринкової 
економiки потребує полiпшення cтратегiї розвит-
ку пiдприємcтв рiзних галузей економiки країни, 
а також нацiональної економiки в цiлому. 

Доcягнення вiдповiдного рiвня конкуренто-
cпроможноcтi є cтратегiчною метою функцiо-
нування пiдприємcтва в умовах ринку, для 
доcягнення якої необхiдна активiзацiя вciх 
пiдроздiлiв його cиcтеми управлiння. Проте, 
управлiння cиcтемою конкурентоcпроможноcтi 
не вiдповiдає вciй дiяльноcтi пiдприємcтва з 
доcягнення кiнцевих цiлей, а включає функцiї, 
якi пов'язанi з розробленням i реалiзацiєю 
cтратегiї конкуренцiї, мотивацiєю до її впро-
вадження. Cиcтема конкурентоcпроможноcтi 
пiдприємcтва потребує розробки cпецiального 
механiзму управлiння [1].

Таким чином актуальнicть i важливicть на-
званих проблем є пiдґрунтям поглиблення на-
укових доcлiджень щодо розробки та управлiння 
cиcтемою конкурентоcпроможноcтi пiдприємcтв.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-
оретичним та практичним питанням вивчення 
конкурентоспроможності підприємства та по-
шуку шляхів її підвищення в умовах ринкової 
економіки присвячено багато робіт вітчизняних 
та зарубіжних вчених-економістів. Особливої 
уваги заслуговують роботи Гудзинcького О.Д. 
[1], Жалiло Я.А. [2], Должанcького I.З. [3], 
Бiркентале В.В. та Зими А.О. [4], Портера М. [5], 
Клименко C.М., Омельяненко Т.В., Барабаля Д.О., 
Дубрової О.C., Вакуленко А.В. [6; 10; 11] та iн. 

Разом із тим варто зазначити, що питання 
підвищення конкурентоспроможності підпри-

ємства повинні досліджуватися із врахуванням 
специфіки галузі діяльності підприємсва, особли-
востей ринку, а також основних конкурентів. 

Постановка завдання. Метою статті є визна-
чення конкурентних перваг та розробка прак-
тичних рекомендацій із підвищення конкурен-
тоспроможності сучасного підприємства швейної 
галузі на прикладі ПрАТ «Хмільницька швейна 
фабрика «Лілея»».

Виклад основного матеріалу дослідження. До 
основних критеріїв конкурентоспроможності під-
приємства варто віднести групи показників, що 
характеризують ефективність виробничої діяль-
ності підприємства, фінансовий стан підприєм-
ства, ефективність збуту та просування товару, 
конкурентоспроможність товарів підприємства 
[6]. Кожна із зазначених груп характеризується 
набором окремих показників, які необхідно ана-
лізувати у порівнянні із аналогічними показника-
ми підприємств-конкурентів. Адже було зазна-
чено, що конкурнтоспроможність підприємства є 
відносною характеристикою, яка може бути оці-
нена лише у порівнянні показників підприємства 
із відповідними показниками конкурентів або ба-
зових чи еталонних підприємст.

В якості базових або еталонних підприємств 
варто обирати основних конкурентів досліджу-
ваного підприємства, що функцонують на одному 
ринку, виробляють аналогічні товари або това-
ри-замінники. З цією метою необхідно визначи-
ти основних конкурентів ПрАТ «Хмільницька 
швейна фабрика «Лілея»», а також визначитись 
із тими підприємствами по відношенню до до-
цільно роводити аналіз його конкурентоспро-
можності.

Поряд із ПрАТ «Хмільницька швейна фабрика 
«Лілея»» наринку вінниччини працю досить ба-
гато аналогічних підприємств. Найбільш схожи-
ми до досліджуваного підприємсва за розмірами 
та асортиментом продукції є ПрАТ «Самоцвіт»  
(м. Могилів-Подільськ), ПрАТ «Україна» (м. Вінни-
ця), ПрАТ «Ярославна» (м. Вінниця), ПрАТ «Швей-
на фабрика» (м. Бар), ПрАТ «Тульчинська швейна 
фабрика» (м. Тульчин), ПрАТ «Могилів – Поділь-
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ська швейна фабрика «Аліса»» (м. Могилів-По-
дільськ), ПрАТ «Козятинська швейна фабрика» 
(м. Козятин), ПрАТ «Нетканка» (м. Могилів-По-
дільськ), ПрАТ «Мрія» (м. Бар), ПрАТ «Інтер-
Текст» (м. Могилів-Подільськ), ПрАТ «Фабрик 
нетканих матеріалів» (м. Могилів-Подільськ), 
ПрАТ «Швейна фабрика «Поділля»» (м. Вінниця), 
ПрАТ «Калина» (м. Калинівка), ПрАТ «Веселка» 
(м. Немирів), ПрАТ «Вінничанка» (м. Вінниця)  
та інші [7].

В раховуючи специфіку діяльності досліджу-
ваного підприємстива, а також зсилаючись на 
інформацію на офіційному сайті ПрАТ «Хміль-
ницька швейна фабрика «Лілея»» [7–8; 9], відомо, 
що на підприємстві виготовляються швейнi виро-
би, в основному, жiночого асортименту: пальто, 
костюми, блейзери, сукнi, блузи, жилети, курт-
ки. В даний час виробничi потужностi фабрики 
зайнятi виробленням швейних виробiв на основi 
давальницької сировини iнофiрм: Нiмеччини – 
«Геррi Вебер», «Манiза», «Солюшенс», «Кабано». 
В поточному i в майбутньому роцi планується 
продовжувати спiвпрацю з iнофiрмами. Осно-
вним конкурентом підприємства вважається 
ПрАТ «Швейна фабрика «Поділля»» (м. Вінниця), 
яке також спiвпрацює з iнофiрмами [9]. У звязку 
із цим саме ПрАТ «Швейна фабрика «Поділля»» 
буде використовуватися у якості бази порівнян-
ня з метою визначення основних показників кон-
курентоспроможності підприємства.

З метою дослідження конкурентоспромож-
ності ПрАТ «Хмільницька швейна фабрика «Лі-
лея»» вважаємо доцільним аналіз наступних 
показників: фондовіддача, рентабельність про-
дукції, продуктивність праці, коефіцієнт плато-
спроможності, коефіцієнт сбсолютної ліквідності, 
коефіцієнт оборотності оборотних коштів, рен-
табельність продажів, коефіцієнт затовареності 
готовою продукцією, коефіцієнт завантаження 
виробничих потужностей [6].

Крім зазначених показників існує також ряд 
тих, які не будуть розглянуті під час аналізу. Таке 
рішення обумовлене насамперед значущістю обра-
них показників, а також наявністю та доступністю 
інформаційного забезпечення під час аналізу.

Аналіз основних показників конкурентоспро-
можності ПрАТ «Хмільницька швейна фабрика 

«Лілея»» у відношенні до ПрАТ «Швейна фабри-
ка «Поділля»» проводимо за період 2016-2018 ро-
ків, а розрахунки подамо у вигляді таблиці 1.

З метою порівняння занесених у таблицю 
1 показників, необхідно розрахувати відності 
значення кожного з них. Розрахунок відносних 
значень плказників здійснюється шляхом порів-
няня окремого показника ПрАТ «Хмільницька 
швейна фабрика «Лілея»» із аналогічним показ-
ником ПрАТ «Швейна фабрика «Поділля»». При 
чому, якщо збільшення показника свідчить про 
покращення на підприємстві, то необхідно ділити 
показник нашого підприємства на базовий, в ін-
шому випадку – навпаки. Результати порівняння 
показників заносимо до таблиці 2.

За результатами таблиці 2 побудуємо багато-
кутник конкурентоспроможності ПрАТ «Хміль-
ницька швейна фабрика «Лілея»» (рисунок 1). 

У зв'язку з тим, що кожний з цих показників 
має різний ступінь важливості для розрахунку 
коефіцієнта конкурентоспроможності підприєм-
ства, експертним шляхом були розроблені кое-
фіцієнти вагомості критеріїв.

Розрахунок критеріїв і коефіцієнта конку-
рентоспроможності підприємства проводиться за 
формулою середньозваженої арифметичної [10].

Коефіцієнт конкурентоспроможності підпри-
ємства розраховується за формулою [10; 11]:

Ê Åâ Åô Åç Åò� � � �0 15 0 29 0 23 0 33, , , , ,     (1)
де Ев, Еф, Ез, Ет – відповідно значення кри-

терію ефективності виробничої діяльності, фі-
нансового стану, збутової політики та товару.

Наприклад, для 2016 року К становитиме 0,88.
Ê2016 0 15 0 88 0 29 0 97 0 23 1 48 0 33 1 1 08� � � � � � � � �, , , , , , , , .

Критерії ефективності виробничої діяльності 
розраховується за формулою [10, 11]:

Åâ Â Ô Ðï Ï� � � �0 31 0 19 0 4 0 1, , , , , �        (2)
де В – відносний показник витрат виробни-

цтва на одиницю продукції; Ф – відносний по-
казник фондовіддачі; Рп – відносний показник 
рентабельності продукції; П – відносний показ-
ник продуктивності праці; 0,31; 0,19; 0,40; 0,10 – 
коефіцієнти вагомості показників.

Наприклад, для 2016 року Ев становитиме 0,88.
Åâ2016 0 31 1 0 19 0 86 0 4 0 82 0 1 0 76 0 88� � � � � � � � �, , , , , , , , .

Таблиця 1
Критерії та показники конкурентоспрможності  

ПрАТ «Хмільницька швейна фабрика «Лілея»» за період 2016-2018 рр.

Критерії та показники ПрАТ «Хмільницька швейна 
фабрика «Лілея»»

ПрАТ «Швейна фабрика 
«Поділля»»

Роки 2016 2017 2018 2016 2017 2018
Ефективність виробничої діяльності підприємства

Фондовіддача грн./1 грн. 4,9 4,2 5,2 5,7 5,5 4,9
Рентабельність продукції, % 53,8 26,1 16,4 65,5 33,3 15,7
Продуктивність праці тис. грн./чол. 110,3 111,56 144,9 145,5 155,3 95,6

Фінансовий стан підприємства
Коефіцієнт платоспроможності 2,53 3,26 3,31 2,2 1,8 1,2
Коефіцієнт сбсолютної ліквідності 1,01 1,07 1,08 1,05 1,03 0,98
Коефіцієнт оборотності оборотних коштів 1,79 1,47 1,76 2,2 1,3 1,2

Ефективність організації збуту та просування товарів
Рентабельність продажів, % 18,5 5,1 0,31 15,5 5,4 0,16

Витрати на збут, тис. грн. 958 1037 1439 1568 543 1055
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Критерії фінансового стану діяльності підпри-
ємства розраховується за формулою [10; 11]:

 Ôï Êà Êï Êë Êîá� � � �0 29 0 2 0 36 0 15, , , , , �    (3)
де Ка – відносний показник автономії під-

приємства; Кп – відносний показник платоспро-
можності підприємства; Кл – відносний показник 
ліквідності підприємства; Коб – відносний по-
казник оборотності оборотних коштів; 0,29; 0,20; 
0,36; 0,15 – коефіцієнти ваговитості показників.

Наприклад, для 2016 року Фп становитиме 0,97.
Ôï2016 0 29 1 0 19 1 15 0 4 0 96 0 1 0 81 0 97� � � � � � � � �, , , , , , , , .

Коефіцієнт ефективності збутової діяльності 
підприємства розраховується за формулою [10; 11]:

 Åç Ðï Êçàò Êçâï Êð� � � �0 37 0 29 0 21 0 14, , , ,   (4)
де Ез – критерій ефективності організації 

збуту і просування товару; Рп – відносний по-
казник рентабельності продажів; Кзат – віднос-
ний показник затовареності готовою продукцією; 
Кзвп – відносний показник завантаження ви-
робничих потужностей; Кр – відносний показник 
ефективності реклами і засобів стимулювання 

збуту; 0,37; 0,29; 0,21; 0,14 – коефіцієнти вагови-
тості показників.

Наприклад, для 2016 року Ез становитиме 1,48.
Åç2016 0 37 1 19 0 29 1 0 4 1 63 0 1 1 1 48� � � � � � � � �, , , , , , , .
Критерій конкурентоспроможності товару 

розраховується як співвідношення якості товару 
до його ціни споживання.

Аналогічні розрахунки пролводимо для 2017 та 
2018 років і заносимо їх до таблиці 3. Варто за-
значити також, що під час розрахунків критерії, 
які не були розраховані вище були прийняті для 
обох підприємств рівними, а віддтак відносні по-
казни за ними дорівнюють 1.

Динаміка коефіцієнта конкурентоспромож-
ності та його складових для ПрАТ «Хміль-
ницька швейна фабрика «Лілея»» за період 
2016-2018 років у відношенні до основнго конку-
рента ПрАТ «Швейна фабрика «Поділля»» по-
дано на рисунку 2.

Аналіз розрахованих коефіцієнтів конкуренто-
спроможності показує, що протягом аналізованого 
періоду дане підприємство постійно було конку-

Таблиця 2
Відносні показники конкурентоспроможності ПрАТ «Хмільницька швейна фабрика «Лілея»»

Внутрішні конкурентні переваги
Роки Орієнтовне 

значення2016 2017 2018
Ефективність виробничої діяльності підприємства

Фондовіддача грн./1 грн. 0,86 0,76 1,06 1
Рентабельність продукції, % 0,82 0,78 1,04 1
Продуктивність праці тис. грн./чол. 0,76 0,72 1,52 1

Фінансовий стан підприємства
Коефіцієнт платоспроможності 1,15 1,81 2,75 1
Коефіцієнт сбсолютної ліквідності 0,96 1,04 1,1 1
Коефіцієнт оборотності оборотних коштів 0,81 1,13 1,47 1

Ефективність організації збуту та просування товарів
Рентабельність продажів, % 1,19 0,94 1,93 1
Витрати на збут, тис. грн. 1,63 1,91 1,36 1
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Рис. 1. Багатокутник конкурентоспроможності ПрАТ «Хмільницька швейна фабрика «Лілея»»
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ренто здатним із відповідним запасом конкурен-
тоспроможності у 8%, 13% та 27% відповідно.

Проте, варто зазначити, що у 2016 році кон-
курентні переваги ПрАТ «Хмільницька швейна 
фабрика «Лілея»» полягали у потужній збутовій 
політиці. А виробнича діяльність та фінансовий 
стан підприємства мали нижчі від конкурента 
показники на 12% та 3% відповідно.

У 2017 році ПрАТ «Хмільницька швейна фа-
брика «Лілея»» має покращення фінансового ста-
ну підприємства із випередженням конкурента 
на 16%, потужну збутову політику – на 50%. Але 
також недостатня увага виробничій діяльності, 
ефективність якої нижча від конкурента на 16%

Досить привабливі тенденції 2018 року да-
ють змогу ПрАТ «Хмільницька швейна фабрика 
«Лілея»» отримати ряд конкурентних перваг над 
ПрАТ «Швейна фабрика «Поділля»» у виробни-
чій, фінансовій та збутовій діяльності – 8%, 40%, 
65% відповідно, що з врахуванням вагомості кри-
теріїв дало змогу отримати випереджння конку-
рента на 27% загалом.

Висновки з проведеного дослідження. Зро-
зумілим стає те, що основною перевагою 

ПрАТ «Хмільницька швейна фабрика «Лілея»» 
є його збутова політика. Разом із тим позитив-
ні тенденції 2018 року у порівнянні із основним 
конкурентом аж ніяк не є свідченням розвитку 
ПрАТ «Хмільницька швейна фабрика «Лілея»», 
зокрема. Такий висновок можна зробити на осно-
ві аналізу фінансового стану підприємства, що 
наведено в п.п. 2.1. Покращення конкурентоспро-
можності досліджуваного підприємства відбуло-
ся не за рахунок розвитку його конкурентних 
позицій, а послаблення конкурентних позицій 
ПрАТ «Швейна фабрика «Поділля»».

В зв’язку із цим серед основних практичних 
напрямків підвищення конкурентоспроможності 
підприємства запропоновано орієнтацію на євро-
пейський ринок, підвищення якості виробів шля-
хом стандартизації та сертифікації продукції. 
Такі заходи дадуть можливість досягнути відпо-
відного рівня якості продукції, що забезпечить її 
сприйняття на європейських ринках. Крім того 
одним із засобів розширення клієнтської буде 
доцільним створення електронного магазину та 
забезпечення можливості он-лайн співпраці із 
роздрібними та оптовими споживачами.

Таблиця 3
Коефіцієнт конкурентоспроможності ПрАТ «Хмільницька швейна фабрика «Лілея»»  

за період 2016-2018 років

Показник
Роки Відхилення

2016 2017 2018 2017 до 2016 2018 до 2017
Коефіцієнт ефективності виробничої діяльності 0,88 0,84 1,08 -0,04 -5% 0,24 28,6%
Коефіцієнт фінансового стану 0,97 1,16 1,4 0,19 19,5% 0,24 20,7%
Коефіцієнт ефективності збуту 1,48 1,5 1,65 0,02 1,4% 0,15 10%
Коефіцієнт конкурентоспроможності товару 1 1 1 - - - -
Коефіцієнт конкурентоспроможності 1,08 1,13 1,27 0,05 4,6% 0,14 12,4%
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Рис. 2. Динаміка коефіцієнта конкурентоспроможності та його складових  
для ПрАТ «Хмільницька швейна фабрика «Лілея»» за період 2016-2018 років
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
НА ПРИМЕРЕ ЧАО «ХМЕЛЬНИЦКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА «ЛИЛЕЯ»»

Аннотация
В статье раскрыты актуальность вопросов повышения конкурентоспособности современного предприятия в рыночных 
условиях. Установлено, что система направлений усиления конкурентных преимуществ предприятия должна учиты-
вать специфику отрасли его функционирования. Также установлено, что швейная отрасль сегодня характеризуется 
активными трансформационными изменениями на рынке, постоянным изменением запросов и требований потреби-
телей, модными тенденциями, диктуемых мероприятием. Рассчитано критерии и показатели конкурентоспособности 
предприятия, также относительные показатели по сравнению с основным конкурентом. Построен многоугольник кон-
курентоспособности исследуемого предприятия, по которым осуществлен анализ основных его конкурентных преиму-
ществ, а также разработан ряд общих направлений по улучшению конкурентной позиции.
Ключевые слова: конкуренция, преимущества, рынок, факторы, показатели, предприятие, коэффициент конкурен-
тоспособности.
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ANALYSIS OF THE COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE MODERN ENTERPRISE 
ON THE EXAMPLE OF LILYA CLOTHING CLOTH FACTORY

Summary
The article deals with the urgency of increasing the competitiveness of a modern enterprise in market conditions. It is 
established that the system of directions of strengthening of competitive advantages of the enterprise should take into 
account the specifics of its functioning. It is also established that the garment industry today is characterized by active 
transformational changes in the market, a constant change in consumer requests and demands, fashion trends dictated by 
the event. The criteria and indicators of competitiveness of the enterprise are calculated, as well as relative indicators in 
comparison with the main competitor. A polygon of competitiveness of the studied enterprise was built, which analyzed its 
main competitive advantages, and also developed a number of general directions for improving the competitive position.
Key words: competition, advantages, market, factors, indicators, enterprise, competitiveness factor.
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У статті розглянуто поняття бізнес-процесів як економічної категорії. Визначено важливість контролю та аналізу 
бізнес-процесів на підприємствах. Сформовані критерії аналізу бізнес-процесів. Для визначення бізнес-процесів роз-
глянули основні підходи. В ході дослідження проаналізували та дослідили бізнес-процеси в сфері видобутку (буріння 
свердловини), на прикладі «Української сервісної бурової компанії – 1» в умовах динамічного бізнес-середовища. 
Ключові слова: бізнес-процеси, динамічне бізнес-середовище, підходи, сфера видобутку.

Постановка проблеми. Одним з важливих і в 
той же час складних завдань сучасного менедж-
менту є проектування оптимальних бізнес-про-
цесів і організаційної структури, які здатні ре-
алізувати стратегічні цілі підприємства сфери 
послуг та підбір методу для управління бізнес-
процесами підприємства сфери послуг та при-
йняття відповідних господарських рішень.

Постановка завдання. На основі викладеного 
матеріали можна буде сформувати поняття біз-
нес-процесів підприємства та проаналізувати їх 
на прикладі ПП «УСБК-1».

Аналіз останніх досліджень. На думку Чейз 
Річарда, процеси, що протікають усередині під-
приємства – це послідовні функціональні лан-
цюги, які взаємопов’язані між собою та від яких 
безпосередньо залежить загальний стан всієї 
корпоративної системи [1]. Мішель Хамер ствер-
джує, що кожна система має свої, властиві лише 
їй, особливості, свою реакцію на управління, свої 
форми можливого відхилення від програми, свою 
здатність реагувати на дії різного роду [2]. Те-
оретичні підходи щодо обґрунтування окремих 
аспектів управління бізнес-процесами дослі-
джені і розроблені Також над вирішенням про-
блем бізнес-процесу працювали й такі відомі за-
рубіжні науковці: Т. Давенпортом, В. Демінгом, 
У. Кеттингером, М. Робсоном, П. Страссманом, 
К. Саймоном, Д. Тонгом, Ф. Уллахом, А. Берн, 
Й. Беккер, К. Цайнінгер, Дж. Перард та інші, які 
обґрунтували окремі аспектів управління бізнес-
процесами.

Серед вітчизняних науковців, які займаються 
дослідженням і розробкою проблематики управ-
ління бізнес-процесами, слід відзначити В. Ан-
дрієнко, В. Василенко, В. Бабушкіну, Л. Балаба-
нову, О. Виноградову, В. Гринькову, В. Горчакова, 
О. Громова, Л. Єльнікову, П. Кутельова, Г. Каля-
нова, С. Колеснікова, С. Мінухіна, Н. Москаленко, 
Е. Попова, Л. Таранюка, Ю. Тельнова, Е. Уткіна, 
М. Шапота, С. Чалого та ін.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У пострадянський період основним завданням 
підприємства було отримання та максимізація 

прибутку, тобто в основі лежить економічна ка-
тегорія. Йдеться мова про систему управління 
підприємством чи бізнесом, яка направлена на 
максимізацію та отримання прибутку від вироб-
ництва та реалізації продукції, виконання робіт 
та надання послуг в цілому, а також на одержан-
ня прибутку від підвищення вартості бізнесу за 
рахунок його оптимальної організації [3].

Поняття «бізнес-процес» складається з двох 
термінів – бізнес та процес. Поява поняття «про-
цес» супроводжувалася виникненням загальної 
теорії процесів, що вивчає процеси будь-якої 
природи. Вона виникла наприкінці 60-х років та 
вважалася новим якісним етапом розвитку сис-
темної теорії. Термін «процес» перекладається 
як процедура, спосіб, порядок, метод, рух, потік, 
хід тощо. Відповідно до цього поняття процесу 
є багатогранним й неоднозначним. Щодо підпри-
ємства процес є послідовністю дій для отриман-
ня кінцевого результату. Вважається, що вперше 
поняття «процес» було введено Г. Плехановим 
та П. Тимофєєвим як фундаментальна власти-
вість системи управління [4]. Загальноприйнятим 
визначенням поняття «процес» вважається ви-
значення, наведене в стандартах ISO 9001:2000: 
процес – це стійка, цілеспрямована сукупність 
взаємопов’язаних видів діяльності, яка за визна-
ченою технологією трансформує входи у виходи 
[5]. Т. Давенпорт визначає процес як специфічно 
упорядковану сукупність робіт, завдань у часі та 
просторі із зазначенням початку та кінця і точ-
ним визначенням входів та виходів. У цьому ви-
значенні автор наголошує на чіткості процесу, 
його злагодженості, що вимагає конкретизації 
часових проміжків його перебігу [6].

Бізнес як економічна категорія є предметом 
постійних наукових дискусій, що тривають кіль-
ка останніх століть. Вагомий внесок у дослід-
ження сутності, функцій та особливостей цього 
поняття зробили А. Сміт, Й. Шумпетер, Д. Лінд-
сей, К. Макконелл, Дж. Долан та ін. Визначив-
ши окремі категорії, а саме «процес» та «бізнес», 
можна прийти до одного з варіантів основно-
го поняття – бізнес-процес – це сукупність 
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взаємопов’язаних операцій у межах окремих 
видів діяльності підприємства, що використовує 
ресурси підприємства для отримання на виході 
кінцевого результату у вигляді продукту (послу-
ги) для задоволення кінцевого споживача [5].

Бізнес будь-якого підприємства можна пред-
ставити як сукупність бізнес-процесів вироб-
ничого і невиробничого характеру. При цьому 
відсутній будь-який стандартний перелік бізнес-
процесів, тому кожне підприємство повинно роз-
робляти свої власні бізнес-процеси на основі ор-
ганізації активного, стабільного і збалансованого 
механізму управління.

Для безперервного функціонування бізнес-
процесів, або хоча б з мінімальними ризиками, 
необхідний аналіз цих процесів. На рис. 1 пред-
ставлено аналіз бізнес-процесів «УСБК-1».

Для ПП «УСБК-1» є характерним переважан-
ня бізнес-процесів виробничого характеру.

Для виділення бізнес-процесів використову-
ють такі основні підходи: 

за такою структурою організації;
за результатом бізнес-процесу виробленому 

продукту; 
за ланцюжком створення цінності. 
На сьогодні, існує безліч типів і видів бізнес 

процесів. Як правило, основу для класифікації 
бізнес-процесів становлять такі базові категорії: 
основні бізнес-процеси; забезпечувальні бізнес-
процеси; бізнес-процеси розвитку; допоміжні біз-
нес-процеси. 

Основні (виробничі) бізнес-процеси на аналі-
зованому підприємстві включають в себе: постав-
ку нафтогазового обладнання від лідерів світової 
індустрії, буріння свердловин в найскладніших 
умовах, проведення ремонтно-ізоляційних ро-
біт, ліквідація аварій, оброблення привибійної 
зони та інше. До допоміжних бізнес-процесів ПП 
«УСБК-1» належать: скручування НКТ та обсад-
них труб, проведення дефектоскопії нафтогазо-
вого обладнання, виготовлення торцевих фрезів, 
буріння водних свердловин та інші.

Бізнес-процеси розвитку (бізнес-проекти) – 
це впровадження інноваційних комунікаційних 
технологій управління; упровадження ресурсо-

ощадних, наукомістких технологій; модернізація 
устаткування, обладнання, будівель, приміщень, 
впровадження нових технологій.

Забезпечувальні бізнес-процеси – це система 
якості, закупівлі, реалізація, персонал, фінанси, 
система мотивації та заохочення працівників.

Аналіз бізнес-процесів ПП «УСБК-1» вклю-
чає такі складові як якісний аналіз процесу на 
основі суб’єктивних оцінок, візуальний якісний 
аналіз графічних схем процесу та аналіз стану 
процесу по відношенню до вимог.

Спершу, розглянемо якісний аналіз процесу 
на основі суб’єктивних оцінок, що в першу чергу 
включає в себе SWOT-аналіз. Спочатку ми оці-
нимо привабливість нафтодобувної галузі, адже 
аналізоване ПП «УБК-1» діє саме в даній галузі. 
При оцінці привабливості галузі різними автора-
ми пропонується враховувати різну кількість по-
казників галузі, при цьому найчастіше варіюєть-
ся і питома вага кожного показника. Найвищий 
рейтинг – 5, а найнижчий – 1. Далі перемножує-
мо питому вагу з рейтингом та отримуємо оцінку 
кожного показника. В табл. 1. наведені та про-
раховані показники привабливості галузі згідно з 
переліком Харрісона. 

Провівши розрахунок щодо привабливості га-
лузі, можемо зробити висновок, що галузь є до-
сить приваблива. Найбільшим показником який 
впливає на привабливість є: швидкість техноло-
гічних нововведень та ефективність функціону-
вання в період економічного спаду.

Так, як ПП «УСБК-1» розташоване територі-
ально в м. Полтава, то й конкурентів розглянемо 
тих, які ж знаходяться в даному населеному пунк-
ті. Провівши дослідження, можемо виділити два 
основних: ТОВ «Ендейвер», ТОВ «Спецмехсервіс».

Далі розглянемо фактори конкурентоспромож-
ності аналізованих фірм, які наведені в табл. 2.

Таким чином, з таблиці видно, що основним 
конкурентом на даному ринку для аналізованого 
підприємства є ТОВ «Спецмехсервіс». Головною 
перевагою для ПП «УСБК-1» є те, що надає ви-
соку якість продукції та послуг при середній ціні. 
Проте, товариство також має високу якість про-
те й високу ціну, асортимент виконуваних робіт є 
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Рис. 1. Аналіз бізнес-процесів ПП «УСБК-1»
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широкий. Одним з головних факторів за допомо-
гою якого ПП «УСБК-1» може позицію вати себе 
на ринку серед конкурентів це розвиток марке-
тингової діяльності.

Також, доволі відомим, є підхід до аналі-
зу зовнішнього середовища, який здобув назву 
PEST-аналізу; виходячи з абревіатури англій-
ських слів: р – policy; e – economy; s – society; 
t – technology – тобто, групи основних факто-
рів – політичних, економічних, соціальних та 
технологічних, які впливають на організацію. Для 
узагальнення інформації про зовнішнє середови-
ще сформовано спеціальну таблицю (табл. 3).

Провівши, таким чином для ПП «УСБК-1» най-
більш вагомим фактором є фактор групи технічні.

Провівши PEST-аналізу, проведемо SWOT-
аналіз ПП «УСБК-1» табл. 4.

За результатами даного SWOT-аналізу вста-
новлено, що досліджуване ПП «УСБК-1» має ряд 
сильних сторін і можливостей в даній галузі. Їй 
можна запропонувати конкретні стратегії з потен-
ціювання цих сторін і можливостей за умови вра-
хування й обмеження впливу слабких сторін і за-
гроз, що забезпечить фірмі конкурентні переваги. 

Візуальний якісний аналіз графічних схем про-
цесу включає в себе: аналіз входів та виходів, ана-
ліз функцій та аналіз ресурсів підприємства. Від-
повідно власники підприємства, використовуючи 
«входи», за допомогою наявних ресурсів, перетво-
рюють їх у «виходи», що є результатом бізнес-про-
цесу, які згодом, використовують споживачі. 

До «входів» ПП «УСБК-1» можемо віднести 
устаткування, сировину, матеріали, інформація, 

яка є в наявності аналізованого підприємства, 
та піддаються прямому управлінню. «Виходами» 
процесу є результат діяльності підприємства. 
Фірма на своєму виході має задовольнити пев-
ний набір критеріїв, найголовніші з яких є на-
дійність та стабільність. Аналізуючи «виходи» 
процесу, можна зробити висновок про ступінь 
досягнутих цілей, поставлених перед підприєм-
ством. В даному випадку для ПП «УСБК-1» «ви-
ходами» є кількість виконаних робіт на об’єктах, 
задоволення потреб замовників.

Відповідно, аналіз ресурсів включає в себе: 
аналіз персоналу, аналіз обладнання та аналіз 
програмного забезпечення. 

Що стосується персоналу на ПП «УСБК-1», то 
на даному підприємстві переважають робітничі 
професії, та робітники складають понад 70% від 
загальної структури персоналу. Це зумовлено з 
специфікою діяльності компанії. Управлінський 
персонал підприємства виконує певний набір 
обов’язків, які обумовлені як його місцем в управ-
лінській структурі, так і специфікою робіт. Варто 
зазначити, що кожен працівник не допускається 
до роботи на виробництві без відповідної освіти, 
допуску та проходження інструктажу в охороні 
праці. Взагалі, роботи, які проводить ПП «УСБК-1»  
можна віднести до робіт з високим ризиком, тому 
керівництво підприємства постійно контролює 
безпеку працівників, та наймає лише кваліфіко-
вані кадри, в основному з досвідом роботи.

З приводу обладнання, підприємство у своєму 
розпорядженні має близько 8 мобільних бурових 
установок, а саме: МБУ ZJ – 30 (180) в кількості 

Таблиця 1
Привабливість галузі (згідно з переліком Харрісона)

№ 
п/п Показник Питома вага Рейтинг Оцінка

1. Вплив постачальників 0,10 2 0,2
2. Вплив споживачів 0,10 2 0,2
3. Вплив товарів-замінників 0,03 1 0,03
4. Міцність бар'єрів входу 0,10 4 0,4
5. Рівень конкуренції 0,15 3 0,45
6. Рівень і тип регулювання з боку держави 0,10 1 0,1
7. Вплив соціально активних груп 0,03 1 0,03
8. Ставлення суспільства до галузі 0,03 2 0,06
9. Швидкість технологічних нововведень 0,03 5 0,15
10. Вплив профспілок 0,06 2 0,12
11. Ставлення фінансових організацій і посередників до галузі 0,03 2 0,06
12. Темпи зростання 0,04 4 0,16
13. Прибутковість 0,10 4 0,4
14. Ефективність функціонування в період економічного спаду 0,10 5 0,5

Усього 1,00 - 3,4

Таблиця 2
Фактори конкурентоспроможності фірм конкурентів ПП «УСБК-1»

Конкуренти

Фактори конкурентоспроможності фірм
Якість 

продукції і 
послуги

Рівень цін
Асортимент 
виконуваних 

послуг
Реклама Репутація 

фірми

ПП «УСБК-1» Висока Середній Вузький Не проводиться Відома
ТОВ «Ендейвер» Середня Середній Вузький Не проводиться Не відома

ТОВ «Спецмехсервіс» Висока Високий Широкий Не проводиться Відома
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3 одиниці, МБУ ZJ – 40 (225), МБУ ZJ – 40 (125), 
AOPC – 80 (80т) – 2 станки та УПА – 80М (80 т). 
Також, на своєму рахунку ПП «УСБК-1» має на-
сосні установки, бурові верстати, гвинтові відбійні 
двигуни, автомобілі МАН з маніпуляторами, бу-
дівельне обладнання, компресорну установку та 
інше. Все технологічне обладнання компанії є мо-
дернізованим та якісне, що дозволяє забезпечити 
роботу на виробництві з мінімальними втратами.

Наступний елемент, що відноситься до аналі-
зу ресурсів – це аналіз програмного забезпечен-
ня. Якщо проводити паралелі з ПП «УСБК-1», то 
можна зробити висновок, що працівники забез-
печені такими програмами як «1С», ліцензійним 
обслуговуванням ОС Windows. В ході досліджен-
ня, також було опитано адміністративно-управ-
лінський персонал компанії, більшість з яких 
повідомили, що було б більш зручніше, резуль-
тативніше та швидше передавати інформацію, 
якби була єдина пошта для всіх працівників. 

Також ПП «УСБК-1» має сертифікати якості 
стосовно надання допоміжних послуг у сфері до-
бування нафти і газу; постачання або надання в 
оренду нафтогазового обладнання, машин устат-
кування; буріння свердловин для добування води, 
забір, очищення та постачання води; будівництво 
та капітальний ремонт свердловин всіх категорій 
на нафту, газ, конденсат, воду, трубопроводів, га-
зопроводів обв’язки свердловин інші спеціалізовані 
будівельні роботи; надання послуг з оренди бурово-
го обладнання, інструменту, вантажних і легкових 
автомобілів, інших автотранспортних засобів; на-
дання послуг з транспортування та транспортного 
обладнання вантажів; монтування, ремонтування 
та демонтування бурильних установок, пов’язані 
з цим допоміжні послуги для добування нафти та 
природного газу, надання сервісних послуг у сфері 
буріння нафти та природного газу та на інші види 
робіт. Сертифікати ПП «УСБК-1» можна перегля-
нуть на їх офіційному сайті.

Таблиця 3
Матриця PEST-аналізу для ПП «УСБК-1»

Назва
політичні

Назва
економічні

V B P V B P
1. Військові дії в державі 0,2 2 0,4 1. Інфляція 0,1 2 0,2

2. Зміна законодавства 0,3 2 0,6 2. Зростання податкового наванта-
ження 0,3 2 0,6

3. Політична нестабільність 0,4 3 1,2 3. Курс національної валюти 0,2 3 0,6
4. Рівень корупції 0,1 2 0,2 4. Ціни на енергоресурси 0,3 3 0,9

5. Загальна характеристика еконо-
мічної ситуації в країні 0,1 1 0,1

1 2,4 1 2,4

Назва
соціальні

Назва
технічні

V B P V B P
1. Демографічна ситуація в країні 0,2 1 0,2 1. Доступ до технологій 0,2 2 0,4

2. Мобільність населення 0,2 2 0,4 2. Перехід до більш сучасних 
технологій 0,2 3 0,6

3. Соціальна стабільність 0,1 3 0,3 3. Проблеми інтелектуальної 
власності 0,1 2 0,2

4. Звязки з громад кістю 0,1 2 0,2 4. Інформація та комунікація, 
вплив мережі Інтернет 0,1 1 0,1

5. Етнічні та релігійні фактори 0,1 1 0,1 5. Ліцензування 0,2 3 0,6
6. Відношення до праці та відпо-
чинку 0,3 3 0,9 6. Сертифікація наданих послуг 0,2 3 0,6

1 2,1 1 2.5

Таблиця 4
SWOT-аналізу ПП «УСБК-1»

Сильні сторони Можливості
1. прибуткова сфера діяльності
2. висока кваліфікація працівників
3.  наявність імпортної технології
4. забезпечення працівників комфортними умовами 
проживання на об’єктах
5. забезпечення виробничого персоналу харчуванням
6. надання транспортних послуги працівникам за 
рахунок підприємства
7. співпраця з іноземними фірмами 
8. участь у тендерах

1. сертифікація виробничого персоналу 
2. надання додаткових послуг (наприклад, буріння)
3. обов’язкове медичне страхування для працівників 
4. вихід на міжнародний ринок країн Африки (напри-
клад, Марокко).

Слабкі сторони Загрози
1. відсутність маркетингової служби на підприємстві
2. відсутня корпоративна соціальна відповідальність
3. обмежене коло споживачів, які користуються по-
слугами підприємства

1. велике податкове навантаження
2. наявність більш сильніших конкурентів
3. зростання інфляції
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Висновки з проведеного дослідження. Основу 
діяльності будь-якої організації становлять її ді-
лові процеси, або бізнес-процеси, які визначають-
ся цілями й завданнями діяльності суб'єкта гос-
подарювання. Процеси забезпечують реалізацію 
всіх видів діяльності підприємства, пов'язаних 
з виробництвом товарів і/або послуг, які суб'єкт 
господарювання або робить, або продає й постав-
ляє, або робить все це в сукупності. Для кожно-

го виду роботи, що входить у загальний процес 
господарської діяльності, визначені тимчасові ха-
рактеристики, які визначають її місце в загальній 
послідовності робіт, умови ініціації й час виконан-
ня. За сучасних умов мінливого зовнішнього се-
редовища головним завданням підприємства стає 
швидке реагування на зміни і відповідне впро-
вадження адекватних заходів в організації і здій-
сненні власної підприємницької діяльності.
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Аннотация
В статье рассмотрено понятие бизнес-процессов как экономической категории. Определены важность контроля и 
анализа бизнес-процессов на предприятиях. Сформированы критерии анализа бизнес-процессов. Для определения 
бизнес-процессов рассмотрели основные подходы. В ходе исследования проанализировали и исследовали бизнес-про-
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BUSINESS PROCESSES IN A DYNAMIC BUSINESS ENVIRONMENT  
(ON THE EXAMPLE OF UKRAINIAN SERVICE DRILLING COMPANY - 1)

Summary
The article considers the concept of business processes as an economic category. The importance of control and analysis of 
business processes at enterprises is determined. The criteria for the analysis of business processes are formed. To identify 
business processes, we considered the main approaches. During the study, we analyzed and explored business processes 
in the field of production (well drilling), using the example of “Ukrainian Service Drilling Company - 1” in a dynamic 
business environment.
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НЕЛІНІЙНА РЕГРЕСІЯ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ  
ТА ПРИКЛАДНЕ ЗАСТОСУВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ

У статті розглянуто основні поняття нелінійної регресії та можливості прикладного застосування методів нелінійно-
го регресійного аналізу в економіці. Обґрунтовано, що в умовах ринкової економіки переважаюча кількість процесів 
мають нелінійний характер, що зумовлює необхідність використання відповідних методів моделювання. Висвітлено, 
що в економетричній науці у разі існування між економічними явищами нелінійних відношень, їх формалізоване ви-
раження здійснюють за допомогою відповідних нелінійних функцій. З’ясовано, що прикладне застосування методів 
нелінійного регресійного аналізу досить довго недооцінювалося у зв’язку із складністю алгоритмів побудови моделей 
та їх подальшою оцінкою. Наведено приклади відповідних моделей та особливості їх практичної реалізації засобами 
нелінійного програмування.
Ключові слова: нелінійна регресія, економетрична модель, моделювання, економічна система, лінеаризація.

Постановка проблеми. Ринкова економіка на-
лежить до гетерогенного середовища, в якій від-
буваються процеси самоорганізації. До основних 
характеристик середовища, в якому протіка-
ють такі процеси, можна віднести нелінійність, 
дисипативність, відкритість, нестабільність. На 
ступінь нелінійності середовища впливає безліч 
факторів. Так, наприклад, при переході від інду-
стріального до постіндустріального суспільства, 
таким фактором є виникнення інформаційного 
середовища. З огляду на те, що сучасні економіч-
ні процеси не знаходяться в стані суворої детер-
мінованості, чіткої визначеності, саморегуляції, 
лінійний підхід до аналізу економічних процесів 
та систем стає неактуальним і малоефективним. 
Вчені з різних наукових сфер, включаючи еконо-
міку, соціологію, філософію, історію, математику 
і т.д., пропонують різні методологічні підходи до 
аналізу нелінійного розвитку економічних проце-
сів. Одним з основних підходів, потенціал якого 
до останнього часу недооцінювався у зв’язку із 
складністю математичного апарату розрахунків 
при прогнозуванні економічної динаміки, є ви-
користання економетричних методів нелінійної 
регресії.

Незважаючи на важливість і актуальність ви-
користання нелінійного економетричного підходу 
при дослідженні економічних систем, сьогодні іс-
нують серйозні проблеми у його науковому об-
ґрунтуванні та прикладному застосуванні. Дані 
обставини визначають актуальність теми дослід-
ження та необхідність подальшого наукового по-
шуку у зазначеному напрямку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання застосування економетричних методів та 
моделей при прогнозуванні економічних процесів 
знайшли досить широке відображення як у за-
рубіжній, так і у вітчизняній науковій літературі. 
Проте проблематика прикладного застосування 
методів нелінійного регресійного аналізу з метою 
прогнозування економічного розвитку є мало-
дослідженою. Серед останніх спеціальних науко-
вих розвідок у цьому спрямуванні слід відмітити 

праці Вертелєва О.В. [1], Іващенко П.О. [2], Калі-
ніченко А.В., Шмиголь Ю.В. та Костоглод К.Д. [3], 
Петрова Л.Ф. [4].

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає полягає у розкритті основних понять 
нелінійного регресійного аналізу та особливостей 
його прикладного застосування в економіці. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасних наукових працях з економетрики 
майже всіма авторами зазначається, що при ви-
вченні залежності економічних показників на 
основі реальних статистичних даних з викорис-
танням апарату теорії ймовірностей і математич-
ної статистики можна зробити висновки, що лі-
нійні залежності зустрічаються не так часто, як 
це уявляється [4, с. 60]. Їх використовують лише 
як окремий випадок для зручності і наочності роз-
гляду ходу економічного процесу. Набагато часті-
ше зустрічаються моделі, які відображають еко-
номічні процеси у вигляді нелінійної залежності. 
Зокрема, затухаючі гармонійні (або негармонійні) 
коливання з економічної точки зору можуть ха-
рактеризувати обсяги продажів сезонного товару 
на етапі виходу з ринку, а застосування ремарке-
тингу або конверсії товару – відображати вплив 
на подовження життєвого циклу продукту. Біль-
ше того, сучасні науковці стверджують, що всі 
процеси в живій (і соціальній) природі, а також 
більшість процесів у неживій природі описують-
ся саме нелінійними залежностями. Це пов’язано 
з тим, що живі й соціальні системи є системами, 
які можуть обмінюватися енергією і речовиною з 
навколишнім середовищем та віддалені від тер-
модинамічної рівноваги [5, с. 27]. Отже, припу-
щення про лінійну залежність факторів і явищ 
є сильним спрощенням дійсності, а тому на сьо-
годні відображає радше догматичний підхід до її 
пізнання. Лінійний характер зв’язків приймаєть-
ся як постулат, підтверджений досить великим 
емпіричним матеріалом. Такий постулат можна 
було б апріорно прийняти в умовах, наприклад, 
планової економіки, яка характеризувалася ста-
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ціонарним режимом переважно екстенсивного 
зростання. В умовах ринкової економіки, а тим 
більше соціально орієнтованою, де переважаюча 
кількість процесів носять нестаціонарний харак-
тер, такий постулат потрібно застосовувати обе-
режно, оскільки він сильно спрощує модель, яка 
в результаті може істотно втратити у рівні адек-
ватності опису економічних процесів.

На даний момент вчені з різних наукових 
сфер пропонують різні методологічні підходи до 
аналізу нелінійного розвитку. При цьому немає 
єдиного підходу до того, що собою являє нелі-
нійне протікання економічного процесу, які його 
механізми та рушійні сили. Найчастіше, в зазна-
ченому аспекті нелінійність визначають як фун-
даментальну характеристику відкритих систем, 
яка передбачає необмеженість вибору шляхів 
їх розвитку. Нелінійні системи багатовимірні та 
багатоваріантні. У лінійній системі можна виді-
лити незалежні підсистеми, у випадку неліній-
ності – представляється неможливим внутрішній 
поділ компонентів, а їх взаємодія є нерозривною 
і взаємопов’язаною. Інакше кажучи, у нелінійних 
системах можливий резонанс на виході не пря-
мо пропорційний вхідному впливу [5, с. 33–35]. 
Останній аспект пов’язаний із поняттям синерге-
тики і синергетичного ефекту, які є невід’ємною 
частиною сучасного розвитку теорій нелінійнос-
ті економічних систем. Таким чином, виходячи 
із зазначеного трактування, під нелінійністю в 
економіці у даному дослідженні ми будемо ро-
зуміти складну, різноманітну поведінку системи 
(процесу або явища), викликану нестабільним, 
невизначеним нестійким впливом як зовнішніх, 
так і внутрішніх чинників соціально-економічно-
го характеру.

У теорії економетричного аналізу [6; 8] пе-
редбачається, що якщо між економічними яви-
щами існують нелінійні відношення, то вони ви-
ражаються за допомогою відповідних нелінійних 
функцій. При цьому розрізняють два типи нелі-
нійних регресій:

1) регресії, нелінійні щодо включених в аналіз 
пояснюючих змінних (факторних ознак), однак 
лінійні за оцінюваними параметрами;

2) регресії, нелінійні за оцінюваними параме-
трами. 

До першого типу моделей відносяться поліно-
ми (многочлени) різних рівнів та рівностороння 
гіпербола. До другого типу відносяться степенева 
і показова (експоненціальна) регресії.

Оцінка параметрів нелінійної за пояснюючи-
ми змінними регресії не передбачає якихось осо-
бливих труднощів. Вона здійснюється, як і для 
лінійної регресії, методом найменших квадратів, 
оскільки ці функції лінійні за параметрами. Про-
те спочатку необхідно перейти до нових змін-
них і сформувати нові значення вибірки. Напри-
клад, маючи нелінійне рівняння парної регресії:


Ó Õ Õ� � �� � �0 1 2
2, і замінюючи у ньому змінні 

Õ Õ Õ Õ1 2
2= =, , отримуємо рівняння множинної 

лінійної регресії:


Ó Õ Õ� � �� � �0 1 1 2 2, для знахо-
дження коефіцієнтів якого використовується та-
кож метод найменших квадратів. У свою чергу, 

у випадку рівносторонньої гіперболи 


Ó
Õ

� ��
�

0
1 ,

здійснивши заміну Z
X

=
1

,отримаємо лінійне рів-

няння регресії 


Ó Z� �� �0 1 1, оцінки коефіцієнтів 
якого можуть бути знайдені за допомогою методу 
найменших квадратів. Разом з тим попередньо 
необхідно у парній вибірці значення ознаки Х за-

мінити на значення ознаки Z
X

=
1

.  

Отже, як бачимо, нелінійність за змінними 
усувається шляхом відповідної заміни змінної, й 
у подальшому аналіз проводиться за методами і 
правилами, стандартними для регресійного ана-
лізу лінійних функцій. Зазначимо, що основними 
способами лінеаризації, крім заміни змінних, є 
логарифмування та комбінація послідовних під-
становок і логарифмування. 

У випадку регресії, яка нелінійна за оцінюва-
ними параметрами, лінеаризація, тобто перехід 
до лінійної моделі, здійснюється іншим способом. 
При цьому зауважуємо, що не для всіх моделей, 
нелінійних за параметрами, це є можливим. Не-
лінійні моделі цього типу поділяються на такі 
види: власне нелінійні моделі, внутрішні лінійні 
та нелінійні моделі, внутрішні нелінійні. 

Якщо нелінійна модель внутрішньо лінійна, то 
вона може бути зведена до лінійного вигляду. Не 
можуть бути зведені до лінійної функції внутріш-
ні нелінійні моделі. Наприклад, нелінійна модель 


Ó Õ� �� �
0

1 , є нелінійною відносно оцінюваних 
параметрів, проте її можна вважати внутріш-
ньо лінійною, оскільки логарифмування даного 
рівняння за основою є, і наступна заміна змін-
них й параметрів призводить її до лінійного ви-
гляду: 



Z a Ò äå� �0 1� (  
 

Z Y à Ò X� � �ln ; ln ; ln ).0 0�  
Разом з тим, якщо модель представлена у ви-
гляді 



Ó Õ� �� ��
0 2

1 , то вона стає внутрішньо не-
лінійною, тобто її неможливо звести до лінійного 
вигляду. 

При рішенні прикладних завдань намагають-
ся, якщо це можливо, працювати з лінійними 
регресійними моделями або, в крайньому ви-
падку, з нелінійними, які зводяться до лінійних. 
Але, якщо реальний економічний процес може 
бути описаний тільки внутрішньо нелінійною 
моделлю, то для знаходження оцінок коефіцієн-
тів застосовується наближений метод, основний 
недолік якого полягає у значних затратах часу, 
оскільки для визначення найкращих оцінок па-
раметрів використовуються складні оптимізацій-
ні алгоритми. І, окрім того, на відміну від лінійної 
регресії, у результаті може бути отримано де-
кілька локальних мінімумів оптимізуючої функ-
ції, а глобальний мінімум включатиме навіть змі-
щення оцінок. 

Таким чином, як бачимо із вищевикладено-
го, нелінійні моделі передбачають досить складу 
схему обрахунків і процедури перевірки якості 
отриманої моделі регресійного зв’язку. А якщо 
урахувати при цьому громіздкість розрахунків 
основних статистичних характеристик і необхід-
ність використання методики крокового аналізу, 
яка включає багаторазове повторення оцінок по 
мірі введення (виключення) кожної факторної 
ознаки, то стає очевидним: пошуки адекватної ре-
альному економічному процесу моделі можуть за-
йняти у дослідника дуже багато часу. А для прак-
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тичної діяльності у сфері економіки це нерідко 
може бути рівноцінним втраченим можливостям. 
Саме тому багатофакторний регресійний аналіз 
не знаходив належного використання в еконо-
мічному прогнозуванні та моделюванні протягом 
тривалого часу. І тільки впровадження у практич-
ну діяльність персональних ЕОМ, які дозволили 
автоматизувати технічну сторону складної проце-
дури регресійного аналізу, розширив можливості 
його застосування в прогнозуванні та оперативно-
му управлінні комерційною діяльністю. 

Акцентуємо, що методи нелінійного програму-
вання на сьогодні застосовуються ширше за клас 
завдань лінійного програмування. Їх використову-
ють найчастіше у процесі прогнозування промис-
лового виробництва, управління товарними ресур-
сами, логістичними системами та транспортним 
перевезеннями, при моделюванні споживчих про-
цесів та складних соціально-економічних систем. 
Загалом у будь-яких скільки-небудь складних 
системах присутні властивості, які можуть бути 
описані за допомогою нелінійних моделей, і для 
них характерним є: обмеженість рішень, хвильові 
та мультистаціонарні режими, квазістохастична 
просторова і часова поведінка [7, с. 173]. 

Основною особливістю нелінійного програ-
мування у порівнянні із лінійним є те, що для 
вирішення таких задач не існує єдиного методу 
[6, с. 22]. В залежності від цільової функції та 
системи обмежень розроблені спеціальні методи 
рішення, до яких відносяться методи множників 
Лагранжа, квадратичне і випукле програмуван-
ня, градієнтні методи, наближені методи, графіч-
ний метод, потенціал яких для прогнозування 
економічних процесів та явищ, є дуже високим. 
Разом з тим слід зазначити, що сучасні методи 
нелінійної динаміки були розроблені у рамках 
вирішення практичних та теоретичних завдань 
природничими науками, перш за все фізикою, 
хімією і біологією. Загальним обмеженням засто-
сування методик природничих наук у суспільних 
науках є те, що суспільні науки мають справу 
з об’єктами або явищами надвисокої складності. 
У суспільних науках найбільш яскраво проявля-
ється необхідність спочатку будувати теорію, а 
потім вже під неї проводити свої спостереження. 
У природничих науках теорія практично завжди 
випливає з експерименту, проте в нелінійних 
системах однозначна ідентифікація параметрів, 
як правило, неможлива. Ця обставина дуже об-
межує можливості науки, класичний зміст якої є 
встановлення природних закономірностей (тобто 
математичного опису закону і вхідних до ньо-
го параметрів) за фактичними даними. Можна 
лише припустити один з найважливіших варі-
антів виявлених закономірностей, які могли б 
визначити сукупність наслідків, що спостеріга-
ються. Тому загальні принципи управління нелі-
нійними системами, на відміну від лінійних, поки 
не знайдені. Проте на сьогодні існує значна кіль-
кість прикладних моделей нелінійної економічної 
динаміки. Для прикладу можна навести дві най-
більш розроблені й ілюстративні [5]: 

1. Перша модель обґрунтовує можливість 
використання штучних нейронних мереж для 
технічних торгових правил (ТТП), використову-
ваних у цілях прогнозування щоденної ставки 

обмінного курсу. Основний висновок у застосу-
ванні даних типів моделей полягає у тому, що їх 
вибір для прогнозування нелінійної динаміки, на-
приклад, обмінного курсу, неможливо використо-
вувати на тривалих інтервалах, а тому іноді для 
остаточного прогнозу слід віддавати перевагу 
штучним нейромережам.

2. Друга модель являє приклад прогнозуван-
ня рецесій і підйомів для різних країн. Процеду-
ра будується на аналізі виділення спектра перед-
бачуваних коротко, середньо- та довгострокових 
коливань. Пов’язуючи тренд з низькочастотних 
псевдоспектром у частотній області і маніпулюючи 
широкодіапазонним спектром, можна визначити 
довжину трендів з певними властивостями, які у 
результаті можуть бути використані й доопрацьо-
вані, щоб спрогнозувати критичні точки бізнес-ци-
клу не тільки у ретроспективі, але також і на пер-
спективу. Ця процедура з успіхом застосовувалася 
у США, а також в ряді європейських країнах. 

Наведені вище та інші подібні до них моде-
лі можна у повній мірі віднести до класу еконо-
метричних, оскільки вони ставлять собі за мету 
пояснення і / або прогноз деякого явища, чи ви-
роблення заходів управління для реалізації еко-
номічної політики, що ще раз свідчить про затре-
буваність економетричного апарату, який оперує 
методикою нелінійного регресійного аналізу.

Висновки з проведеного дослідження. Не-
лінійність в економіці та її моделювання – ак-
туальна наукова проблема. Лінійні підходи до 
аналізу економічних процесів у сучасному світі 
не можуть у повній мірі надати цим процесам 
об’єктивної оцінки. Обґрунтовано, що під неліній-
ністю в економіці слід розуміти складну, різнома-
нітну поведінку системи (процесу або явища), ви-
кликану нестабільним, невизначеним нестійким 
впливом як зовнішніх, так і внутрішніх чинників 
соціально-економічного характеру. У теорії еко-
нометричного аналізу передбачається, що якщо 
між економічними явищами існують нелінійні 
відношення, то вони виражаються за допомогою 
відповідних нелінійних функцій, прикладне за-
стосування яких досить довго недооцінювалося 
у зв’язку із складністю алгоритмів побудови мо-
делей та їх подальшою оцінкою. І тільки впро-
вадження у практичну діяльність персональних 
ЕОМ, які дозволили автоматизувати технічну 
сторону складної процедури регресійного ана-
лізу, розширило можливості його застосування 
в економічній сфері. Квінтесенцію необхідності 
застосування економетричних моделей неліній-
ної регресії для моделювання та прогнозування 
економічних процесів можна сформулювати на-
ступним чином: дослідження спектра можливих 
станів та варіантів майбутнього розвитку еконо-
мічної системи (або окремих її галузей, підсистем 
і об’єктів), який є наслідком посилення неліній-
ності економічного середовища за рядом різних 
причин, і можливість вибору найбільш раціональ-
них варіантів розвитку дозволяють сподіватися, з 
одного боку, на прогноз та подолання можливих 
криз з найменшими втратами, а з іншого, – за-
пропонувати заходи по досягненню сталого роз-
витку економічної системи (її галузей, окремих 
підсистем і об’єктів). Складність та масштабність 
проблем, що стоять на порядку денному, не до-
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зволяють сподіватися на їх успішне вирішення 
силами тільки економічної науки. Методи, які 
затребувані сьогодні для моделювання і прог-
нозування економічних процесів, повинні воло-
діти стійкістю до змін зовнішнього середовища, 
бути компактними та досить точно моделювати 
поточні і майбутні стани об’єктів. Тому адекват-

ність використовуваної системи моделювання та 
прогнозування визначається наявністю множин-
ного взаємодії і подальшим синтезом численних 
методів для моделювання та прогнозування еко-
номічної динаміки, у тому числі і запозичених з 
інших галузей науки, зокрема, економетрики з її 
великим прикладним потенціалом.
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Аннотация
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функций. Выяснено, что прикладное применение методов нелинейного регрессионного анализа достаточно долго недо-
оценивалось в связи со сложностью алгоритмов построения моделей и их последующей оценкой. Приведены примеры 
соответствующих моделей и особенности их практической реализации средствами нелинейного программирования.
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Summary
The article deals with the basic concepts of nonlinear regression and the possibility of applied methods of nonlinear 
regression analysis in economics. It is substantiated that in a market economy, the prevailing number of processes are 
nonlinear in nature, which necessitates the use of appropriate modelling methods. The complexity of accounting and 
analysis of non-linearity is currently fully understood by science, and ways to control such processes, including using 
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econometric non-linear methods, are being sought. It is shown that in econometric science, in the case of non-linear 
relations between economic phenomena, their formalized expressions are carried out with the help of corresponding 
nonlinear functions. It has been found that the application of non-linear regression analysis methods has long been 
underestimated due to the complexity of model-building algorithms and their subsequent evaluation. They are most often 
used in the process of forecasting industrial production, commodity management, logistics systems and transportation, in 
modelling consumer processes and complex socio-economic systems. Indicated the latest models and special features of 
practical implementations of non-linear programming.
Key words: nonlinear regression, econometric model, modelling, economic system, linearization. 
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В статті досліджено основні аспекти, поняття і визначення нематеріальних активів. Розглянуто класифікації і проб-
леми ідентифікації категорії нематеріальних активів як об’єкта фінансового управління обліку в сучасному ринковому 
середовищі. Виділено основні проблеми бухгалтерського обліку нематеріальних активів за національними П(С)БО. 
Розроблено класифікацію нематеріальних активів в широкому розумінні. Проаналізовано нові підходи до визнання 
нематеріальних активів.
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Постановка проблеми. Безліч як вітчизняних, 
так і зарубіжних учених займалися досліджен-
ням нематеріальних активів. Однак очевидно, 
що у більшості наукових розробок немає єдиної 
думки щодо визначення нематеріальних акти-
вів. Наявність різних категорій для позначення 
нематеріальних активів і їх окремих складових 
визначає актуальність вивчення нематеріальних 
активів як об’єкту фінансового управління.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питанням бухгалтерського обліку нематеріаль-
них активів присвяченодослідження І.А. Біг-
дан, В.Б. Гурко, М.В. Дишкант, С.Ф. Легенчук, 
М.Ю. Манухіна, Сунь Лінь, С.В. Шульга та ін. 
Окремі питання бухгалтерського обліку немате-
ріальних активів висвітлено в працях М.Ю. Алєй-
нікової, В.Ю. Бакшинскаса, В. Букура, А.М. Кози-
рєва, А. Костіна, Н. М. Малюги, С.А. Ніколаєвої, 
А.А. Стельмахова, Г.М. Соловйової, Б. Юровсько-
гоа. Юридичні аспекти інтелектуальної власнос-
ті в своїх працях аналізують О.Б. Бутнік-Сівер-
ський, А.В. Гусь, В.С. Дроб’язко та ін. 

Постановка завдання. Метою дослідження є 
вивчення нематеріальних активів як об’єкта фі-
нансового управління, а також аналіз основних 
понять, класифікацій, проблем ідентифікації.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Спеціальна комісія Брукінга по нематеріальних 
активах визначає останні як «нематеріальні фак-
тори, що євнеском у виробництво або ті, що їх 
використовують для виробництва товарів і по-
слуг й від яких очікують, що вони в майбутньо-
му принесуть виробничі вигоди для тих осіб або 

компаній, які контролюють використання цих 
чинників» [2, c. 9].

Міжнародні стандарти оцінки дають схоже 
визначення, доповнюючи його обов’язковою на-
явністю економічної форми та ознак. Під нема-
теріальними активами вони розуміють «активи, 
які виражаються через власні економічні харак-
теристики; у них немає фізичної субстанції; вони 
надають вигоди та переваги для власника й за-
звичай генерують дохід для власника» [10].

Рада зі стандартів фінансового обліку США 
(FASB – Financial Accounting Standards Board) 
тлумачить: «нематеріальні активи як такі, що не 
мають матеріальної форми, які з’явилися у ре-
зультаті минулих подій, справили вимірний ефект 
і можуть принести вигоду в майбутньому» [3].

З правової точки зору нематеріальні активи роз-
глядає А.В. Гусь, яка стверджує, що «нематеріаль-
ними активами вважають самі винаходи та товарні 
знаки, а також права (виключні для комерційних 
організацій) на такі об’єкти, які виникають або з 
патентів (свідоцтв), або з ліцензійних договорів. Від 
підстави виникнення права залежить й обсяг прав 
юридичної, фізичної особи на такий об’єкт» [4, с. 12]. 

А.П. Аксьонов стверджує, що «нематеріальні 
активи – це довгострокові права, що приносять 
власникам певний дохід або іншу користь, що во-
лодіють вартістю і не мають матеріально-речово-
го змісту» [1, с. 55]. 

На думку Дж.Р. Хітчнера, «нематеріальні 
активи – це частина людського капіталу, який 
створюється освітою, досвідом, кваліфікацією 
службовців компанії, а також структурним ка-
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піталом, що включає такі елементи, як процес 
документообігу та організаційна структура ком-
панії. Нематеріальні активи – це кодифіковані 
речові опису специфічних знань, якими можна 
володіти та при необхідності торгувати» [8, c. 11]. 
Таким чином, усі дослідники у наукових розроб-
ках наголошують на головних особливостях – 
відсутності матеріально-речової форми та здат-
ності приносити економічні вигоди. Однак деякі 
автори виокремлюють додаткові риси, зокрема 
тривалий термін корисного використання.

Більш докладний опис нематеріальних акти-
вів представлено в роботі Р. Рейліта, Р. Швайса, 
які виокремлюють ознаки існування нематері-
альних активів із економічної точки зору, а та-
кож ознаки того, що такі активи мають економіч-
ну вартість. Автори називають наступні ознаки 
існування нематеріальних активів: ідентифікація 
й існування конкретного опису; правовий статус; 
приватна власність; речовий прояв існування; 
виникнення в певний момент у часі; можливість 
припинення існування активу [6, c. 5]. 

Нематеріальний актив, як і матеріал, не може 
існувати вічно – рано чи пізно він припинить 
своє існування. Це може бути пов’язано з кон-
кретною подією, наприклад, закінченням терміну 
дії контракту або патенту, висновком із експлу-
атації активу або заміною його іншим, новим ак-
тивом і т. д. Для визнання нематеріальний актив 
повинен володіти всіма перерахованими вище 
ознаками. Однак сам факт існування активу не 
говорить про те, що такий актив володіє еконо-
мічною вартістю. Автори називають додаткові 
характеристики та за умови наявності хоча б 
однієї з них актив вважають таким, що володіє 
вартістю: здатність приносити вигоду та здат-
ність збільшення вартості інших активів. 

Додавання нематеріального активу до групи 
інших активів (матеріальних або нематеріаль-
них) має привести до збільшення їх сукупної 
вартості. В результаті актив повинен збільшува-
ти вартість компанії в цілому. Відповідно, якщо 
в результаті дії нематеріального активу вартість 
групи активів або вартість компанії знижується, 
то такий актив має негативну економічну вар-
тість і не повинен визнаватися [6, c. 12].

Можливі випадки, коли нематеріальний актив 
відповідає ознакам існування із економічної точ-
ки зору, проте при цьому не володіє економічною 
вартістю. Як приклад може бути наведено отри-
маний компанією патент на винахід, який, з пев-
них причин, не використовують. Прикладом та-
ких активів можуть бути патенти компанії Apple, 
які вона отримала на винаходи, які використовує 
у своїх продуктах, хоча такі нововведення впро-
ваджено в продуктах давно й компанія стала па-
тентувати їх лише після того, як стала відчувати 
конкуренцію із боку інших виробників, що нама-
гаються розробити схожі товари. 

Проаналізувавши різні підходи до розуміння 
сутності нематеріальних активів, ми можемо дати 
наступне визначення нематеріальних активів як 
активів, що не мають матеріально-речової форми, 
які призначено для використання у виробництві, 
при виконанні робіт або наданні послуг, реалізації 
продукції, а також інвестиційної і фінансової ді-
яльності, які здатні приносити компанії економіч-

ні вигоди в майбутньому або збільшувати вартість 
інших активів, пов’язаних з ними. 

Існують різні класифікації нематеріальних 
активів за категоріями. Так, однією із найбільш 
відомих є класифікація нематеріальних акти-
вів, розроблена Р. Рейлі та Р. Швайсом [6, c. 29]. 
У згаданій класифікації категорії є лише загальні 
угруповання і віднесення активу до певної гру-
пи не позначається на визначенні вартості тако-
го нематеріального активу. Очевидним недоліком 
цієї класифікації є її неточність і «громіздкість» 
через те, що актив може бути одночасно відне-
сено до декількох категорій. 

Більш лаконічна класифікація запропонова-
на Радою зі стандартів фінансового обліку США 
(FASB), за якою «нематеріальні активи розподі-
ляють в межах п’яти категорій: пов’язані з мар-
кетингом; пов’язані з клієнтурою (споживачем); 
засновані на договорах; пов’язані з мистецтвом; 
засновані на технологіях [12, c. 20]. 

Такі ж категорії виокремлює королівське то-
вариство сертифікованих фахівців у галузі не-
рухомості (RICS – RoyalI Institution of Chartered 
Surveyors) [13, c. 89]. За класифікацією, розробле-
ною Міжнародною бухгалтерською федерацією 
(International Federation of Accountants), в струк-
турі нематеріальних активів виокремлюють три 
блоки: людський, організаційний і капітал відносин 
[10]. До нематеріальних активів людського капіта-
лу належать знання, досвід і навички працівників, 
трудові договори працівників, методики навчання 
персоналу та задокументовані ноу-хау. До капіта-
лу відносин належать зовнішні відносини компанії, 
з яких вона може отримувати економічні вигоди, 
товарні знаки, ліцензійні угоди, договори з поста-
чальниками та дистриб’юторами, франчайзингові 
угоди та інші. Організаційний капітал підрозділя-
ється на дві складові. Перша – це об’єкти інтелек-
туальної власності, до яких відносяться патенти, 
торгові знаки, авторські права, найменування тощо 
У другу потрапляють інфраструктурні активи, такі 
як організаційна структура, управлінські процеду-
ри і бізнес-процеси, інформаційні системи, системи 
прийняття рішень і т. д.

Схожу класифікацію пропонує Е. Брукінг та 
виокремлює чотири види нематеріальних акти-
вів: 1) ринкові активи (товарний знак, репутація, 
постійні клієнти, канали розподілу); 2) людські 
активи (знання, професійні навички, мотивація 
і стимули, самоорганізація навчання); 3) інте-
лектуальна власність (патент, авторське право, 
товарний знак, ноу-хау, знак обслуговування);  
4) інфраструктурні активи (філософія управління, 
корпоративна культура, управлінські процеси, ін-
формаційні технології, мережеві системи зв’язку, 
відносини з фінансовими колами) [2, c. 30]. 

Визначивши сутність нематеріальних активів, 
а також їх основні види, перейдемо до проблем 
ідентифікації нематеріальних активів, порівняв-
ши методики їх обліку в українському (Націо-
нальні положення (стандарти) бухгалтерського 
обліку (НП(С)БО) і міжнародному стандарті бух-
галтерського обліку (МСБО) та американськими 
принципами бухгалтерського обліку (US GAAP). 

У міжнародних стандартах бухгалтерсько-
го обліку (МСБО) облік нематеріальних активів 
регулюють стандартом IAS 38 «Нематеріальні 
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активи». За цим стандартом «нематеріальний ак-
тив – це ідентифікований немонетарний актив, 
який не має фізичної форми» [2]. Відповідно до 
IAS 38 будь-який актив – це ресурс, який во-
лодіє наступними властивостями: контролюється 
компанією і від нього очікують отримання май-
бутніх економічних вигод.

Нематеріальний актив на додаток до необхід-
них властивостей активу (контроль і наявність 
майбутніх економічних вигод) повинен володіти 
ознакою ідентифікації його відображення у фі-
нансовій звітності як окремого активу. Нематері-
альний актив є ідентифікованим, якщо він може 
бути: відокремленим, відділеним від компанії і 
проданим, переданим, захищеним ліцензією, нада-
ним в оренду, обміненим індивідуально або разом 
з іншими за договором активами, зобов’язаннями, 
незалежно від того, чи має намір компанія так 
вчинити; або виникає внаслідок договірних, інших 
юридичних прав, незалежно від того, чи можна ці 
права передавати, відокремлювати від компанії, а 
також від інших прав і зобов’язань. 

Облік нематеріальних активів згідно аме-
риканських принципів бухгалтерського облі-
ку (US GAAP) регулюється стандартом ASC  
№ 350 «Гудвіл та інші нематеріальні активи», 
розробленим Радою зі стандартів фінансового 
обліку США (FASB), а також стандартами ASC  
№ 730 «Облік витрат на дослідження і розробки». 
Нематеріальними визнають активи (за винятком 
фінансових), що не мають матеріально-речової 
(фізичної) форми. Критерії визнання об’єкта як 
нематеріального активу зазначено в US GAAP та 
є аналогічним вимогам МСБО. 

В українському законодавстві облік нематері-
альних активів регламентується Національними 
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
(НП(С)БО), Законом про авторське право, стандар-
том № 4, Законом про бухгалтерський облік, Ци-
вільним кодексомУкраїни (ЦКУ). Визначення нема-
теріального активу міститься в п. 4 розд. 1, 2 НП(С)
БО, де зазначено, що «нематеріальний актив – не-
монетарний актив, який не має матеріальної форми 
та може бути ідентифікований. Нематеріальний ак-
тив визнається активом, якщо його можна іденти-
фікувати та існує ймовірність отримання суб’єктом 
державного сектору майбутніх економічних вигід, 
пов’язаних із його використанням».

Для цілей бухгалтерського обліку нематері-
альні активи включають: авторське та суміжні 
з ним права; права користування природними 
ресурсами; права на знаки для товарів і послуг; 
права користування майном; права на об’єкти 
промислової власності; інші нематеріальні акти-
ви (право на провадження діяльності, викорис-
тання інших та інших привілеїв тощо). Ознака-
ми нематеріальних активів є наступні фактори: 
об’єкт здатний приносити організації економічні 
вигоди в майбутньому; організація має право на 
отримання вигод; можливість виділення або від-
ділення (ідентифікації) об’єкта від інших активів; 
об’єкт призначено для використання протягом 
тривалого часу, тобто строку корисного викорис-
тання, тривалістю понад 12 місяців або звичай-
ного операційного циклу, якщо він перевищує 
12 місяців; організацією не передбачається про-
даж об’єкта протягом 12 місяців або звичайного 

операційного циклу, якщо він перевищує 12 мі-
сяців; фактична (первісна) вартість об’єкта може 
бути достовірно визначена; відсутність у об’єкта 
матеріально-речової форми. 

Таким чином, умови визнання нематеріальних 
активів в НП(С)БО містять тимчасові критерії за-
стосування. Нематеріальними активами на балан-
сі компанії можуть бути лише виняткові права, 
які охороняються відповідно до законодавства 
України. У результаті відсутність регламентації 
окремих видів нематеріальних ресурсів компаній 
у законодавстві веде до неможливості визнання у 
якості нематеріальних активів ряду об’єктів, ви-
знаних такими відповідно до МСБО, наприклад, 
ліцензій на телерадіомовлення, право посадки в 
аеропорту, імпортних квот, прав на доступ до об-
межених ресурсів і т.д. Внутрішньо створена діло-
ва репутація не визнається нематеріальним акти-
вом за положеннями вітчизняного та зарубіжного 
законодавства. Однак гудвіл, що виник у резуль-
таті придбання підприємства як майнового ком-
плексу, підлягає обліку відповідно до НП(С)БО, 
на відміну від МСБО, згідно з якими будь-який 
гудвіл не є нематеріальним активом, оскільки не 
відповідає критерію ідентифікованих об’єктів. 

Визначення нематеріальних активів по IAS 
38 значно ширше, ніж визначення в НП(С)БО. Це 
направлено на те, щоб якомога повніше розкри-
ти економічну сутність нематеріальних активів. 
У той час як у законодавстві України акцент ро-
биться на конкретних умовах, за яких актив може 
бути відображено в звітності як нематеріальний, 
IAS 38 надає визначення нематеріальних активів, 
що дозволяє охоплювати не лише результати ін-
телектуальної діяльності та види інтелектуальної 
власності, а й інші види нематеріальних активів. 

Різниця у стандартах обліку призводить до 
того, що розмір нематеріальних активів, визна-
них українськими компаніями, в середньому зна-
чно нижче активів зарубіжних компаній. Це при-
зводить до різниці у прийняті фінансових рішень 
і, звичайно ж, до різниці в сприйнятті компанії 
інвесторами. Визнання нематеріальних акти-
вів, якими володіє компанія, або переоцінка їх 
вартості (в бік збільшення) призводить до збіль-
шення активів балансу, а саме статті «необорот-
ні активи». Таке збільшення активів, відповідно, 
повинно компенсуватися збільшенням пасивної 
частини балансу. Джерелом покриття приросту 
вартості нематеріальних активів виступає влас-
ний капітал, частіше за все стаття «додатковий 
капітал». Таким чином, у звітності компанії збіль-
шується вартість як активів, так і пасивів (капі-
талу). Це призводить до поліпшення показників 
майнового стану та фінансової стійкості компанії 
і, дозволяє компанії мати доступ до великих об-
сягів позикового капіталу за нижчими цінами (за 
рахунок скорочення ризику банкрутства). 

Є у такого приросту й мінуси: скорочуються 
показники прибутковості на активи або капітал, 
а також коефіцієнти ділової активності компанії. 
Однак оскільки таке скорочення має розумне об-
ґрунтування, воно не буде негативно сприйнято 
власниками (інвесторами) та кредиторами ком-
панії. З точки зору інвесторів, компанія, що ви-
знає більше нематеріальних активів, привабли-
віше інших компаній, оскільки вона: має більше 
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«простору» для прийняття рішень, володіє вели-
ким числом конкурентних переваг і є прозорі-
шою і відкритою для інвесторів. 

Деякі компанії йдуть далі, і, крім відобра-
ження нематеріальних активів у бухгалтерській 
звітності, публікують дані й про нефінансові по-
казники нематеріальних активів. Одним із таких 
способів є звітність про інтелектуальний капітал. 
Першою компанією, що склала звітність про інте-
лектуальний капітал, є шведська фінансова ком-
панія Scandia (в 1993 році було надано звітність 
для внутрішнього користування, а в 1994 році – 
для зовнішнього). Цей звіт став інструментом 
створення вартості та залучення клієнтів через 
підвищення своєї репутації у колах інвесторів, 
клієнтів і ділового співтовариства в цілому.

Висновки з проведеного дослідження. До-
слідження поняття і сутності нематеріальних 

активів призводить до висновку, що ця катего-
рія потребує всебічних досліджень. Викорис-
тання підприємствами у своїй діяльності нема-
теріальних ресурсів надає переваги та визначає 
їх конкурентоспроможність на ринку в умовах 
бурхливого розвитку економіки. В умовах перео-
рієнтації бухгалтерського обліку на задоволення 
потреб інвесторів великого значення набуває не-
обхідність визначення вартості компанії. Внаслі-
док цього проблема віднесення усіх невідчутних 
немонетарних об’єктів, що забезпечують отри-
мання економічних вигод у майбутньому набуває 
особливого значення. Необхідним є ідентифікація 
категорії нематеріальних активів у широкому 
розумінні – як сукупності невідчутних немоне-
тарних факторів, що мають характер виключних 
прав і забезпечують одержання економічних ви-
год у майбутньому.
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АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

В даній статті було розкрито сутність інвестиційної привабливості підприємства, визначено основні фактори впливу на 
неї, як зовнішні, так і внутрішні. Розглянуто проблеми, що впливають на рівень інвестиційної привабливості вітчизня-
них підприємств. Розглянуто основні методики оцінки інвестиційної привабливості на рівні підприємства. Досліджено 
взаємозв’язки елементів стратегічного фінансового управління з реальними інвестиціями підприємства. Визначено, 
що формування інвестиційної привабливості підприємства необхідно для забезпечення конкурентоспроможності про-
дукції та підвищення її якості.
Ключові слова: інвестиції, підприємство, інвестиційна привабливість, інвестиційний проект, фінансування.

Постановка проблеми. На сучасному етапі роз-
витку економіки України виникла об’єктивна не-
обхідність активізації інвестиційної діяльності, бо 
саме вона є вирішальною ланкою всієї економічної 
політики держави, яка забезпечує стабільне еко-
номічне зростання, приріст соціального ефекту, 
збалансованість макроструктури тощо. В той же 
час суттєві структурно-технологічні зрушення на 
основі розвитку інноваційного комплексу, ринко-
вої та інформаційно-комунікаційної інфраструк-
тури вимагають потужного фінансового забезпе-
чення. Тому в умовах обмеженості інвестиційних 
ресурсів проблема визначення пріоритетності їх 
використання є досить актуальною.

Значна територіальна диференціація природ-
них, економічних та соціальних умов зумовила 
значні територіальні відмінності у структурі, ме-
ханізмах й активності інвестиційної діяльності в 
регіонах України. Усе це обумовлює структурну 
незбалансованість національного господарства, 
диспропорції між розвитком реального і фінансо-
вого секторів економіки, перекіс з позицій збіль-

шення частки сировинних галузей. В цих умовах 
важливим є пошук регіональних резервів, впро-
вадження нових інвестиційних проектів у пріо-
ритетні сфери та галузі регіональної економіки.

Розвиток фінансових інститутів та інтеграція 
України у світове економічне співтовариство іс-
тотно підвищують увагу до інвестиційної при-
вабливості підприємств. Інвестиційна привабли-
вість є однією з ключових характеристик, яка 
обумовлює залучення підприємством інвестицій. 
Рівень інвестиційної привабливості підприємства 
визначається на підставі значень показників, 
які з різних сторін характеризують перспекти-
ви його розвитку. На сучасному етапі розвитку 
теорії інвестування розроблено й застосовуються 
різні підходи до визначення інвестиційної при-
вабливості підприємства відповідно тільки до од-
нієї заздалегідь установленої мети інвестування. 
Однак вони можуть призводити до суперечливих 
результатів у випадку їхнього застосування для 
визначення інвестиційної привабливості підпри-
ємства за іншої мети. 
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Аналіз основних досліджень і публікацій. 
Теоретичні питання визначення і дослідження 
інвестиційної привабливості підприємств роз-
глядаються у роботах таких вчених-економістів: 
І. Бланк, І. Клименко, Ю. Кравченко, В. Ляшен-
ко, Л. Михальська, О. Мозговий, М. Стирський, 
С. Супрун, О. Шерстюк, С. Юхимчук, А. Яковлєв, 
Ю. Брігхем, Л. Гапенськи, Ченг Ф. Лі, Джозеф І.  
Фіннерті, Ф. Фабоцці та ін. Практичні аспекти 
цієї проблеми розглядаються у роботах В. Едель-
мана, О. Басса, С. Суверова, М. Крейніної, Т. Ле-
пейко, В. Піддубного, В. Савчука, У. Шарпа та ін.

Виділення раніше не вирішених частин за-
гальної проблеми. У зв’язку з різними підхода-
ми до розгляду інвестиційної привабливості під-
приємства з позиції різних цілей інвестування, 
особливої актуальності набуває дослідження цієї 
проблеми, її забезпечення теоретичною базою і 
методичними рекомендаціями.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає в теоретичному дослідженні, розроб-
ці інструментарію та удосконаленню методичних 
підходів до оцінки інвестиційної привабливості 
підприємства, економічній оцінці та методичному 
забезпеченні оцінки інвестиційної привабливості 
підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ін-
вестиційна діяльність будь-якого суб'єкта госпо-
дарювання є багатоаспектною. Вона передбачає 
пошук або розробку інвестиційних проектів, їх 
обґрунтування за економічними або за іншими 
(соціальні, екологічні) критеріями, пошук інвес-
тиційних ресурсів та власне управління цими та 
іншими аспектами діяльності.

Інвестування відіграє ключову роль у фунда-
ментальних економічних процесах, що відбува-
ються на підприємствах. Від якісних і кількісних 
характеристик інвестиційних рішень залежить 
виробничий потенціал підприємства, ефектив-
ність його функціонування, галузева і відтворю-
вальна структура суспільного виробництва. Ви-
рішення багатьох соціальних проблем, таких як 
безробіття, умови праці, пов'язано з масштабом 
інвестиційного процесу і його ефективністю.

При формуванні цілей інвестиційної діяльнос-
ті повинні виконуватися певні вимоги. Цілі інвес-
тиційної діяльності повинні [1, с. 72–77]:

– характеризуватися кількісними показника-
ми та об'єктивними критеріями;

– мати терміни їх досягнення;
– описувати бажаний стан інвестиційної ді-

яльності та її результати;
– бути реалістичними та встановлюватися на 

так званому спонукальному рівні (достатньо ви-
сокому), щоб було до чого прагнути, але не на-
стільки високому, щоб зазнати невдачі;

– бути гнучкими, такими, що піддаються мо-
дифікації або коригуванню у разі істотних, непе-
редбачених змін в умовах їх досягнення.

Історично склалося так, що попит на вільні 
інвестиційні ресурси значно перевищує пропо-
зицію. Тому держави прагнуть створити макси-
мально привабливі умови для залучення внут-
рішніх і зовнішніх інвестицій.

Інвестиційна привабливість підприємства – 
це його інтегральна характеристика як об'єкта 

майбутнього інвестування з позиції перспектив 
розвитку (динаміки обсягів продажу, конкурен-
тоспроможності продукції), ефективності вико-
ристання ресурсів і активів, їхньої ліквідності, 
стану платоспроможності і фінансової стійкості, 
а також значення низки неформалізованих по-
казників: економіко-географічне положення, га-
лузева приналежність, статус власності, інтелек-
туальний капітал підприємства, діловий імідж 
керівництва підприємства, лояльність клієнтів, 
вартість бренда, положення на ринку, конкурен-
тоспроможність підприємства, збалансованість 
контрольних карт, оборотність капіталу, фінан-
сова стійкість підприємства, прибутковість (рен-
табельність) діяльності, платоспроможність і лік-
відність, структура активів і капіталу.

При оцінці інвестиційної привабливості не-
обхідно враховувати галузеву приналежність 
суб'єкта господарювання. Це пов'язано із впли-
вом галузевої специфіки на фінансовий і інвести-
ційний цикл підприємства, ресурсний потенціал 
і джерела фінансування. Порівняльну оцінку ін-
вестиційної привабливості доцільно здійснювати 
по підприємствах, що належать до однієї галузі 
народного господарства [2, с. 599–603].

Найважливішим завданням аналізу інвести-
ційної привабливості підприємства є послідовний 
збір даних і вибір такої системи показників, які 
можна було б ефективніше використовувати для 
оцінки інвестиційної привабливості.

При аналізі інвестиційної привабливості під-
приємства слід пам'ятати, що вона перебуває під 
впливом таких чинників, що не мають вартісної 
оцінки (неформалізованих чинників): політичні і 
загальноекономічні зміни, реорганізація галузі, 
зміна форми власності, діловий імідж керівни-
цтва підприємства. Перераховані фактори віднос-
но підприємства можна умовно розділити на дві 
групи – зовнішні (мають визначальний вплив на 
роботу підприємства ззовні) і внутрішні (існують 
усередині підприємства). Відповідно ці дві групи 
факторів формують певні системи зовнішніх і 
внутрішніх ризиків, що з'являються за інвести-
ційного кредитування підприємницької діяльності. 

Існують два основні підходи до фінансової 
оцінки інвестиційних проектів, які створюють 
теоретичний фундамент аналізу капітальних 
інвестицій: бухгалтерський та економічний (або 
фінансовий) [23, с. 71–76].

Бухгалтерський підхід до фінансової оцінки 
інвестиційних проектів передбачає, що довгостро-
ковий фінансовий успіх визначається дохідністю 
проекту, тоді як при оцінці короткострокового успі-
ху більшу увагу приділяють ліквідності проекту.

Поняття ліквідності стосується питання 
швидкості окупності капітальних інвестицій, а з 
допомогою методів аналізу капітальних інвести-
цій оцінюють швидкість, з якою проект відшко-
дує первісні витрати [4, с. 212–222].

Економічна та фінансова теорія дають нове 
розуміння фінансового успіху реалізації проек-
тів. Такий теоретичний погляд меншою мірою 
стосується ліквідності та дохідності і більшою – 
максимізації добробуту підприємства в цілому 
або акціонерів (якщо підприємство діє в органі-
заційно-правовій формі акціонерного товариства) 
та розгляду ризику. Цей підхід передбачає, що 
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вдалими є інвестиційні проекти, які приносять 
дохід підприємству, акціонерам, оскільки капі-
тальні інвестиції пов'язані з ефективним розпо-
ділом ресурсів.

Економічний та фінансовий підходи до фінан-
сової оцінки інвестиційних проектів передбача-
ють, що вартість проектів капітальних інвестицій 
визначається як перевищення майбутніми до-
ходами поточних та майбутніх витрат. Тут ана-
ліз капітальних інвестицій передбачає часовий 
аспект грошової вартості як спосіб визначення 
вартості майбутніх надходжень. Зважаючи на 
це, інвестиційний проект вважають прийнятним, 
якщо очікуваний прибуток перевищує очікувані 
витрати. Тому ліквідність проекту (часовий ас-
пект надходжень коштів) та дохідність (фінансо-
вий аспект надходжень коштів) є менш важли-
вими чинниками.

В економічній теорії також досліджують-
ся ризики інвестиційних проектів. Інвестиційні 
проекти є різними за ступенем ризику. Тому в 
рамках економічної теорії вважають, що вимоги 
інвесторів до доходів залежать від ступеня ризи-
ку: що вищий інвестиційний ризик, то більший 
прибуток необхідний інвестору для компенсації 
ймовірності, що відхилення в можливих надхо-
дженнях зведуть нанівець фінансові вигоди про-
екту [4, с. 212–222].

Важливість оцінки інвестиційної привабли-
вості потребує її детального дослідження, насам-
перед її визначення. Також важливою гранню 
інвестиційної привабливості є ступінь гарантова-
ності, надійності та своєчасності досягнення ці-
лей інвестора, основними з яких виступає: отри-
мання прибутку у довгостроковій перспективі; 
отримання контролю над підприємством (напри-
клад, постачальником ресурсів); отримання спе-
кулятивного прибутку (за рахунок швидкої змі-
ни курсу цінних паперів підприємства).

Інвестиційна привабливість визначається 
комплексом різноманітних факторів, перелік і 
вага яких може змінюватись в залежності від: 
цілей інвесторів; виробничо-технічних особли-
востей підприємства, у яке інвестуються кошти; 
економічного розвитку підприємства у теперіш-
ньому часі, у минулому, а також очікуваного еко-
номічного розвитку.

Підприємство і власник капіталу мають осо-
бисті сподівання щодо результатів перспективної 
інвестиції. Інвестор оцінює рівень інвестиційної 
привабливості потенційних підприємств-реципі-
єнтів, а останні, в свою чергу, розглядають мож-
ливі умови залучення капіталу. Тільки при збігу 
їх інтересів стає можливим здійснення процесу 
інвестування.

Оцінка інвестиційної привабливості є спо-
лучною ланкою між етапом аналізу та етапом 
прийняття рішень про вкладання коштів. Виді-
лення самостійної процедури оцінки долає пояс-
нюючий характер аналізу і сприяє його злиттю 
з управлінням, у тому числі із прийняттям рі-
шень. Основною її метою є синтез узагальню-
ючих висновків, щодо діяльності підприємств. 
Для надання можливості прийняття управлін-
ського рішення кінцева оцінка повинна базува-
тись на інтегральному (узагальнюючому) показ-
нику [5, с. 167–169].

Інтегральна оцінка дає змогу поєднати в од-
ному показнику багато різних за назвою, одини-
цями виміру, вагомістю та іншими характерис-
тиками чинників. Це спрощує процедуру оцінки 
конкретної інвестиційної пропозиції, а інколи є 
єдино можливим варіантом її проведення і на-
дання об'єктивних остаточних висновків. Фінан-
сова оцінка підприємств передбачає розрахунок 
понад 40 відповідних показників за різними на-
прямками господарської діяльності підприємства. 
Отримані внаслідок такої оцінки великі масиви 
значень показників фактично не дають змогу 
зробити остаточний висновок, тому що:

– по-перше, кожний показник, крім його зна-
чення у цифровому вираженні, має ще й значен-
ня вагомості, яке у традиційній формі подання 
матеріалу відсутнє;

– по-друге, для визначення співвідношення 
вагомості різних показників інвестору потрібно 
ці співвідношення зафіксувати і здійснити відпо-
відні розрахунки;

– по-третє, визначення вагомості показника в 
цілому є досить складною і конче відповідальною 
процедурою у системі оцінки, тому для її виконан-
ня залучаються спеціально підготовлені експерти.

У практичному використанні метод інтеграль-
ної оцінки інвестиційної привабливості підпри-
ємств сприяє збільшенню кількості потенційних 
інвесторів в Україні і відповідно швидшій відбудо-
ві виробничої сфери держави. Зазначений метод у 
простому і наочному поданні забезпечує достатньо 
об'єктивне бачення фінансової ситуації на підпри-
ємстві, в яке передбачається вкласти інвестиції. 
Суб'єктивізм, який супроводжує будь-яку оцін-
ку, особливо при визначенні вагомості показників, 
практично усувається внаслідок можливості про-
ведення контрольних оперативних розрахунків по 
декількох підприємствах на підставі розробленого 
до цього методу програмного комплексу із засто-
суванням обчислювальної техніки. Запропонована 
методика може широко використовуватись, як ін-
весторами, так і акціонерними товариствами. Вона 
має суттєві переваги у порівнянні з іншими існу-
ючими методами.

Отже, здійснивши оцінку інвестиційної при-
вабливості, інвестор отримує можливість перехо-
ду до здійснення інвестицій у найкраще, а, більш 
слушно, з метою диверсифікації ризиків, у най-
кращі за рейтингом підприємства. У свою чергу, 
підприємство одержують чітку інформацію сто-
совно свого фінансово-господарського стану і по-
ложення серед інших підприємств. 

Висновки з проведеного дослідження. З на-
веденого вище можна зробити наступні висновки. 
Формування інвестиційної привабливості підпри-
ємства необхідно для забезпечення конкуренто-
спроможності продукції та підвищення її якості, 
структурної перебудови виробництва, створен-
ня необхідної сировинної бази для ефективного 
функціонування підприємств, вирішення соціаль-
них проблем. Необхідно зауважити, що проблема 
оцінки інвестиційної привабливості підприємства 
може бути вирішена лише після визначення всіх 
факторів, що впливають на її рівень як ззовні, 
тобто з боку держави, регіону та галузі, так і зсе-
редини, з боку самого підприємства. Виходячи з 
цього, оцінку інвестиційної привабливості підпри-
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ємства треба проводити з урахуванням зовнішніх 
та внутрішніх факторів впливу. На основі прове-
деного аналізу інвестиційної привабливості можна 
довести інвестору доцільність укладання коштів у 

певну країну, регіон, галузь та підприємство. Від 
того, наскільки об’єктивно і всесторонньо здійсне-
на ця оцінка, залежить кінцевий результат, який 
отримає інвестор. 
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Аннотация
В данной статье было раскрыто сущность инвестиционной привлекательности предприятия, определены основные 
факторы влияния на нее, как внешние, так и внутренние. Рассмотрены проблемы, влияющие на уровень инвести-
ционной привлекательности отечественных предприятий. Рассмотрены основные методики оценки инвестиционной 
привлекательности на уровне предприятия. Исследованы взаимосвязи элементов стратегического финансового управ-
ления с реальными инвестициями предприятия. Определено, что формирование инвестиционной привлекательности 
предприятия необходимо для обеспечения конкурентоспособности продукции и повышения её качества.
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ANALYSIS OF THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE COMPANY

Summary
In this article the essence of the investment attractiveness of the enterprise is revealed, the main factors of influence 
on it, both external and internal, are defined. The problems affecting the level of investment attractiveness of domestic 
enterprises are considered. The basic methods of estimation of investment attractiveness at the enterprise level are 
considered. Relations of elements of strategic financial management with real investments of the enterprise are investigated. 
It is determined that the formation of investment attractiveness of the company is necessary to ensure the competitiveness 
of products and improve its quality.
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ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ  
В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

В статті досліджені організаційно-методологічні аспекти економічної експертизи інвестиційного проекту. Розроблені 
пропозиції щодо вдосконалення експертного дослідження. Визначені основні завдання економічної експертизи інвес-
тиційного проекту. Обґрунтовано необхідність вдосконалення методів економічної експертизи інвестиційних проектів. 
Визначено, що важливим напрямом економічної експертизи є дослідження прогнозної фінансової інформації. Ви-
вчення прогнозної фінансової інформації здійснюється для того, щоб оцінити правильність її підготовки та встановити 
реалістичність та можливість її використання під час реалізації інвестиційних проектів. 
Ключові слова: інвестиційний проект, економічна експертиза, інвестиційний ризик, метод, інвестиційна стратегія.

Постановка проблеми. Інвестиційні рішення є 
важливим аспектом, який визначає успіх бізнесу. 
Вони необхідні для освоєння нових ринків, ство-
рення і підтримання конкурентоспроможності. Під 
інвестиційним проектом слід розуміти обґрунту-
вання економічної доцільності, обсягу і термінів 
здійснення прямих інвестицій в певний об’єкт, що 
включає проектно-кошторисну документацію, роз-
роблену відповідно до діючих стандартів [1, с. 179]. 

Для прийняття рішення про реалізацію про-
екту, необхідно оцінити його ефективність, пере-
вірити чи відповідають результати даного про-
екту цілям інвесторів і які інвестиції необхідні 
для їх досягнення. Більш того, для успішного 
проведення проекту необхідно правильно узго-
дити інтереси учасників інвестиційної діяльнос-
ті, винагородити їх за ризик, пов’язаний з інвес-
туванням і компенсувати втрати від інфляції в 
майбутніх періодах.

В системі управління створення і реалізації 
інвестиційного проекту важлива роль належить 
економічній експертизі. В процесі експертизи 
необхідно визначити ефективність інвестиційного 
проекту, його пріоритетні напрями, виявити існу-
ючі тенденції розвитку та перспективні джерела 
фінансування з врахуванням факторів залучення 
інвестицій, розробити механізми впливу на інвес-
тиційні процеси й інструменти контролю за ефек-
тивністю використання інвестиційних ресурсів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання суті, розробки, експертизи, оцінки ефектив-
ності інвестиційних проектів розглянуті в працях 
українських та зарубіжних науковців: О. Вовчак, 
Г. Лагутіна, О. Іванчук, Ю. Єрешко, С. Рудейчук, 
Я. Меленівської, С. Цицюри, Н. Давиденко, Л. Ноз-
дріної, Уильяма Ф. Шарпа та інших.

Метою даної статті є дослідження організацій-
но-методологічних аспектів економічної експерти-
зи інвестиційного проекту і розроблення пропози-
цій щодо вдосконалення експертного дослідження.

Важливість поглибленого дослідження про-
блем, пов’язаних з експертною оцінкою інвести-
ційних проектів, визначається тим, що управлін-
ня інвестиціями є важливим засобом структурної 
перебудови виробничого, інтелектуального, соці-
ального та інших потенціалів економіки, підви-
щення рівня ефективності функціонування як за-
галом економіки, так і конкретного підприємства. 
Для прийняття інвестиційного рішення потрібно, 
насамперед, підготувати необхідну інформаційну 
базу. Інформація повинна бути достовірною, по-
єднаною в цілісну систему експертного дослід-
ження, що, відповідно, передбачає ефективну 
організацію процесів її збирання, обробки, аналі-
зу та представлення [2, с. 154]. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Експертиза проекту є одним з важливих етапів 
проектного циклу, на якому інвестор, або сам 
проводить експертизу інвестиційного проекту за 
всіма напрямкам, або залучає для цього автори-
тетну консалтингову компанію. 

Саме експертиза дозволяє встановити ефектив-
ність інвестиційної діяльності, її пріоритетні на-
прями, виявити існуючі тенденції її розвитку та 
намітити перспективні джерела фінансування, ура-
хувати фактори залучення інвестицій, розробити 
механізми впливу на інвестиційні процеси й інстру-
менти контролю за ефективністю використання 
інвестиційних ресурсів [3, с. 26]. Експертну оцінку 
інвестиційної діяльності підприємства розглядаєть-
ся як система організації безперервних процесів 
збирання, обробки, аналізу та представлення доку-
ментованої інформації, яка відображає основні по-
казники інвестиційної діяльності й існуючі системи 
її розвитку з метою інформаційного забезпечення 
управління інвестиційними процесами. 

Економічний напрямок комплексної експерти-
зи проекту дає оцінку проекту з боку ефектив-
ності інвестицій, їх формування для реалізації 
проекту та використання в ньому. Економічний 



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ28

2 (28), травень 2020

напрям експертизи аналізує всі сторони й осо-
бливості ефективності проекту. Тут приділяється 
увага методам розрахунку, повноті й обґрунтова-
ності економічних розрахунків, робиться висно-
вок про правильність висновків про доцільність 
розробки даного проекту.

Вважаємо, що важливим етапом прийняття 
інвестиційного рішення є його економічна екс-
пертиза. У процесі такої експертизи інвести-
ційний проект практично заново проходить ті ж 
самі етапи формування, що й під час його роз-
робки, але при цьому враховуються його індиві-
дуальні особливості, які вимагають специфічного 
підходу до оцінки проекту. Отже, ініціатор про-
екту отримує від експерта результати не лише 
розрахунків та кількісної оцінки проекту, а й 
аналізу «зони ризику», а також обґрунтування 
рекомендацій, які стосуються підвищення сту-
пеня ефективності проекту. Система економічної 
експертизи інвестиційного подана на рис. 1. 

Як основні завдання економічної експертизи 
інвестиційного проекту потрібно виділити такі: 

– визначення ступеня достатності та достовір-
ності використовуваної при розрахунку інформації; 

– виявлення аспектів реалізації проекту, які 
вимагають додаткової розробки; 

– верифікація методичної коректності вико-
наного розрахунку й облік впливу всіх внутріш-
ніх та зовнішніх чинників. 

Успішність прийняття інвестиційного рішен-
ня визначається ступенем ефективності здій-
снення його задуму, у якому сконцентровані ін-
тереси колективів та організацій, які працюють 
над реалізацією даного проекту. Досягнення ці-
лей останнього можливе лише при ефективному 
управлінні процесом його реалізації. Позитив-
ність інвестиційного рішення безпосередньо за-
лежить від рівня якості інвестиційного проекту. 
У зв’язку із цим потрібна відносно проста мето-
дика, яка дозволяє приймати інвестиційні рішен-
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екологічних показників реалізації інвестиційного проекту; розробка пропозицій щодо
відповідного корегування окремих напрямів інвестиційної діяльності з метою
нормалізації і підвищення ефективності інвестиційної діяльності.
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економічної вигоди з 
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та екологічного ефектів.
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Суб'єкти
• фінансовий менеджер; 

• інвестиційний менеджер; 
•експерти;

• фінансово-економічні 
служби; 

• власник підприємства; 
• керівництво; 

• екаутингові фірми.  

Методи здійснення
• вибір показників 
інформаційного 
забезпечення 
супроводження прийняття 
та виконання 
інвестиційних рішень; 
• ранжування 
інформативних показників 
залежно від їх 
пріоритетності в реалізації 
інвестиційного рішення; 
• установлення розмірів 
відхилень фактичних 
показників від параметрів 
інвестиційних проектів; 
• виявлення, аналіз й 
усунення причин, що 
вплинули на відхилення.

Об'єкти
• інвестиційна стратегія; 
• інвестиційні програми; 
• інвестиційні проекти; 

• фінансовий стан 
інвесторів, партнерів, 

конкурентів.

Рис. 1. Система економічної експертизи інвестиційного проекту
Джерело: розроблено авторами
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ня в умовах обмежених можливостей утримання 
значного штату управлінських працівників. Ці-
леспрямована діяльність з формування й розвит-
ку наукового знання здійснюється за допомогою 
засобів, способів, методів, які історично виробле-
ні теорією і практикою. Роль методів у науково-
му пізнанні є дуже важливою. Ще англійський 
філософ Френсіс Бекон, підкреслював величезне 
значення методу, порівнюючи його з ліхтарем, 
який освітлює мандрівникові шлях у темряві.

Вся справа у хорошому методі. При хорошо-
му методі і не досить талановита людина може 
зробити багато. А при поганому методі геніальна 
людина працюватиме марно і не отримає цінних, 
точних даних» [4, с. 129]. Отже, якщо є добрий 
метод – будуть і вагомі результати. 

Чітко теоретично розроблений метод має 
важливе значення для вирішення різноманіт-
них завдань і досягнення цілей практичного 
дослідження, надаючи в його розпорядження 
систему способів, прийомів, процедур і скорочу-
ючи таким чином витрати часу та інших ресур-
сів стосовно проведення дій. Просторові, часові, 
кількісні, якісні та структурні характеристики 
об’єкта економічної експертизи пізнають част-
ковими методами контролю. Пізнання стану та 
поведінки об’єкта управління загалом вимагає 
використання всієї сукупності характеристик 
об’єкта, об’єднання часткових методів у загаль-
ні, що набагато важче, ніж дослідження частко-
вим методом якої-небудь однієї характеристики. 
Спеціальні методи дослідження можна вважати 
частковими і, вважаємо, що треба поєднувати 
загальнонаукові та спеціальні методи під час 
наукового дослідження. Дійсно, для визначення 
стану, ризиків та перспектив такого складного 
об’єкта як, інвестиційний проект, слід врахову-
вати такі групи характеристик або критеріїв: 

1) зміна стану і поведінки підприємства чи 
його операцій у часі; 

2) переміщення окремих операцій, частини 
або елементів підприємства (наприклад, сирови-
ни, матеріалів, готової продукції) у просторі; 

3) зміна якісних, кількісних і структурних 
характеристик підприємства (або його операцій, 
частин) у просторі і часі [5, с. 132]. 

Основне завдання експертизи полягає в оцінці 
наукового і технічного рівня проекту, його ефек-
тивності і способів виконання. Спираючись на ре-
зультати експертизи, можна приймати рішення 
щодо фінансування проектів.

Виділяють три методи проведення експертизи 
інноваційних проектів:

– описовий;
– порівняння положень «до» і «після»;
– порівняльна експертиза [6, с. 126].
Описовий метод широко поширений в біль-

шості країн. Його суть полягає в розгляданні 
потенційного впливу результатів проведених 
проектів на ситуацію, яка складається на кон-
кретному ринку товарів і послуг

Головна перевага методу порівняння поло-
жень «до» і «після» полягає в тому, що він спри-
яє прийняттю до уваги не тільки кількісних, а 
й якісних показників різних проектів. Але все 
ж, цим методом характерна висока ймовірність 
суб’єктивної інтерпретації інформації і прогнозів.

Порівняльна експертиза полягає в проведенні 
порівняння положень організацій і підприємств, 
які впроваджують інвестиційний проект з кон-
курентами. В даному методі основна увага при-
діляється порівнянності потенційних результатів 
здійснюваного проекту, які повинні задовольня-
ти вимоги проведеної перевірки економічної об-
ґрунтованості конкретних рішень, спрямованих 
на фінансування швидко окупаються проектів в 
найкоротші терміни.

Експертиза характеризується не тільки кількіс-
ної, а також і якісною оцінкою проектів. У процесі 
прийняття рішень враховуються всі оцінки, які ви-
словлюються кожним членом експертної групи.

При заповненні експертної анкети обов’язково 
ведуть облік наявності або відсутності обставин, 
які здатні ускладнити проведення об’єктивної 
експертизи. Причиною може бути «конфлікти ін-
тересів». Дана ситуація пояснюється наступним: 
наукові інтереси експерта не збігаються зі зміс-
том проекту; експерт знаходиться в даний момент 
або перебував раніше в якогось роду відносинах 
з виконавцями або керівником проекту [7, с. 294].

При проведенні аналізу проекту враховується:
– конкретність викладеної ідеї проекту (ко-

ректність і чіткість);
– конкретність при визначенні методів і мети 

досліджень;
– якісна характеристика проекту.
Експертизу інвестиційного проекту проводять 

на трьох рівнях. На першому рівні проводиться 
попередній розгляд проекту для вирішення та-
ких завдань:

– відсів проектів, які не готові до участі на 
другому рівні експертизи;

– формування висновків про проекти, які віді-
брані на другий і ті, які були відхилені;

– призначення експертів на кожен проект, 
який пройшов на етап індивідуального рівня екс-
пертизи.

На другому рівні експертизи визначають рей-
тинг індивідуального інвестиційного проекту.

В процесі дослідження третього рівня обґрун-
товують висновок за проектом, вносять необхід-
ні корективи, а також приймають рішення про 
можливе фінансування.

Метою проведення експертизи є відбір і вирі-
шення проблем з фінансування. Проведена еконо-
мічна експертиза повинна сприяти правильному 
вибору інвестиційного проекту. Доцільно зазначи-
ти, що проекти, які були представлені інвесторам, 
необхідно порівнювати і співставляти за допомо-
гою єдиної системи показників. Порівнянність да-
них інвестиційних проектів визначається:

– обсягом робіт, які проводять за допомогою 
застосування нових технологій і обладнання;

– якісними параметрами нововведень;
– тимчасовим фактором;
– рівнем цін і тарифів.
– умовами оплати праці [8, с. 170].
Головним критерієм, що сприяє відбору проек-

ту, є мінімум витрат на їх проведення. У процесі 
відбору інвестиційного проекту необхідно зверну-
ти увагу на способи щодо зниження ризику.

Далі розраховується термін окупності для 
додаткових інвестицій в інвестиційний проект, 
це той відрізок часу, протягом якого додаткові 
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інвестиції, спрямовані на більш дорогі іннова-
ції, окуплять себе в повному обсязі за рахунок 
приросту економічних результатів, обумовлених 
проведенням інноваційних проектів.

Більшість великих інвестиційних проектів ма-
ють ризик затримання їх реалізації. Відповідно, 
така ситуація буде сприяти здорожчанню робіт, 
що, безсумнівно, приведе до перевищення почат-
кової вартості проекту. Тому важливу роль відіграє 
страхування ризиків, яке полягає у передачі мож-
ливих ризиків в компетенцію страхової компанії.

На макрорівні, при проведенні економічної екс-
пертизи велику увагу приділяють оцінці комер-
ційної ефективності проекту, його результатам і 
фінансовим витратам. Інвесторам необхідно бути 
впевненими в достатності обсягів можливих дохо-
дів, отриманих від проекту, для покриття витрат і 
виплат по заборгованостях на забезпечення окуп-
ності капіталовкладень. У висновку, який склада-
ють за результатами оцінки інвестиційного проек-
ту варто зазначити, що, він є складною системою 
взаємопов’язаних дій, які спрямовані на досягнен-
ня певних цілей і вирішення завдань за пріоритет-
ними напрямами розвитку науки і техніки.

Експертиза забезпечує кінцеву оцінку всіх ас-
пектів проекту перед запитом чи рішенням про 
його фінансування. На заключному етапі роз-
робки проекту готують детальне обґрунтування 
його доцільності та можливості здійснення із за-
значенням тих компонентів проекту, які дадуть 
максимальний прибуток. На стадії експертизи 
увагу, як правило, зосереджують на оптималь-
ному варіанті. Провадять докладне вивчення фі-
нансово-економічної ефективності, факторів не-
визначеності й ризиків, а також окремих змін у 
керівництві або політиці, які можуть вплинути 
на успіх здійснення інвестиційного проекту.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
економічна експертиза передбачає вивчення, 
аналіз і оцінку інвестиційного проекту, тобто 
спеціальну перевірку і оцінку можливості ви-
конання та достатності очікуваної ефективності 
проекту з метою прийняття рішення щодо реалі-
зації проекту або участі в його реалізації.

Послідовність кроків під час експертизи ін-
вестиційного проекту така:

– перевірка повноти наявної документації для 
даного проекту, її доцільності та обґрунтованості;

– оцінка загального рівня розробки проекту 
(комплексність, детальність, глибина, використа-
ні методики, кількісне і якісне обґрунтування);

– оцінка достовірності інформації, яку ви-
користовують при підготовці проекту. До цієї 
інформації відносять: макроекономічне середо-

вище, стан ринку продукції проекту, стан фінан-
сового ринку, ціни, техніко-економічні параметри 
устаткування, соціальне оточення проекту, вимо-
ги до екології, відносини з місцевою владою, на-
явність трудових ресурсів для проекту, 

– оцінка якості застосованих у проекті мето-
дик, зокрема методів прогнозування;

– оцінка організаційних умов проекту: мож-
ливості для організації виробництва товарів чи 
послуг, організаційний план виробництва та ма-
теріально-технічного забезпечення, складські 
умови, можливості зберігання товарно-матері-
альних цінностей, обслуговування технічної бази 
проекту, охорона, юридичні аспекти проекту, 
вибір базового підприємства для проекту, оцінка 
впливу розподілу прав власності щодо активів 
проекту на процес його реалізації;

– оцінка плану керування реалізацією проек-
ту (з поділом на стадію створення інвестиційного 
об’єкта і стадію його поточної експлуатації);

– перевірка комерційної можливості виконан-
ня проекту (реалістичності маркетингового плану, 
збалансованості фінансових аспектів проекту, до-
статності наявних ресурсів, потенційної достатності 
прибутку, наявності резервів часу та коштів у разі 
ускладнень, що виникають при реалізації проекту);

– оцінка спроможності учасників (юридичних і 
фізичних осіб) проекту, їх реальна зацікавленість 
у проекті, поточний стан і перспективи конкурен-
тоспроможності протягом періоду життя проекту;

– аналіз інвестиційного ризику проекту: рі-
вень реального ризику, якість відображення ри-
зику у планах реалізації та документації про-
екту, достатність передбачених у проекті заходів 
зниження впливу слабких сторін проекту;

– аналіз очікуваної авторами ефективності 
проекту: прогнозоване макроекономічне серед-
овище, критерії оцінки ефективності, методика 
розрахунку показників, внутрішня взаємоузго-
дженість розділів проекту, урахування загальної 
інфляції та цінових змін на ринку, урахування 
зміни вартості грошей у часі, вибір кількісних 
орієнтирів щодо порівняльної середньо ринкової 
прибутковості на прогнозований період.

Експертизу проекту можуть здійснювати як 
особи, котрі проводили передінвестиційні дослід-
ження й розробку проекту, так і сторонні експерти.

Важливим напрямом економічної експертизи 
є дослідження прогнозної фінансової інформації. 
Вивчення прогнозної фінансової інформації здій-
снюється для того, щоб оцінити правильність її 
підготовки та встановити реалістичність та мож-
ливість її використання під час реалізації інвес-
тиційних проектів. 
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Аннотация
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Ключевые слова: инвестиционный проект, экономическая экспертиза, инвестиционный риск, метод, инвестиционная 
стратегия.

Budnyk Liudmyla
PhD, associate professor, Department of security,
law enforcement and financial investigations
Ternopil National Economic University
Ronska Olga
PhD, associate professor, Department of security,
law enforcement and financial investigations
Ternopil National Economic University
Kuzmin Tetyana
student 
Ternopil National Economic University
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Summary
The article examines the organizational and methodological aspects of the economic expertise of the investment project. 
Suggestions for improving expert research have been developed. The main tasks of the economic examination of the 
investment project are determined. It is determined that an important area of economic expertise is the study of predictive 
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РЕФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ 

У статті проведено аналіз соціальної політики держави та досліджені зміни в нормативно-правовій базі щодо регулю-
вання соціально-трудових відносин. Актуальність дослідження полягає у потребі в інформації, яка відображала б ступінь 
ефективності соціальної політики держави в сучасних умовах. Визначені переваги на недоліки запровадження нової пен-
сійної реформи. Сформульовані основні чинники, що впливають на рівень життя населення та обґрунтована необхідність 
подальшого удосконалення правового, адміністративного і економічного механізму державного регулювання виробничих 
та соціально-трудових відносин. Запропоновані пріоритетні напрямки подальшого реформування соціальної політики 
держави, які дозволять позитивно впливати на прискорення економічного розвитку у контексті сучасних реалій.
Ключові слова: соціальна політика, рівень життя, соціальний захист, соціально-трудові відносини, державне регулювання.

Постановка проблеми. Висока диференціація 
умов та рівня життя українського населення, 
нерівномірності розвитку регіонів, поширення 
масштабів безробіття, воєнні дії на сході краї-
ни, загострення політичної та економічної ситу-
ації в державі стримують соціально-економічний 
розвиток країни та підсилюють соціальне на-
пруження. Тому, актуальність набуває побудова 
оптимальної моделі соціальної політики в кон-
тексті сучасних реалій економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання соціального захисту та соціальної гаран-
тії населення, а також ефективності соціальної 
політики присвячено праці таких науковців, як 
Лібанова Е.М., Колот А.М., Гладун О.М., Дружи-
ніна В.В., Марченко І.М. Незважаючи на велику 
кількість наукових праць щодо вивчення вказа-
ної тематики, доцільно і надалі проводити до-
слідження щодо оптимального функціонування 
соціально-трудових відносин.

Постановка завдання. Дослідження державно-
го регулювання соціально-трудових відносин в су-
часних умовах та розробка пріоритетних напрямів 
подальшого розвитку соціальної політики України.

Виклад основного матеріалу. Соціальна полі-
тика є визначальним напрямом внутрішньої по-
літики держави. Вважається, що мета соціальної 
політики полягає у створенні необхідних умов для 
розвитку та оптимального функціонування соці-
альних відносин, повного розкриття творчого со-
ціального потенціалу людини, підвищення рівня 
і якості життя громадян на основі стимулювання 
трудової і господарської активності населення, а 
також досягнення в суспільстві соціальної згоди і 
цілісності. У 2018 році Верховна Рада України за-
твердила новий Трудовий кодекс (далі – ТК). Од-
ним з найскладніших моментів першого читання 
стало прийняття прав сексуальних меншин. Крім 
цього передбачається і ряд інших змін:

1. Одним з найбільш очікуваних нововведень 
стала збільшена відпустка. Зараз стандартна 
відпустка в Україні становить 28 днів. При цьо-
му, розмір допустимої відпустки за свій рахунок 
залишиться колишнім – 30 днів на рік.

2. Дистанційна робота стає цілком законною і 
легальною. "При укладанні трудового договору або 
пізніше сторони можуть домовитися про виконання 
працівником роботи вдома (праця вдома), якщо він 

має для цього необхідні умови, що відповідають ви-
могам охорони праці, пожежної безпеки і санітарії".

3. Список причин через які співробітника мо-
жуть звільнити значно виріс: наприклад, в ново-
му кодексі є згадка про те, що звільнити можуть 
за розголошення комерційної таємниці або ж че-
рез незадовільний стан здоров'я.

Причини для звільнення тепер оформлені так: 
за згодою сторін; згідно з закінченням терміну 
трудового контракту; призов на військову служ-
бу; у зв'язку зі скороченням штату; розірвання 
трудового договору з ініціативи працівника; вступ 
в силу вироку суду, яким працівник засуджений 
до позбавлення волі; виявлення невідповіднос-
ті працівника займаній посаді; систематичне не-
виконання працівником обов'язків без поважних 
причин; прогул (в тому числі відсутності на роботі 
більше трьох годин протягом робочого дня) без по-
важних причин; неявка на роботу протягом більш 
як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової 
непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагіт-
ності та пологах; поява на роботі в нетверезому 
стані; вчинення розкрадання за місцем роботи.

4. Зараз в трудовому законодавстві вже про-
писано, що вагітних жінок не можуть залуча-
ти до понаднормової або нічної роботи. У новій 
редакції також пропонується на час проведен-
ня медичних обстежень звільняти жінок від ви-
конання роботи і зберігати за ними середню 
зарплату. "Роботодавець зобов'язаний звільнити 
вагітну жінку від виконання роботи на період 
проходження рекомендованих лікарем медичних 
обстежень, проведених у зв'язку з вагітністю, 
якщо такі обстеження повинні проводитися в ро-
бочий час. На час проведення медичного обсте-
ження за вагітною жінкою зберігається середня 
заробітна плата", – сказано в трудовому кодексі.

Згідно з новим Трудовим кодексом [1], випро-
бувальний термін повинен становити не біль-
ше трьох місяців, а для робочих спеціальностей 
всього один місяць. Якщо співробітник все ж 
не підходить компанії і роботодавець хоче його 
звільнити, він повинен попередити його як мі-
німум за три дні. Щодо випробування при при-
йнятті на роботу – стаття 39 вказує перелік осіб, 
для яких не встановлюється випробувальний 
термін: неповнолітні; звільнені з військової або 
альтернативної (невійськової) служби, які впер-
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ше приступають до роботи протягом року після 
такого звільнення; обрані на посаду; переможці 
конкурсного відбору на заміщення вакантної по-
сади; ті, хто пройшов стажування під час при-
йняття на роботу з відривом від основної роботи; 
ті, хто закінчив професійно-технічні або вищі на-
вчальні заклади і вперше приступають до роботи 
за отриманою професією (спеціальністю); вагіт-
ні жінки, працівники з сімейними обов'язками, 
які мають дітей віком до трьох років; інваліди 
спрямовані на роботу відповідно до рекомендацій 
медико-соціальної експертизи; ті, з ким уклада-
ється трудовий договір на строк до двох місяців.

При відсутності роботи за відповідною про-
фесією чи спеціальністю, а також у разі відмови 
працівника від переведення на іншу роботу на 
тому самому підприємстві, в установі, організа-
ції працівник, на власний розсуд, звертається 
за допомогою до державної служби зайнятості 
або працевлаштування самостійно. Якщо вивіль-
нення є масовим відповідно до статті 48 Закону 
України «Про Зайнятість населення», власних 
або уповноважений ним орган доводить до відома 
державної служби зайнятості про заплановане 
вивільнення працівників. Державна служби за-
йнятості інформує працівників про роботу в тій 
чи іншій місцевості за їх професіями, спеціаль-
ностями, кваліфікаціями, а у разі їх відсутнос-
ті – здійснює підбір іншої роботи з урахуванням 
індивідуальних побажань і суспільних потреб. 
У разі потреби особу може бути направлено, за її 
згодою, на професійну перепідготовку або підви-
щення кваліфікації відповідно до законодавства.

Показником результативності соціальної полі-
тики є рівень життя населення. Потрібно заува-
жити, що рівень життя постійно змінюється і за-
лежить від стану економіки та політичної ситуації 
в країні. На сьогодні визначальними чинниками, 
що впливають на рівень життя українського насе-
лення, є скрутна економічна ситуація, бойові дії на 
сході країни, а також загострення політичних сто-
сунків з Росією. Нині Україна опинилась за межею 
економічного та соціального прогресу. Відсутня 
збалансованість між потребами населення та соці-
альними видатками і неспроможністю національної 
економіки повністю забезпечити всі зобов’язання 
держави, що дуже перешкоджає ефективному со-
ціальному розвитку. Одним найважливіших питань 
соціальної політики залишається на протязі бага-
тьох років оплата праці, що є основним показником 
забезпечення матеріального добробуту працездат-
ного населення України. Вплив держави на регу-
лювання оплати праці здійснюється переважно 
через установлення розміру мінімальної заробітної 
плати, умов та розмірів оплати праці. Мінімальна 
заробітна плата є одним з важливих важелів соці-
ального захисту працюючих, виходячи з її розміру 
визначають розмір пенсії за віком, стипендії, допо-
моги у зв’язку з доглядом за дитиною, виплати за 
лікарняними листками тощо.

Відповідно до Закону України «Про Дер-
жавний бюджет України на 2019 рік» від 
1.12.2019 місячний розмір мінімальної заробіт-
ної плати становитиме з 1.01.2019: у місячному 
розмірі – 4173 гривні; у погодинному розмірі – 
28,31 гривні. У 2019 році прожитковий мінімум на 
одну особу в розрахунку на місяць становитиме 

з 1 січня 1853грн; з 1 липня 1936грн; з 1 грудня 
2027грн;. На 01.01.2020 рік становитиме 2189 грн. 
Ми вважаємо, що ці цифри досить суперечливі, 
враховуючи темпи зростання цін [2]. 

У структурі сукупних витрат громадян на 
оплату комунальних послуг витрачають 14%, 
водночас 44,5% становлять продукти харчуван-
ня та безалкогольні напої. Частка витрат на одяг 
і взуття становить 6,3% (475 гривень), медици-
ну – 4,2% (311), транспорт – 4,6% (343), відпочи-
нок та культуру – 2,6% (192 гривні), освіту – 1,3% 
(99), ресторани й готелі – 3,8% (286 гривень). На 
оплату комунальних послуг українці донедавна 
в середньому витрачали 8% своїх доходів – по-
над 600 гривень на місяць. Але йдеться про дані 
дослідження, яке проводили на підставі даних за 
третій квартал минулого року, до початку опалю-
вального періоду і головне – до підвищення ціни 
на газ для населення. Тобто, зараз “комуналка” 
обходиться нам набагато дорожче: за оцінками 
експертів – у 13-15% щомісячного доходу. Точно 
обрахувати відповідні витрати неможливо – адже 
українці починають активніше погашати “кому-
нальні борги” попередніх років. Загалом же, як 
свідчать дані Держстату, споживчі грошові витра-
ти українських домогосподарств становлять 89,5% 
від рівня доходів. Тобто, середньостатистичному 
українцеві вдається заощаджувати (на придбання 
і капітальний ремонт житла, допомогу родичам, 
купівлю акцій, сертифікатів, валюти, вклади в 
банках) лише трохи більше 10% заробленого.

При цьому середній сукупний грошовий до-
хід домогосподарства в Україні у III кварталі 
2018 року становив 9,4 тисячі гривень на місяць, – 
інформує Державна служба статистики. Струк-
тура сукупних доходів громадян така: оплата 
праці – 5569,17 грн (55%); пенсії – 1746,91 грн 
(17,2%), доходи від підприємницької діяльності 
та самозайнятості – 620,97 грн (6,1%).

Щодо харчів, то найбільшу частку (23%) у 
структурі “продовольчих” витрат української 
родини займають м'ясо і м'ясопродукти. 15,8% 
витрат припадає на хліб і хлібобулочні вироби, 
12,8% – на молоко, сир і яйця. Відносно незна-
чні витрати українців на овочі (включаючи кар-
топлю), і фрукти – разом приблизно 14% (мен-
ше 500 гривень). Ще трохи більше 3% наших 
доходів “забирають” “погані звички” – тютюн і 
алкоголь (260 гривень на місяць). Відповідно до 
змін, внесених до Податкового кодексу Украї-
ни (далі – ПКУ), тимчасово, з 01.01.2019 року по 
31.12.2024 року, встановлені ставки акцизного по-
датку, зокрема, на тютюнові вироби. 

Ставки акцизного податку на тютюнові виро-
би збільшено на 40%. А також прийнято норму, 
згідно з якою до 2025 р. специфічні ставки ак-
цизного податку на тютюнові вироби і мінімальне 
акцизне податкове забов'язання мають щороку 
підвищуватись на 20% до досягнення мінімаль-
ного стандарту ЄС (90 євро за 1000 штук). Щодо 
алкогольних виробів ставки акцизного подат-
ку збільшено на 12%. Проведення пенсійної ре-
форми є одним із пріоритетів Уряду та особисто 
Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана. Адже 
вона стосується усіх без винятку: і тих, хто вже 
перебуває на заслуженому відпочинку, і тих, хто 
ще навіть не думає про нього.
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Головною метою пенсійної реформи є віднов-
лення справедливості при визначенні пенсійних 
виплат – і сьогодні, і на майбутнє. Основна ідея – 
проста: якщо людина чесно працювала все життя, 
вона має гарантовано отримувати гідну пенсію.

Водночас Уряд турбується про вдосконалення 
пенсійної системи України. Зокрема, триває робо-
та над запровадженням накопичувальної системи 
пенсійного страхування та розвитком добровільної 
системи недержавного пенсійного забезпечення.

Окрім цього, невід’ємною частиною пенсійної 
реформи є впровадження європейських стандар-
тів функціонування органів Пенсійного фонду 
України. Використання сучасних інформаційних 
і управлінських технологій, єдиних стандартів 
якості обслуговування громадян мають зробити 
надання послуг українцям зручним і ефективним.

Відправною точкою у розрахунку стала серед-
ня заробітна плата, яка станом на сьогодні скла-
дає 4173 грн. Вартість одного року страхового 
стажу дорівнює 1% від середньої зарплати. За-
проваджено перерахунок або індексацію пенсій на 
підставі змін суми середньої зарплати. Вперше в 
Україні почав діяти механізм відшкодування ро-
ботодавцям пільгових пенсій на сплату підвище-
ної ставки єдиного внеску (ЄСВ) за працівників, 
зайнятих на особливо шкідливих та важких ро-
ботах. Тобто держава повертатиме 15% та 7% від 
сплаченої суми за вищевказаних осіб відповідно. 
З Нового року держава не відшкодовує виплати 
єдиного внеску за людей з особливими потреба-
ми на підприємствах УТОС, УТОГ і пенсіонерам-
пільговикам; скасовуються і видатки на допла-
ту до прожиткового мінімуму інвалідам війни та 
учасникам бойових дій. Крім того, посилюючись 
на демографічне навантаження пенсійного фонду, 
народні депутаті встановили право виходу на за-
служений відпочинок для наступних категорій [3]: 
в 60 років мають ті громадяни, у яких є 25 років 
страхового стажу; у 63 роки на пенсію зможуть 
виходити ті особи, які мають 15 років страхового 
стажу; в 65 років вийти на пенсію зможуть ті осо-
би, які мають від 15 до 16 років страхового стажу. 

Законом «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» визначено, що мінімаль-
ний розмір пенсії за віком за наявності у чоло-
віків 35 років, жінок 30років страхового стажу 
встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму 
збільшується і розмір мінімальної пенсії за віком 
з дня, з якого збільшився розмір прожитково-
го мінімуму. Таким чином мінімальна пенсія за 
віком в 2019 році складає з 1 січня 1497 грн; з 
1 липня 1564 грн; з 1 грудня 1638 грн. Законом 
про держбюджет на 2019 рік встановлено такі 
стандарти прожиткового мінімуму для основних 
соціальних груп населення. Більшість соціальних 
виплат на дітей залежить від прожиткового міні-
муму, середній показник якого в 2019 році вста-
новлено на рівні: з 1 січня – 1853 грн., з 1 трав-
ня – 1936 грн., з 1 грудня – 2027 грн.

Загальний розмір декретних виплат стано-
вить 41 280 гривень. Однак отримати всю суму 
грошової допомоги по народженню відразу у 
батьків не вийде, оскільки дитячі виплачують-
ся в два етапи. Перший – одноразова допомога 
(10 320 гривень) зараховується на банківський 
рахунок матері чи батька через 1-2 місяці після 

оформлення допомоги. Другий етап – сума, що 
залишилася (30 960 гривень) виплачується рів-
ними частинами (860 грн.) протягом трьох років. 

Згідно з даними на 1 січня 2019 року, най-
нижчі в ЄС мінімальні зарплати в Болгарії – 
261 євро. Що стосується інших країн, то у Литві – 
400 євро, Румунії – 408 євро, Латвії – 430 євро, 
Венгрії – 445 євро, Хорватії – 462 євро, Чехії – 
478 євро, Естонії – 500 євро, Польщі – 503 євро, 
Іспанії – 859 євро, Португалії – 677 євро, в Гре-
ції – 684 євро, у Мальті – 748 євро, а в Словенії – 
843 євро. Великій Британії – 1401 євро, в Германії 
та Франції – 1498 євро, в Бельгії – 1563 євро, в 
Нідерландах – 1578 євро, в Ірландії – 1614 євро, 
а в Люксембургу – майже 2000 євро [4]. 

Активна соціальна політика позитивно впли-
ватиме на прискорення економічного розвитку, 
надання цьому процесу незворотнього характе-
ру. Отже, соціальна політика в Україні має за-
безпечувати динамічне зростання рівня життя 
населення; соціалізувати структурні складові 
економічної політики, що реалізується в держа-
ві (структурну, інвестиційну, цінову, бюджетну, 
грошово-кредитну, податкову та ін.); забезпечити 
умови максимальної повної реалізації принципів 
соціальної справедливості і виконання соціальних 
прав, гарантії населення, що визначені конститу-
ційними нормами; забезпечити соціальну стабіль-
ність та соціальну безпеку країни; сформувати 
ефективну систему захисту громадян пенсійного 
віку щодо їх прав на отримання гідної пенсії, соці-
ального обслуговування та залучення їх до актив-
ного суспільного життя; розширити адресну під-
тримку соціально незахищених верств населення; 
орієнтувати стратегію економічного зростання на 
створення нових робочих місць; забезпечити ви-
переджальне зростання вартості робочої сили; 
примножити інтелектуальний потенціал суспіль-
ства; зміцнити позиції середнього класу.

Висновки з проведеного дослідження. Кон-
кретні заходи щодо державного регулювання со-
ціальної політики повинні бути гнучкими, мати 
економічний та соціальний ефект, тому перспек-
тиви подальшого її реформування повинні бути 
пов’язанні з підвищенням рівня зайнятості та 
зменшенням рівня безробіття, досягнення євро-
пейських стандартів, вдосконаленням соціальної 
захищеності та підтримкою найбільш соціально 
вразливих верств населення. Для досягнення цієї 
мети необхідно сформулювати напрямки рефор-
мування соціальної політики держави в сучасних 
умовах, до яких слід віднести:

– поліпшення системи охорони здоров’я;
– активна демографічна політика;
– розвиток житлового будівництва, забезпечен-

ня доступності житла для різних верств населення;
– поширення практики стажування науково-

педагогічних та педагогічних працівників, учнів 
вищих та професійно-технічних навчальних за-
кладів на підприємствах, в установах та органі-
заціях, а також поширення практики надання 
можливості особам старше 45 років отримувати 
другу вищу освіту за кошти держави;

– розробку заходів заохочення підприємств до 
підвищення заробітної плати та створення більш 
високооплачуваних робочих місць. Державна 
підтримка українських працівників та підпри-
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ємців може бути досягнута за рахунок надання 
субсидій на підвищення кваліфікації чи перепід-
готовку працівників, надання пільгових кредитів 
і податкових пільг для відкриття нових підпри-
ємств в проблемних регіонах;

– розробку заходів щодо реінтеграції матерів 
і батьків до професійного життя після повернен-
ня з відпустки по догляду за дитиною;

– прив’язання розміру пенсій до реальних 
внесків у Пенсійний фонд;

– удосконалення правового, адміністративного 
і економічного механізму державного регулюван-
ня виробничих та соціально-трудових відносин з 
метою державного захисті вразливих (з право-
вої точки зору) верств населення (молодь, вагітні 
жінки, інваліди, пенсіонери);

– запровадження постійного моніторингу про-
фесійно-кваліфікаційної структури зайнятих та 

додаткової потреби підприємств у робочій силі 
відповідно до сучасного класифікатора професій 
із виділенням основних професій по галузях та 
забезпечення доступності цієї інформації для на-
вчальних закладів і населення;

– перегляд ідеології встановлення прожитко-
вого мінімуму, як базового соціального стандарта. 
При встановленні прожиткового мінімуму слід 
враховувати реальні інфляційні процеси, дійсні 
потреби людини (стосовно медичних, соціальних 
та культурних стандартів).

Подальших досліджень потребує вивчення 
можливості впровадження європейських стандар-
тів до реформування нормативно-правової бази 
щодо регулювання соціально-трудових відносин. 
Також необхідно приділити увагу мінімізації не-
гативних впливів та ризиків, які перешкоджають 
проведенню ефективної соціальної політики. 
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Аннотация
В статье проведен анализ социальной политики государства и исследованы изменения в нормативно-правовой базе по 
регулированию социально-трудовых отношений. Актуальность исследования заключается в необходимости информации, 
которая отражала бы степень эффективности социальной политики государства в современных условиях. Определены 
преимущества и недостатки введения новой пенсионной реформы. Сформулированы основные факторы, влияющие на 
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REFORMING THE GOVERNMENT SOCIAL POLICY

Summary
In the article the analysis of social policy of Ukraine we investigated changes in the regulatory framework on the 
regulation of social-labour relations. The relevance of the study lies in the need for information that would reflect the 
degree of effectiveness of the state’s social policy in modern conditions. The advantages and disadvantages of introducing a 
new pension reform are determined. The main factors that affect the living standards of the population of formulated and 
the need for further improvement of the legal, administrative and economic mechanism of state regulation of production 
and social and labor relations is substantiated. Priority directions for further reform of the state social policy are proposed, 
which will allow to positively the influence of acceleration of economic development in the context of modern realities.
Key words: social policy, standard of living, social protection, social and labor relations, state regulation.



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ36

2 (28), травень 2020 © Гладій І. О., 2020

УДК 657 (045)

Гладій Ірина Олександрівна
кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри обліку та оподаткування
Вінницького торговельно-економічного інституту 

Київського національного торговельно-економічного університету

СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ  
ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
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Постановка проблеми. Сьогодні, у час значно-
го зменшення обсягів кредитування міжнарод-
ними банками, особливе місце посідає боротьба 
між банками за залучення коштів фізичних та 
юридичних осіб. Щоб уникнути цієї проблеми та 
отримати першість у цій конкурентній боротьбі, 
банки повинні розвивати нові методи обслугову-
вання клієнтів та впроваджувати нові види бан-
ківських послуг. 

Залучення грошових ресурсів та їх подаль-
ше розміщення є основними формами діяльності 
комерційного банку. Саме за рахунок залученого 
капіталу формується переважна частина ресур-
сів банку. Банки залучають вільні грошові кошти 
юридичних та фізичних осіб шляхом виконання 
депозитних операцій, у процесі яких використо-
вуються різні види банківських рахунків. З роз-
витком банківських установ відбувається розви-
ток видів залучення коштів у банки. 

Ефективна депозитна діяльність банку, є 
важливим завданням банківського управління, а 
механізм залучення ресурсів потребує особливої 
уваги в умовах конкурентної боротьби між бан-
ками за клієнтів та їх вклади. Банки залучають 
вільні грошові кошти юридичних та фізичних 
осіб шляхом здійснення депозитної діяльності, у 
процесі якої використовуються різні види бан-
ківських рахунків. 

Концептуальні засади, пов’язані з мобіліза-
цією банківських ресурсів та залученням депо-
зитів, досліджували у своїх працях А. Мороз, 
М. Савлук, Ж. Довгань, М. Алексеєнко, О. Ва-
сюренко, Б. Луців, О. Заславська та інші. Окремі 
аспекти залучення ресурсів банку з депозитних 
джерел розглядали Є. Епіфанов, І. Сало, Н. Мас-
лак, С. Фролов, О. Васюренко та ін.

Постановка завдання. Метою статті є дослід-
ження організаційних засад обліку депозитних 
операцій комерційного банку для забезпечення 
ефективного його функціонування в процесі до-
сягнення оперативних та стратегічних цілей.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Відповідно до Закону України «Про банки і бан-
ківську діяльність» [1], методологічне керівни-
цтво бухгалтерським обліком і звітністю в банках 
покладено на Національний банк України. Свою 

діяльність у цьому напрямку НБУ здійснює на 
підставі загальноприйнятих у міжнародній прак-
тиці принципів і стандартів бухгалтерського об-
ліку, а також враховує національні стандарти 
бухгалтерського обліку і звітності, які розроблені 
Міністерством фінансів України [2; 7]. 

Ефективність організації бухгалтерського об-
ліку депозитних коштів в банках багато в чому 
залежить від вміло складеної облікової політики. 
Від чітко сформованої облікової політики бага-
то в чому залежить рівень стратегічного управ-
ління розвитком банку на тривалу перспективу. 
Проте, мають місце випадки, коли керівництво 
і головний бухгалтер формально ставляться до 
розробки основних положень облікової політики, 
використовуючи шаблони, які часом не відобра-
жають специфічні особливості діяльності кон-
кретної банківської установи.

Питання щодо формування та реалізації об-
лікової політики у банках знайшли своє відо-
браження в Постановах НБУ [3; 4; 5], а також 
в працях українських вчених. Нормативним за-
безпеченням розробки облікової політики слу-
жать: Закон України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні», Закон Украї-
ни «Про банки і банківську діяльність» [1], По-
ложення про організацію бухгалтерського обліку 
та звітності в банках України [5], Міжнародні 
стандарти фінансової звітності [6], чинне законо-
давство з питань ведення бухгалтерського обліку 
та норми податкового законодавства.

Система організації обліку комерційного бан-
ку являє собою сукупність процедур, що мають 
на меті фіксувати всі операції банку, а саме:

– визначати зміст здійснених операцій і за-
писувати їх;

– описувати операції в часовому вираженні;
– підбивати підсумки виконаних операцій згід-

но з принципами міжнародних стандартів обліку;
– належним чином подавати операції з відпо-

відними деталями.
Відповідно до Положення про організацію 

бухгалтерського обліку, бухгалтерського контро-
лю під час здійснення операційної діяльності в 
банках України банк самостійно визначає свою 
облікову політику, розробляє систему і форми 
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управлінського обліку, внутрішньої звітності і 
контролю за операціями, визначає права праців-
ників на підписування документів, затверджує 
правила документообороту і технологію обро-
блення облікової інформації, додаткову систему 
рахунків і регістрів аналітичного обліку [2].

Організація реєстрації і оброблення даних по-
винна забезпечити суцільне і безперервне відо-
браження всіх операцій, доказовість інформації, 
збереження узагальненої інформації в електро-
нному вигляді, а також можливість здійснення 
будь-якого подальшого контролю і створення та 
засвідчення копій електронних документів на па-
перових носіях.

Отже, крім приймання вкладів (депозитів) від 
юридичних та фізичних осіб, відкриття та веден-
ня поточних (кореспондентських) рахунків клієн-
тів, розміщення залучених коштів від свого імені 
на власних умовах банк має право здійснювати 
також діяльність щодо: інвестицій; випуску влас-
них цінних паперів; випуску, розповсюдження та 
проведення лотерей; зберігання цінностей або 
надання в оренду індивідуального банківського 
сейфа; інкасації коштів та перевезення валют-
них цінностей; ведення реєстрів власників імен-
них цінних паперів (крім власних акцій); надання 
консультаційних та інформаційних послуг щодо 
банківських та інших фінансових послуг [7]. 

На підставі Генеральної ліцензії на здійснен-
ня валютних операцій банк має право здійсню-
вати валютні операції. Згідно Ліцензій Держав-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
банк має право здійснювати операції на ринку 
цінних паперів [9]. Таким чином, основні статті 
Положення про облікову політику повинні відо-
бражати особливості основної діяльності банків-
ських установ (рис. 1).

Інформаційно-аналітичне забезпечення об-
ліку депозитів доцільно відображати в пакеті 
внутрішньо-нормативних документів – уніфі-
кованому наборі положень, інструкцій та інших 
документів, які регламентують функціональні 
процеси і системно забезпечують управління об-
ліковим процесом банків. У такий пакет повинні 
входити обґрунтовані методики щодо організації 

процесу обліку та оподаткування. Це матеріали, 
які об’єднують методичні вказівки з фінансового 
обліку, податкового обліку, управлінського облі-
ку, методики про порядок проведення аналітич-
ної роботи і здійсненню контролю за дотриман-
ням нормативно-правової бази [7]. 

Положення про облікову політику банку за-
тверджується правлінням (радою директорів) 
банку. Механізм повинен забезпечувати постій-
ний контроль за виконанням вимог облікової по-
літики. При цьому за допомогою інформаційної 
системи управління банком повинен бути реалі-
зований механізм зворотного зв'язку: в разі іс-
тотних відхилень система оповіщає про необхід-
ність дослідження причин таких відхилень. Це 
дозволить своєчасно, в разі необхідності, кори-
гувати відповідні статті Положення. Згідно [1], 
будь-які зміни в обліковій політиці, що мають 
суттєвий вплив на показники звітного або май-
бутніх періодів, повинні бути описані із зазна-
ченням їх причин та змін у відповідних статтях.

Цілісний, змістовно погоджений комплекс 
внутрішньобанківської документації забезпечує 
дієву на практиці, обґрунтовану для конкрет-
них умов діяльності банку раціональну систему 
управління процесом обліку. Важливою складо-
вою інформаційно-аналітичного інструментарію 
фінансового та податкового обліку є розроблений 
внутрішній план рахунків (субрахунків, аналі-
тичних рахунків) та визначені схеми проведень 
для відображення операцій банку в обліку. 

При розробленні робочого плану рахунків не-
обхідно враховувати особливості аналітичного та 
синтетичного обліку податків в банку та пропо-
нованих вимог для деталізованого відображення 
операцій, пов’язаних з оподаткуванням. Важливе 
місце у процесі інформаційно-аналітичного за-
безпечення податкового обліку займають зведені 
податкові реєстри – форми систематизації даних 
за звітний період, розроблені відповідно до вимог 
податкового законодавства.

Комерційні банки здійснюють депозитні опе-
рації за ліцензією Національного банку Укра-
їни. При організації обліку і контролю депо-
зитних операцій банку необхідно забезпечити: 

Рис. 1. Основні статті Положення про облікову політику комерційного банку

 
 

 

Основні статті Положення про облікову політику комерційного банка 

Первісне визнання фінансових інструментів:
Кредити та заборгованість клієнтів;
Фінансові активи, утримувані для продажу;
Фінансові активи, утримувані до погашення;
Цінні папери у портфелю банку на продаж;
Цінні папери у портфелю банку до погашення;
Основні засоби. Амортизація;
Нематеріальні активи. Амортизація;
Оперативний лізинг. Оренда;
Операції з іноземною валютою;
Визначення доходів та витрат;
Облік розподілу прибутку;
Облік розрахунків головного банку з філіями за банківськими та господарськими 

операціями;
Звітність за сегментами, консолідація звітності. 
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хронологічну послідовність реєстрації операцій 
у первинних документах, дотримання правил 
документообороту, попередження можливос-
ті виникнення нестач, незаконного витрачання 
грошових коштів, своєчасне та достовірне відо-
браження операцій на рахунках бухгалтерського 
обліку та звітності, взаємозв’язок даних синте-
тичного та аналітичного обліку, інформацію про 
фактичні та можливі результати за депозитни-
ми операціями банку, дієздатність розроблених 
процедур бухгалтерського контролю, збережен-
ня опрацьованих документів звітності протягом 
установленого строку. 

Процедура виконання банком операцій за депо-
зитними рахунками має здійснюватися поетапно: 

– отримання дозволу на здійснення депозит-
них операцій; 

– оформлення необхідних документів; 
– контрольні процедури; 
– здійснення розрахунків; 
– повнота бухгалтерського обліку; 
– контроль/аудит операцій [7]. 
Установи банку залучають кошти на депозит-

ні (вкладні) рахунки з метою підвищення заці-
кавленості населення в накопиченні заощаджень 
та одержанні відповідного доходу, а також з ме-
тою залучення грошових ресурсів для здійснен-
ня банківської діяльності.

При організації роботи за депозитними опера-
ціями банком розробляється порядок оформлення 
таких операцій первинними документами, одним 
з яких є депозитний договір, що засвідчує право 
установи банку користуватися коштами, залуче-
ними від клієнтів, та право вкладників отримати 
в чітко визначений строк суму депозиту і про-
центи за його користування. Вкладник має право 
відкрити в установі банку будь-яку кількість де-
позитних рахунків, які призначені для обліку ко-
штів, внесених на визначений у договорі строк [7].

Операційну діяльність банку стосовно депо-
зитів забезпечують працівники банку, які ви-
конують функції фронт-офісу і бек-офісу. Так, 
фронт-офіс – це підрозділи банку або його упо-
вноважені особи, які ініціюють та/або організо-
вують операцію по депозитними операціям (шля-
хом укладення відповідних угод) [8]. 

Бек-офіс, у свою чергу, підрозділ або окре-
мі відповідальні виконавці, які залежно від їхніх 
функцій забезпечують реєстрацію, перевіряння, 
звіряння, облік операцій та контроль за ними [8].

З метою раціональної організації облікової ро-
боти в установах банку складається графік доку-
ментообігу за банківськими операціями і графі-
ки обслуговування клієнтів. Документообіг – це 
послідовне переміщення розрахунково-грошових 
документів з часу їх виписування або надхо-
дження ззовні до закінчення операцій за робочий 
день і здачі в поточний архів [7].

Залучення коштів на вклад (депозит) здійсню-
ється за процентною ставкою, що визначається 

договором банківського вкладу. Банк виплачує 
вкладникові проценти на суму вкладу у розмірі, 
який установлюється в договорі банківського вкла-
ду. Якщо вкладник не вимагає повернення суми 
строкового вкладу після закінчення строку, уста-
новленого договором банківського вкладу, то такий 
вклад переноситься на рахунок з обліку вкладів на 
вимогу, якщо інше не встановлено договором. 

Методи нарахування процентів та визначення 
кількості днів, що застосовуються при розрахунку 
процентів на вклад (депозит), визначаються угодою 
між банком і вкладником. Незалежно від методу 
накопичення процентів загальна сума нарахованих 
процентів на дату закінчення строку дії вкладного 
(депозитного) договору не змінюється [9]. 

Згідно з методом нарахування, витрати щодо 
сплати процентів обліковують у поточному періо-
ді незалежно від руху грошових коштів. Виплата 
процентів за вкладом (депозитом) здійснюється в 
терміни, що обумовлені в договорі. За періодичної 
сплати процентів за вкладом (депозитом) банк 
виплачує нараховані проценти щомісяця в термі-
ни, визначені договором. Нараховані проценти за 
вкладами (депозитами) суб’єктів господарювання 
відповідно до умов договору банківського вкла-
ду (депозиту) банки можуть перераховувати на 
їхній поточний рахунок або зараховувати на по-
повнення вкладу (депозиту). Відповідно до умов 
договору банківського вкладу (депозиту) банки 
можуть перераховувати фізичним особам на-
раховані проценти за вкладами (депозитами) на 
їхній поточний рахунок, для поповнення вкладу 
(депозиту) або видавати готівкою [7]. Для цілей 
бухгалтерського (фінансового) обліку для роз-
рахунку нарахованих процентів банки можуть 
використовувати номінальну або фактичну про-
центну ставку. 

Розрахунок процентних витрат за допомогою 
фактичної процентної ставки дає змогу розпо-
діляти витрати відповідно до поточної вартості 
вкладу (депозиту) в окремі періоди і відноси-
ти фактичні витрати банку до відповідної суми 
зобов’язань за вкладом (депозитом), включаючи 
проценти за ним, у визначений час. Тому вар-
тість ресурсів, що визначається як співвідношен-
ня процентних витрат до сумарних зобов’язань 
за вкладом (депозитом), буде незмінною.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
ефективність організації бухгалтерського обліку 
депозитних коштів в банках багато в чому за-
лежить від вміло складеної облікової політики. 
Інформаційно-аналітичне забезпечення обліку 
депозитів доцільно відображати в пакеті вну-
трішньо-нормативних документів – уніфіко-
ваному наборі положень, інструкцій та інших 
документів, які регламентують функціональні 
процеси і системно забезпечують управління об-
ліковим процесом банків. У такий пакет повинні 
входити обґрунтовані методики щодо організації 
процесу обліку та оподаткування. 
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СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА  
ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Аннотация
В статье рассмотрены особенности организации учета депозитных операций коммерческого банка. Обобщены ос-
новные статьи положения об учетной политике коммерческого банка, что позволяет сформировать информационно-
аналитическое обеспечение учета депозитов путем создания пакета внутренних нормативных документов. Доказано, 
что в такой пакет должны входить обоснованные методики по организации процесса учета и налогообложения. Это 
материалы, которые объединяют методические указания по финансовому учету, налоговому учету, управленческому 
учету, методики о порядке проведения аналитической работы и осуществлению контроля за соблюдением нормативно-
правовой базы.
Ключевые слова: депозит, банк, организация учета, учетная политика, документооборот.
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SYSTEM OF ORGANIZATION OF ACCOUNTING  
OF DEPOSIT OPERATIONS OF COMMERCIAL BANK

Summary
The article deals with peculiarities of organization of accounting of commercial bank deposit operations. The main articles 
of the regulation on the accounting policy of a commercial bank are summarized, which makes it possible to form an 
information and analytical support for the account of deposits by creating a package of internal regulatory documents.  
It is proved that such a package should include sound methods for organizing the accounting and taxation process. These 
are materials that combine methodological guidance on financial accounting, tax accounting, management accounting, 
methodology on how to perform analytical work and monitor compliance with the legal framework.
Key words: deposit, bank, accounting organization, accounting policy, document circulation.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  
НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ В УКРАЇНІ

Проаналізовано поняття, види та форми торговельних марок. Визначено наукові підходи до формування сучасних 
класифікаційних систем торговельних марок. Досліджено норми вітчизняного та міжнародного правового захисту ін-
телектуальної власності на торговельні марки. Виділено особливості форм та способів захисту прав інтелектуальної 
власності в Україні. Визначено специфічні критерії та сформовано авторську класифікаційну систему торговельних 
марок, які містить три рівні ієрархії і дозволяє виявити особливості процесу захисту прав інтелектуальної власності 
відповідно до мети та цілей правовласника.
Ключові слова: торговельна марка, компанія, інтелектуальна власність, захист, право, класифікація. 

Постановка проблеми. У наш час ринок то-
варів та послуг в Україні розвивається достат-
ньо стрімко. Компанії намагаються максимізува-
ти власний прибуток та побудувати позитивний 
бренд та імідж. Враховуючи те, що торговельна 
марка є невід’ємним складником бренду та іміджу 
будь-якої компанії, якісний захист прав інтелек-
туальної власності стає нагальною необхідністю.

Законодавство України містить доволі широ-
кий перелік Кодексів та Законів, що описують 
поняття права інтелектуальної власності. Його 
висвітлюють також положення міжнародних кон-
венцій. Проте щомісяця правоохоронці фіксують 
більше тисячі порушень інтелектуальної влас-
ності в Україні. Це свідчить, що правопорушни-
ків не зупиняє імовірність настання для них ад-
міністративної чи кримінальної відповідальності. 
Водночас, для власників, які прагнуть захистити 
свої торговельні марки, необхідне ретельне до-
слідження особливостей різновидів торговельних 
марок, наявних прав інтелектуальної власнос-
ті на торговельні марки в Україні та специфіки 
процедур захисту інтелектуальної власності. 

Постановка завдання. Метою статті є дослід-
ження особливостей захисту прав інтелектуаль-
ної власності на торговельні марки в Україні у 
сучасних умовах.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Поняття торговельної марки сформульовано у 
Цивільному кодексі України [1] та юридичній 
енциклопедії за редакції Ю.С. Шемшученка [2]. 
Аналіз понять, які так чи інакше охороняються 
законодавством, зумовлює розгляд співставлення 
їх у різних джерелах, оскільки при невідповід-
ності дефініції встановленому змісту торгівельна 
марка не буде захищена Законом, особливо у разі 
звернення до суду. З метою встановлення специ-
фічних рис, трактування поняття «торговельної 
марки» в українському законодавстві порівняно з 
аналогічними поняттями у міжнародних інститу-
ціях – на сайтах Бюро Патентів і Торгових Марок 
США [3], Всесвітньої організації інтелектуальної 
власності [4] та в Угоді про торговельні аспекти 
прав інтелектуальної власності (ТРІПС) [5].

Поняття торговельної марки та її видів вивча-
ють українські та закордонні науковці Л. Рома-
надзе [6], Н. Економідас [7], В. Крижна [8], О. Вовк 
[9], Руперт М. Баркоф та Ендрю Ц. Селден [10], 
Тоні Р. Гулліксен [11]. Право інтелектуальної 
власності, зокрема на торговельні марки, обме-
жене законодавством України, тому важливого 
значення передусім набуває розгляд положень 
Закону України «Про захист прав споживачів» 
[12], а також наукових праць В.М. Грабовської 
[13], О.В. Звєрєвої [14], Д. Лонг, П. Рей, О. Жаро-
ва, М. Шевелевої, І. Василенко, В. Дроб’язко [15] 
та О. Мельника [16], безпосередньо пов’язаних із 
вивченням особливостей захисту прав інтелекту-
альної власності на торговельні марки в Україні.

Невирішені частини проблеми. Серед теоре-
тиків і практиків відсутня однозначність позиції 
стосовно змістовного наповнення поняття «тор-
гова марка», її різновидів та форм, що викли-
кає наукову полеміку у зв’язку з інноваційними 
іноземними практиками застосування інтелекту-
альної власності та обмеженнями українського 
законодавства.

Вивчення проблеми захисту прав інтелекту-
альної власності на торговельні марки в Україні 
ґрунтується на комплексному підході, який по-
єднує дослідження праць українських та закор-
донних науковців, нормативно-правових актів та 
авторських розробок. Дослідження питань, що 
стосуються торговельних марок та особливостей 
їхнього захисту здійснено за допомогою методів 
аналізу та синтезу законодавчого забезпечення, 
міжнародних конвенцій та актів, інформації до-
сліджень науковців та періодичних видань.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Відповідно до статті 492 Цивільного Кодексу 
України, Торговельною маркою є будь-яке по-
значення або будь-яка комбінація позначень, які 
придатні для вирізнення товарів чи послуг, що 
виробляються (надаються) однією особою, від то-
варів чи послуг, що виробляються (надаються) 
іншими особами. Такими позначеннями можуть 
бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображу-
вальні елементи, комбінації кольорів [1].
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За даними юридичної енциклопедії, торговель-
на марка є одним із засобів ідентифікації това-
рів чи послуг і включає слова, літери, комбінації 
кольорів, цифри або ж зображення. Суб’єктами 
права інтелектуальної власності на торговельну 
марку можуть бути фізичні та юридичні особи, а 
набуття прав на ту чи іншу торговельну марку за-
свідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі 
якого встановлюються діючим законодавством [2]. 
Зазначена дефініція майже дублює визначення 
торгівельної марки у Цивільному кодексі Украї-
ни, доповнюючи процедурними особливостями за-
хисту прав інтелектуальної власності.

Бюро Патентів і Торгових Марок США (United 
States Patent and Trademark Office – USPTO) кла-
сифікує торговельну марку як поняття, яке захи-
щає слова, звуки, кольори чи символи, що допома-
гають відрізнити певні товари чи послуги від тих, 
які виробляються або ж продаються конкурента-
ми на ринку [3]. Всесвітня організація інтелекту-
альної власності (The World Intellectual Property 
Organization – WIPO) визнає, що торговельні мар-
ки захищаються правами інтелектуальної влас-
ності [4]. Водночас, Світова Організація торгівлі 
(World Trade Organization – WTO), в Угоді про 
торговельні аспекти прав інтелектуальної власнос-
ті (скорочено – ТРІПС) стверджує, що складені то-
варні знаки, що включають особисті імена, букви, 
цифри, образні елементи, поєднання кольорів або 
ж будь-яке поєднання даних знаків, мають право 
на реєстрацію як торговельні марки [5]. Зазначені 
трактування поняття торгової марки не протирі-
чить закріпленому у законодавстві України, про-
те для ефективного захисту прав інтелектуальної 
власності потребує додаткового уточнення.

Проте Романадзе Л.Д. вважає, що поняття 
«торговельна марка» безпосередньо демонструє 
функціональне призначення щодо позитивного 
впливу на торгівлю товарами або послугами і не 
потребує додаткового використання понять, таких 
як «знак обслуговування» [6, с. 22]. Ми з цим част-
ково погоджуємось і вважаємо, що відповідно до 
специфіки українського законодавства найбільш 
коректним є визначення Ніколаса Економідаса, де 
під торговельною маркою розуміється юридично 
захищена назва, слово, символ чи дизайн (та їх 
комбінації), що використовується виробником чи 
продавцем для ідентифікації товару чи послуги 
та відмежування його від інших товарів [7, с. 523]. 
Основною відмінністю цього визначення від закрі-
пленого у Цивільному кодексі України є наявність 
критерію ідентифікації, що відсилає до процедури 
захисту прав інтелектуальної власності.

Отже, торговельною маркою є об’єкт права 
інтелектуальної власності, що представлений по-
єднанням слів, літер, кольорів, цифр, зображень 
або запахів з метою ідентифікації та відмежуван-
ня його від інших. Відповідно головними ознаками 
торговельної марки є певні риси, що відрізняють 
конкретний товар або послугу від аналогічних 
продуктів конкурентів. Торговельні марки можуть 
захищатись правом інтелектуальної власності, що 
більш детально розкрито далі у статті. 

Сьогодні існує доволі багато різних класифі-
каційних систем торговельних марок. Крижна В. 
описує певну ієрархію поділу торговельних марок 
на традиційні та нетрадиційні [8, с. 44–45]. Тради-

ційні містять словесні та зображувальні символи, 
а нетрадиційні поділяють на візуальні та невізу-
альні. Візуальні торговельні марки сприймаються 
зором та можуть бути об’ємними, світловими чи 
динамічними. Водночас, не візуальні (текстурні, 
звукові, ароматичні та смакові марки) можуть 
сприйматися іншими чотирма органами сприй-
няття. Вовк О.Б. формує іншу класифікаційну 
систему і виділяє такі види торговельних марок, 
як словесні, зображувальні, комбіновані та об’ємні 
[9, с. 54]. Американські науковці Руперт М. Бар-
коф та Ендрю Ц. Селден описують 6 видів торго-
вельних марок: слова, букви та номери; дизайни, 
форми та символи; кольори; комбінації торговель-
них знаків; слогани; комбінацію елементів, що ра-
зом створюють образ, відчуття або «середовище» 
продукту чи бізнесу [10, с. 15–18]. 

Цікавою і нестандартною є класифікаційна 
система норвезького науковеця Тоні Гулліксена 
з поділом торговельних марок на п’ять категорій: 
вигадані, довільні, сугестивні, описові та загальні 
торговельні марки [11, с. 42–43]. Вигадані торго-
вельні марки мають високий потенціал внаслі-
док прямої асоціації з продуктом і є знаками без 
будь-якого значення, тобто придуманими ціле-
спрямовано для того чи іншого товару, послуги, 
компанії тощо. Довільні марки є сильними і не-
залежними торговельними марками, які напря-
му не пов’язані із контекстом використання про-
дуктів. Сугестивні або вказівні торговельні марки 
зазвичай вказують на певну характеристику то-
вару чи послуги або ефект від використання про-
дуктів. Описові торговельні марки підкреслюють 
особливість того чи іншого товару. Узагальнюючі 
марки визначаються словами, які є загальними 
назвами для продуктів, до яких вони застосо-
вуються. Так, перші два види торгових марок є 
сильними і незалежними, інші два – слабкими і 
залежними від специфічних характеристик това-
рів чи послуг, останній вид узагальнюючих тор-
гових марок взагалі не підлягає реєстрації, якщо 
вони не набули відмінності від використання.

Загалом, поєднавши усі наявні авторські кла-
сифікаційні системи, можна виділити на першо-
му рівні два типи торгівельних марок – тради-
ційні та нетрадиційні. На другому рівні можна 
класифікувати за різними ознаками і критеріями. 
Так, традиційні торговельні марки за класифіка-
цією Р. Баркофа та Е. Селдена можна розподі-
лити за шістьма видами (слова, букви та номери; 
дизайни, форми та символи; кольори; комбінації 
торговельних знаків; слогани; комбінація елемен-
тів, що разом створюють образ, відчуття або «се-
редовище» продукту чи бізнесу). Нетрадиційні 
торговельні марки за класифікацією В. Крижної 
можна розподілити за п’ятьма видами (комбіна-
ції візуалізації з тактильним, нюховим, смаковим 
чи аудіо сприйняттям та всіх п’яти органів чут-
тя разом). На третьому рівні ієрархії торговельні 
марки поділяються за критеріями Т. Гулліксена 
на п’ять категорій (вигадані, довільні, сугестивні, 
описові, загальні), що характеризує особливості 
процесу захисту прав інтелектуальної власності.

Запропонована авторська класифікаційна 
система видів торгових марок відповідно до спе-
цифіки процесу захисту прав інтелектуальної 
власності наведена на рис. 1.
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У запропонованій авторській класифікаційній 
системи, основним фокусом є торговельна марка 
як об’єкт права інтелектуальної власності, а отже 
її захист відповідно до чинного законодавства. 
В Україні права споживачів захищаються Зако-
ном України, який введено в дію у 1991 році По-
становою ВР від 12.05.1991 р. № 1024-XII. Закон 
України «Про захист прав споживачів» містить 
п’ять розділів, тридцять дві статті й урегульовує 
взаємовідносини між споживачами, виробниками 
та продавцями товарів [12].

Грабовська Г.М., посилаючись на Закон Укра-
їни «Про захист прав споживачів», виділяє такі 
форми захисту прав споживачів, як самозахист, 
громадська форма захисту прав та державний 
або адміністративний захист [13, с. 63–64]. Звєрє-
ва О.В. зазначає, що споживач у разі порушення 
його прав може звернутися до суду для захисту 
свого конституційного права та свободи. У цьому 
випадку розмір відшкодування, при задоволен-
ні позову споживача, буде визначатися судом, а 
такий вид захисту називають судовим [14, с. 56].

У випадку, якщо споживач планує зверну-
тися до суду, йому потрібно зібрати необхідний 

пакет документів та сформувати позовну заяву, 
тобто письмове звернення до суду. Водночас із 
позовом проти споживача можуть звернутись і 
органи організації, які зазначені у статті 4 За-
кону України «Про захист прав споживачів» [12]. 
Такі позови зазвичай виникають, коли споживачі 
не дотримуються своїх обов’язків.

Поняття права інтелектуальної власності в 
Україні зокрема вивчають Д. Лонг, П. Рей, В. Жа-
ров, Т. Шевелева, І. Василенко та В. Дроб’язко. 
За визначенням науковців, «інтелектуальна 
власність» означає безпосередньо право власнос-
ті на певні результати інтелектуальної діяльнос-
ті, а не продукт діяльності. У Цивільному Кодексі 
України інтелектуальну власність визначають як 
право певної особи на результат інтелектуаль-
ної, творчої діяльності або на інший об’єкт права 
інтелектуальної власності [15, с. 19]. 

Окрім Цивільного Кодексу України, питання 
захисту прав інтелектуальної власності пору-
шують ще у восьми кодексах: Господарському, 
Кримінальному, Митному, Цивільному процесу-
альному, Господарському процесуальному, Кри-
мінально-процесуальному, Кодексі адміністратив-
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Рис. 1. Класифікаційна система видів торгових марок  
відповідно до специфіки процесу захисту прав інтелектуальної власності
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ного судочинства України та Кодексі України про 
адміністративні правопорушення [15, с. 38]. Зага-
лом існує більше 20 Законів України, що регулю-
ють відносини у сфері інтелектуальної власності. 

Праву інтелектуальної власності на торго-
вельну марку в Українському Цивільному Кодек-
сі повністю присвячена глава 44, до якої входить 
9 статей: стаття 492 «Торговельна марка»; стаття 
493 «Суб’єкти права інтелектуальної власності на 
торговельну марку»; стаття 494 «Засвідчення набут-
тя права інтелектуальної власності на торговельну 
марку»; стаття 495 «Майнові права інтелектуальної 
власності на торговельну марку»; стаття 496 «Строк 
чинності майнових прав інтелектуальної власнос-
ті на торговельну марку»; стаття 497 «Дострокове 
припинення чинності майнових прав інтелекту-
альної власності на торговельну марку»; стаття 
498 «Відновлення чинності достроково припинених 
виключних майнових прав інтелектуальної влас-
ності на торговельну марку»; стаття 499 «Визна-
ння прав інтелектуальної власності на торговельну 
марку недійсними»; стаття 500 «Право попередньо-
го користувача на торговельну марку».

Порушенням прав на торговельну марку є 
певні дії, які були вчинені без дозволу право-
власника, серед яких основними є такі: нанесен-
ня на певні товари, рекламні матеріали, упаков-
ки, тощо торговельної марки та їхнє подальше 
зберігання та продаж; використання вже зареє-
строваної торговельної марки в Інтернеті, вклю-
чаючи доменні імена; використання вже зареє-
строваної торговельної марки при пропонуванні 
будь-яких послуг [15, с. 53]. Якщо порушення 
виявлено, то правовласник може обрати зручну 
форму та спосіб захисту прав інтелектуальної 
власності. Форми захисту поділяють на неюрис-
дикційну та юрисдикційну з загальним та спеці-
альним порядком захисту.

Відповідно, реєстрація торговельної марки надає 
правовласнику розширене право не тільки на за-
борону використання іншими особами торговельних 
марок та схожих позначень, якщо їх можна сплу-
тати, але й на торговельні марки, що є споріднени-
ми із наведеними у свідоцтві, якщо таке поєднання 
може ввести споживача в оману [15; с. 53–54].

Зазвичай, захист прав інтелектуальної влас-
ності здійснюється судовими органами за за-
гальним порядком. Спеціальний являє собою 
адміністративний порядок захисту прав інте-
лектуальної власності і використовується лише 
у прямо передбачених законодавством випадках. 
У першому випадку засобом захисту є безпосе-
редньо судовий позов, а у другому – заява або 
скарга, подання і розгляд якої регламентується 
адміністративним законодавством [16; с. 259–260].

На відміну від юрисдикційної, неюрисдикцій-
на форма означає певні дії фізичних та юридич-
них осіб, які вони здійснюють самостійно та без 
залучення інших органів. Іншими словами – вони 
вчиняють самозахист прав. Поняття та способи 
самозахисту цивільних прав окреслені у статті 19  
Цивільного кодексу України [17]. Самозахист 
може проявлятися в активних або пасивних діях 
певної особи, які будуть спрямовані на протидію 
порушення їхніх прав. 

Відповідно обрана форма правового захис-
ту залежить від мети та цілей правовласника 
[15, с. 55–60]: 1) якщо правовласник обирає ци-
вільно-правовий спосіб, то метою є не покарання 
за порушення, а лише відшкодування збитків, які 
правовласник отримав внаслідок правопорушення;  
2) якщо правовласник обирає кримінально-право-
вий спосіб, то має на меті притягнення порушни-
ка до кримінальної відповідальності в разі, якщо 
збитки завдано у значних, великих або дуже вели-
ких розмірах: 3) якщо правовласник обирає адміні-
стративно-правовий захист, то правопорушення не 
тягне за собою кримінальну відповідальність.

Незважаючи на велику кількість законодавчих 
та нормативно-правових актів щодо захисту прав 
інтелектуальної власності на торговельні марки 
в Україні щодо захисту, законодавство має про-
галини, які регулюються міжнародними догово-
рами. Це підтверджується Інформаційним лис-
том Господарських судів України від 20.02.2007 р.  
№ 01-8/91 «Про нормативно-правові акти, що ре-
гулюють питання, пов’язані з охороною прав на 
об’єкти інтелектуальної власності», де зазначений 
перелік міжнародних конвенцій, до яких можна 
звертатися у зазначених випадках [18]. 

Висновки з проведеного дослідження. Про-
ведене дослідження особливостей захисту прав 
інтелектуальної власності на торговельні марки 
в Україні дозволило визначити специфічні кри-
терії та сформувати авторську класифікаційну 
систему торговельних марок. На відміну від ін-
ших, запропонована класифікаційна система міс-
тить три рівні відповідно до специфіки процесу 
захисту прав інтелектуальної власності.

З огляду на виняткову важливість процесів 
правомірного використання торговельних марок та 
їхнього захисту державним законодавством для 
функціонування будь-якого підприємства, а також 
перманентну закономірність розвитку цих процесів, 
зазначена проблема потребує подальшого наукового 
дослідження для формування єдиного оптимального 
організаційно-економічного механізму захисту прав 
інтелектуальної власності на торговельні марки з 
врахуванням специфіки різновидів, інноваційних 
процесів та норм українського законодавства.
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МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ОСВІТНІЙ ГАЛУЗІ

У статті проведено дослідження державного управління у галузі освіти. Визначено, що якісна реалізація заходів дер-
жавного регулювання у галузі освіти забезпечується стратегією та прогнозуванням розвитку освіти. На основі цього 
твердження побудовано механізм державного регулювання у галузі освіти. Виокремлено три основних групи показників 
за якими охарактеризовано ефективності заходів державного управління у галузі освіти: показники соціальної ефектив-
ності, показники використання матеріально-технічної бази, показники фінансової ефективності. Проведені дослідження 
дали змогу сформувати методичний підхід щодо створення механізму реалізації державної політики в освітній галузі.
Ключові слова: державне управління, державна політика, галузь освіти, стратегія розвитку, прогнозування розвитку, 
механізм державного регулювання, реалізація державної політики, показники ефективності.

Постановка проблеми. Сьогодні система дер-
жавного регулювання освіти потребує якісних 
трансформацій. Потрібно створити такий меха-
нізм реалізації державної політики в освітній га-
лузі з допомогою якого стало б можливим визна-
чити напрями стратегічного розвитку освітньої 
галузі, зокрема: шляхи удосконалення норма-
тивно-правової бази системи освіти і структури 
системи освіти; провести якісну модернізацію 
змісту освіти, управління освітою і національного 
моніторингу системи освіти; забезпечити напря-
ми національного виховання, розвитку і соціалі-
зації дітей та молоді; здійснити інформатизацію 
освіти; посилити кадровий потенціал, здійснити 
ефективне фінансування системи освіти; здій-
снити підтримку державних програм в освіті і 
міжнародного партнерства. Означені питання 
надзвичайно актуальними на сьогодні, тому зу-
мовили вибір теми дослідження.

Дослідженням питань державної політики в 
освітній галузі займались таких вітчизняні на-
уковці як Л. Антошкіна, Н. Волкова, С. Домбров-
ська, А. Кобець, Н. Савіна, О. Федорчак, Р. Що-
кін, С. Яровенко та багато інших.

Постановка завдання. Недостатньо дослідже-
ними залишаються проблеми щодо реалізації 
державної політики в освітній галузі. Необхід-
ність вирішення зазначених проблем визначило 
завдання дослідження, зокрема: на основі заходів 
державного управління у галузі освіти сформува-
ти методичний підхід щодо створення механізму 
реалізації державної політики в освітній галузі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ви-
користання адміністративних методів або саморе-
гулювання освітньої галузі є малоефективним та 
малоймовірним. Основні напрями розвитку управ-
ління системи освіти й механізми її державного 
регулювання мають бути конкретизовані розви-
неною законодавчою базою, достатній та ефектив-
ним бюджетним фінансуванням [1].

Для здійснення стабільного розвитку в наці-
ональній системі освіти необхідно забезпечити 
виконання та реалізацію ряду заходів, які не 
вимагають значних матеріальних витрат, однак 
здатні радикально покращити ситуацію в освіт-
ній сфері шляхом оптимізації діяльності всіх 
його компонентів [6].

Ефективне державне управління та забезпе-
чення розвитку системи освіти потребує належ-

ного фінансування, як за рахунок бюджетного 
фінансування, так і залучення інвестиційних ко-
штів. У галузі освіти механізм державного управ-
ління – це процес узгодженого впливу суб’єктів 
управління на галузь і застосування певної по-
слідовності відповідних процедур та інструментів 
впливу на суб’єктів освітніх процесів. Державний 
вплив формуючи попит на освіту одночасно за-
безпечує пропозицію освітніх послуг [1]. 

Успішна реалізація заходів державного регу-
лювання у галузі забезпечується стратегією та 
прогнозуванням розвитку освіти (рис. 1).

Отже, стратегія розвитку освіти охоплює 
всі структурні елементи освіти за її рівнями: 
вищу, професійно-технічну, загальну середню і 
дошкільну та формує єдину концепцію прогно-
зування та програмування системи освіти. При 
цьому держава застосовує різноманітні методи 
державного регулювання – за формою впливу і в 
залежності від засобів впливу. А в сукупності – 
це утворює механізм державного регулювання у 
галузі освіти.

Механізм державного регулювання освітньої 
діяльності має будуватись за ієрархічним прин-
ципом: встановлення функцій системи, визна-
чення напрямів проведення політики, здійснення 
підбору інструментів реалізації цієї політики і 
розробляються заходи регулювання конкретних 
процесів [2, с. 5].

Завдання державного регулювання розвит-
ку освіти полягає у спрямуванні навчально-ви-
ховного процесу у навчальних закладах на за-
доволення потреб держави, враховуючи сучасні 
економічні умови, виховання свідомості, патріо-
тизму, забезпечення потреб суспільства і ринку 
праці в конкурентоспроможних фахівцях; адап-
тувати відповідні спеціальності, виходячи із ре-
альних потреб різних галузей економіки [1].

Ефективність державного управління визна-
чається можливостями органів державної влади 
реагувати на чинники впливу зовнішнього се-
редовища, зберігаючи при цьому стабільність і 
стійкість політичної системи [6]. Механізм дер-
жавного управління складається з правового, 
інформаційного, нормативного забезпечення і 
включає такі елементи: політика, методи, важелі 
та інструменти [7]. На ефективність державного 
управління освітою впливають фінансово-еконо-
мічні та організаційно-управлінські чинники [6]. 
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Отже, категорію ефективності заходів держав-
ного управління у галузі освіти можна охаракте-
ризувати показниками: соціальної ефективності 
(відношення рівня життя до обсягу споживання 
цінностей і благ) – ефективності (відношення 
цілі (Ц) до потреби (П); використання матеріаль-
но-технічної бази (відношення обсягу діяльності 
установи до її ресурсів) – результативна ефек-
тивність (відношення результату (Р) до цілі (Ц); 
фінансової ефективності (прибуток, рентабель-
ність тощо) – затратної ефективність (відношен-
ня результату (Р) до затрат (З) [6]: 

Е = Ц / П * Р / Ц * Р / З           (1)

Після скорочення цільового компонентна при-
ведений до вигляду: 

Е = Р / П * Р / З                   (2)
Приведена формула розрахунку ефективнос-

ті характеризує результат заходів державного 
управління у галузі освіти з погляду задоволен-
ня соціальних потреб і затрат, а відповідні рівні 
оцінювання ефективності інвестицій в освіту по-
дано у (таблиці 1).

Таким чином, результати заходів державного 
управління у галузі освіти з погляду задоволен-
ня соціальних потреб і затрат включають в себе 
такі складові елементи: 

 
 

 
Рис. 1. Механізм державного регулювання у галузі освіти 

Джерело: побудовано автором на основі [1; 3]
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Таблиця 1
Рівні оцінювання ефективності інвестицій в освіту

Суб’єкти освітньої сфери Витрати освітньої галузі Вигоди освітньої діяльності Ефект
Макроекономічний рівень

Суспільство в цілому

розуміння необхідності і 
прихильне ставлення до 
отримання освіти; створення 
позитивного іміджу освіченос-
ті, професіоналізму, високої 
кваліфікації

підвищення соціально-культурного рівня 
населення; підвищення рівня суспільної 
продуктивності праці; підвищення якості 
життя та відтворення населення; скоро-
чення смертності через поліпшення сані-
тарних умов, пов’язаних із покращенням 
освіти; підвищення якості функціонуван-
ня соціальних інститутів; формування 
особистості через самовираження

Е
ко

н
ом

іч
н
е 

зр
ос

та
н
н
я

Національна економіка (на 
загальнодержавному та 
регіональному рівнях)

 витрати на освіту за раху-
нок бюджетів різних рівнів, 
бюджетних фондів тощо; дер-
жавні соціальні трансферти і 
соціальні податкові пільги

підтримка конкурентоспроможності націо-
нальної економіки; забезпечення поточних 
і перспективних потреб країни у фахівцях 
певного рівня кваліфікації; збільшення об-
сягу податкових надходжень до бюджету 
за рахунок податків з додаткових доходів 
осіб, отриманих за рахунок освіти; збіль-
шення ринкового попиту та пропозиції

Е
ко

н
ом

іч
н
е 

зр
ос

та
н
н
я

Мікроекономічний рівень

Фактичні або потенційні 
роботодавці усіх форм 
власності

оплата навчання працівників; 
витрати на організацію на-
вчального процесу на вироб-
ництві; зарплата за основним 
місцем роботи, за час навчання 
з відривом від виробництва; 
оплата навчальних відпусток; 
стипендії, виплачені за раху-
нок коштів підприємства

додатковий прибуток, що отримується 
від наймання фахівця; підвищення рівня 
продуктивності праці; покращення якості 
роботи; зниження матеріалоємності 
продукції; скорочення непродуктивних 
витрат робочого часу; підвищення конку-
рентоспроможності П

р
оф

ес
ій

н
е 

зр
ос

та
н
н
я
 

п
р
ац

ів
н
и
ка

Навчальний заклад (у т. ч. 
на рівні навчальних груп)

витрати на надання освітніх 
послуг; витрати іншої ді-
яльності, що обумовлені його 
статутом

збільшення кількості підготовлених фа-
хівців та їх працевлаштування; доходи 
від надання освітніх послуг за рахунок 
коштів державного бюджету, підприємств, 
установ та організацій (громадських ор-
ганізацій, товариств, фондів) й окремих 
фізичних осіб; доходи від іншої діяльності П
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Приватний рівень

Особа, яка отримує освіту 
(діти дошкільного віку, 
вихованці, учні, студен-
ти, курсанти, слухачі, 
стажисти, клінічні орди-
натори, аспіранти, док-
торанти), сім’я, член якої 
отримує освіту

Прямі матеріальні витра-
ти:

плата (повна або часткова) за 
навчання; придбання літе-
ратури, послуги бібліотеки, 
копіювання, канцтовари тощо; 
витрати через зміну місця про-
живання; витрати на харчу-
вання та транспортні витрати 
через відокремлення від сім’ї

Прямі матеріальні вигоди:
стипендіальні, преміальні та інші випла-
ти; доходи від участі у науково-дослідних 
роботах тощо; приріст доходу (у разі під-
вищення кваліфікації) О
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Непрямі матеріальні витра-
ти або витрати упущеної 
вигоди (втрачені заробітки 

та інші можливості): 
доходи, недоотримані особою 
за роки навчання; доходи, 
які могла би отримати сім’я, 
якщо б особа не навчалася; 
відстрочка укладання шлюбу 
та народження дитини

Непрямі матеріальні вигоди (здобуті 
заробітки та ін. можливості):

потенційні та додаткові доходи після за-
вершення освіти; формування та розвиток 
підприємницьких здібностей; відстрочка від 
служби в армії для студентів-юнаків; мож-
ливість приймати участь у прибутках робо-
тодавця; вищий рівень заробітків протягом 
життя; можливість брати: персоніфіковані 
умови праці і відпочинку (в оплаті праці, 
пільгах, кредитах), страхування (пенсійне, 
медичне); подальші інвестиції (підвищення 
кваліфікації, перепідготовка тощо)
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Моральні витрати:
втрата вільного часу; перена-
пруга та стрес; зміна соці-
ального оточення через зміну 
місця проживання заради 
освіти; активність, ініціа-
тивність, дисциплінованість, 
ерудиція, пунктуальність, 
готовність до практичного ви-
користання здобутих знань

Моральні вигоди:
задоволення від обраної професії (пре-
стижність, соціальний статус, само-
реалізація); економія часу при набутті 
певних навичок; доступ до цікавих видів 
діяльності, професійна творчість; висока 
конкурентоспроможність на ринку праці; 
відчуття стабільності та впевненості в 
майбутньому; задоволення від способу 
життя студентів, від процесу навчання; 
співпраця з перспективними людьми
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Джерело: побудовано автором на основі [5-8]
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– відносини мети й результату (якість ре-
зультату); 

– час (тривалість процесу від його виникнен-
ня до завершення); 

– матеріально-фінансові засоби досягнення мети.
Отже, державне управління у галузі осві-

ти – це цілеспрямований організаційний та регу-
люючий вплив держави на стан і розвиток сис-
теми освіти, свідомість, поведінку та діяльність 
суб’єктів освітнього процесу з метою досягнення 
цілей та реалізації функцій держави, відображе-
них у конституції та законодавчих актах, шляхом 
запровадження державної освітньої політики, 
виробленої політичною системою та законодавчо 
закріпленої, через діяльність органів державної 
влади, наділених необхідною компетенцією. 

Висновки з проведеного дослідження. Ви-
ходячи з приведених результатів досліджень, 

стає можливим сформувати методичний підхід 
щодо створення механізму реалізації державної 
політики в освітній галузі, основою якого є дер-
жавна стратегія розвитку освіти в Україні, у від-
повідності з якою сформовано заходи розвитку 
всієї освіти країни та інвестування на відповід-
них рівнях і забезпечують їх результативність 
з допомогою методів державного регулювання і 
суб’єктів відповідного впливу. 

Механізм базується на основі державної страте-
гії розвитку освіти в Україні, об’єднуючи усі освітні 
заклади: вищої освіти; професійно-технічної; за-
гальної середньої; дошкільної, формує заходи роз-
витку освітньої галузі та забезпечує їх інвестування 
на макро-, мікроекономічному й приватному рівнях. 
Така система сприяє результативності заходів: від 
особистісного зростання індивіда до економічного 
зростання економіки та суспільства в цілому. 
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МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Аннотация
В статье проведено исследование государственного управления в области образования. Определено, что качественная 
реализация мер государственного регулирования в сфере образования обеспечивается стратегией и прогнозированием 
развития образования. На основе этого утверждения построено механизм государственного регулирования в сфере 
образования. Выделены три основных группы показателей, по которым охарактеризованы эффективности мер госу-
дарственного управления в области образования: показатели социальной эффективности, показатели использования 
материально-технической базы, показатели финансовой эффективности. Проведенные исследования позволили сфор-
мировать методический подход по созданию механизма реализации государственной политики в сфере образования.
Ключевые слова: государственное управление, государственная политика, отрасль образования, стратегия развития, 
прогнозирования развития, механизм государственного регулирования, реализация государственной политики, по-
казатели эффективности.
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MECHANISMS OF PUBLIC POLICY IMPLEMENTATION  
IN THE EDUCATIONAL INDUSTRY

Summary
The article studies public administration in the field of education. It is determined that quality implementation of state 
regulation in the field of education is provided by the strategy and forecasting of educational development. On the 
basis of this statement the mechanism of state regulation in the field of education has been constructed. There are 
three main groups of indicators that characterize the effectiveness of public administration measures in the field of 
education: indicators of social efficiency, indicators of use of material and technical base, indicators of financial efficiency.  
The conducted researches made it possible to form a methodical approach to creating a mechanism for implementing state 
policy in the educational field.
Key words: public administration, public policy, education, development strategy, development forecasting, mechanism of 
state regulation, implementation of public policy, performance indicators.
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ПОТЕНЦІАЛ І МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Метою дослідження є оцінювання потенціалу та можливостей розвитку туристичної діяльності в регіонах України у 
контексті сучасності з використанням методу аналізу середовища функціонування. Виявлено, що дванадцять регіо-
нів України мають високий потенціал розвитку туризму, однак в інших тринадцяти недостатньо доходу від надання 
туристичних послуг, щоб покрити витрати на оплату праці та операційні витрати. В Україні найбільший потенціал з 
покращення надання туристичних послуг мають Дніпропетровська (60,5%), Тернопільська (41,4%), Івано-Франківська 
(39,1%) та Чернігівська область (33,3%). Потенціал інших областей коливається у межах від 23,0% до 28,2%. Розра-
ховано рівень реалізації існуючих можливостей та рівень втрат від туристичної діяльності по регіонах України, що 
дозволило ідентифікувати високий рівень реалізації можливостей розвитку у Дніпропетровській області, однак чотири 
регіони (Харківська, Рівненська, Полтавська, Миколаївська області) понесли втрати. Результати дослідження можуть 
бути використані під час стратегічного й оперативного планування розвитку туризму в регіонах України та підви-
щення ефективності туристичного бізнесу.
Ключові слова: туризм, потенціал, дохід (виручка), витрати на оплату праці, операційні витрати, метод аналізу се-
редовища функціонування, Україна.

Постановка проблеми. Розвиток туристич-
ної діяльності в Україні має подвійну природу. 
З одного боку, ця галузь не демонструє високий 
розвиток попри значний курортно-рекреаційний 
потенціал території України й сприятливі кліма-
тичні умови, з іншого боку, – останніми роками 
спостерігається значне пожвавлення у напрямі 
створення туристичних об’єктів, що відповідають 
світовим стандартам сервісу. Крім того, інтегра-
ція України до європейського товариства значно 
сприяє розвитку туристичної галузі у серед-
ині країни. Зазначене дає підстави вважати, що 
Україна має значні перспективи розвитку турис-
тичної діяльності, що дозволить у найближчому 
майбутньому цій галузі стати високоефективною 
і бюджетонаповнювальною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженню потенціалу та можливостям розвитку 
туристичної діяльності в різних країнах присвя-
чені праці багатьох іноземних учених. Зокрема, 
M. Khodadadi у своїх працях досліджував мож-
ливості розвитку туризму в Ірані [1], S. Shen, 

H. Wang, Q. Quan, J. Xu вивчали розвиток сіль-
ського туризму в Китаї [2], C. Odum – розвиток 
екотуризму у Нігерії [3], а N. Naumov, K. Levkov, 
P. Lakov досліджували туризм у Болгарії [4; 5; 6].  
Можливостям розвитку туризму присвячена 
праця A. Vujko та T. Gajic [7], управлінню орга-
нізацією туризму в Угорщині присвячена праця 
D. Varga [8]. Питання управління довкіллям та 
сталого розвитку туризму знайшли відображен-
ня у дослідженні I. Mensah [9]. Сталий розвиток 
туризму у контексті зеленої економіки вивчала 
W. Phoochinda [10]. J. Saarinen, C.M. Rogerson, 
C.M. Hall досліджували географію розвитку та 
планування туризму [11]. Серед українських 
учених тенденції сталого розвитку туризму в 
Україні та світі вивчала N.A. Shcherbakova [12], 
проблеми та перспективи розвитку туристич-
ної галузі висвітлені у працях T. A. Ryabova, 
L.V. Martsenyuk, Niemets L. et al. [13; 14; 15], 
питання розвитку сільського туризму знайшли 
відображення у дослідженнях M. Plotnikova 
[16], привабливість України на європейсько-



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ50

2 (28), травень 2020

му ринку туристичних послуг досліджували 
S. Polkovnychenko and A. Krasiy [17]. 

Разом із цим, невирішеною залишається 
проблема визначення відносного потенціалу (по 
відношенню до максимально можливого за наяв-
них умов і ресурсів) та можливостей розвитку 
туристичної діяльності в Україні з використан-
ням методу аналізу середовища функціонування.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
оцінювання потенціалу та можливостей розвитку 
туристичної діяльності в регіонах України у кон-
тексті сучасності з використанням методу аналі-
зу середовища функціонування.

Стаття виконана на матеріалах Державної 
служби статистики України на основі показників 
туристичної діяльності у 2018 році за регіонами 
країни: дохід від надання туристичних послуг 
(без ПДВ, акцизів і аналогічних обов’язкових 
платежів), витрати на оплату праці та операцій-
ні витрати.

Основним методом, що дозволив провести до-
слідження, є метод аналізу середовища функ-
ціонування (метод М. Фаррелла), на основі якого 
розроблено підхід щодо виявлення можливостей 
посилення туристичної діяльності у кожній об-
ласті України виходячи з наявності граничної 
ефективності. Складовою цього методу є метод 
коефіцієнтів, що дозволило розрахувати та вико-
ристати коефіцієнт покриття доходом від надан-
ня туристичних послуг витрат на оплату праці 
та коефіцієнт покриття доходом від надання ту-
ристичних послуг операційних витрат.

Окремо було застосовано метод порівнянь, 
що дозволило на основі розрахованих коефіці-
єнтів та показників рівня технічної ефективнос-
ті визначити потенціал та можливості розвитку 
туристичної діяльності за регіонами України у 
контексті властивостей кожного з них. Описо-
во-аналітичний метод забезпечив проведення 
розрахунків показників та обґрунтування вели-
чин розвитку туристичної діяльності у регіонах 
України. За допомогою методу групування, регіо-
ни країни було розподілено за рівнем потенціалу 
розвитку туристичної діяльності.

Особливе значення має графічний метод у 
контексті методу аналізу середовища функціо-
нування, за допомогою якого проведене аналі-
тичне обґрунтування можливостей розвитку 
туристичної діяльності, визначення рівня реалі-
зації існуючих можливостей та рівня втрат від 
туристичної діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Питання ефек-
тивності економічної діяльності у сфері надан-
ня туристичних послуг є одним з важливих для 
України, оскільки туризм є тим потенціалом дер-
жави, що у значній мірі не був ще реалізований 
за часи незалежності. Для планування розвитку 
туристичної діяльності необхідно використовува-
ти методику, що дозволяє не тільки визначати 
кількісні показники щодо загального обсягу на-
даних туристичних послуг, а й сприяє оцінюван-
ню потенціалу регіонів держави та визначає його 
реалізацію з точки зору можливостей.

З метою проведення такого оцінювання про-
понуємо використати метод аналізу середовища 
функціонування (метод М. Фаррелла). Сутність 
цього методу полягає у знаходженні коефіцієнтів 

технічної ефективності для технічно неефектив-
них суб’єктів господарювання шляхом побудо-
ви межі (лінії технічної ефективності) з позицій 
технічно ефективних підприємств.

Простота та доступність цього методу дозволяє 
проводити аналіз не лише для середовища під-
приємств, а й окремих регіонів держави та на-
віть самих держав. Наприклад, під час здійснення 
аналізу щодо використання кредитних та інвес-
тиційних ресурсів у агропромисловому комплексі 
регіонів України, у вигляді факторних показників 
були прийняті обсяги кредитів та інвестицій [18]. 
Аналогічно цей метод дозволяє проводити аналіз 
для машинобудівних підприємств виходячи з їх 
фінансового результату [19]. У деяких випадках 
за допомогою методу аналізу середовища функ-
ціонування можна будувати лінію технічної ефек-
тивності на основі декількох видів діяльності, на-
приклад сільського господарства та виробництва 
комп’ютерів для характеристики впливу цифро-
вої економіки на агропромисловий комплекс [20]. 

У нашому випадку за результативний показ-
ник приймемо дохід від надання туристичних по-
слуг (без ПДВ, акцизів і аналогічних обов’язкових 
платежів), факторними є витрати на оплату пра-
ці та операційні витрати. На основі цих показни-
ків можна розрахувати коефіцієнт покриття до-
ходом від надання туристичних послуг витрат на 
оплату праці та коефіцієнт покриття доходом від 
надання туристичних послуг операційних витрат 
по суб’єктам туристичної діяльності (табл. 1). 

На основі цих показників можна розрахувати 
потенціал розвитку туристичної діяльності (Z) за 
формулою (1):

Z = X1 / Y + X2 / Y              (1)
Результати розрахунку показали, що області 

за потенціалом розвитку туристичної діяльності 
можна поділити на дві групи:

– Z < 0 – високий потенціал областей щодо 
розвитку туристичної діяльності, проявляється 
наявністю достатнього доходу від надання турис-
тичних послуг для покриття як витрат на оплату 
праці, так і операційних витрат (1 – Z) (табл. 2);

– Z > 0 – низький потенціал областей щодо 
розвитку туристичної діяльності, проявляється 
недостатністю доходу від надання туристичних 
послуг для покриття як витрат на оплату праці, 
так і операційних витрат (Z – 1). 

Виходячи із значень коефіцієнтів покриття, 
побудуємо середовище функціонування щодо 
здійснення туристичної діяльності по областях 
України за 2018 рік.

Лінія технічної ефективності сформована по-
зиціями (за номером по табл. 1) відповідних об-
ластей: 25 (м. Київ) – 20 (Херсонська область) – 
2 (Волинська область) – 11 (Луганська область). 
Таким чином, коефіцієнти технічної ефективнос-
ті по цих областях дорівнюють одиниці.

Позиції областей, туристична діяльність у 
яких є неефективною розташовані у межах лінії 
технічної ефективності, що дозволяє виявити об-
ласті, що найменш ефективні у середовищі функ-
ціонування. Такою областю є Чернівецька область 
(позиція 23). Наявність даної позиції дозволяє по-
будувати лінії, що характеризують втрати від не-
ефективної діяльності областей – лінія 23-25 та 
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Таблиця 1
Коефіцієнти покриття доходом від надання туристичних послуг витрат на оплату праці  

та операційних витрат по суб’єктам туристичної діяльності, 2018 рік

№ Область

Дохід від надання 
туристичних 
послуг (без 

ПДВ, акцизів 
і аналогічних 
обов’язкових 

платежів, тис. грн.) 
(Y)

Витрати на 
оплату праці, 

тис. грн. 
(X1)

Операційні 
витрати, тис. 

грн. 
(X2)

X1 / Y X2 / Y

1 Вінницька 17978,4 2542,2 10354,4 0,141 0,576

2 Волинська 15339,5 2000,7 4433,1 0,130 0,289

3 Дніпропетровська 30937,8 13339,1 25677,2 0,431 0,830

4 Донецька 28498,3 3687,4 14556,5 0,130 0,511

5 Житомирська 4088,5 1286,4 3375,3 0,315 0,826

6 Закарпатська 14580,1 2569,1 12029,9 0,176 0,825

7 Запорізька 21831,0 7744,1 17503,8 0,355 0,802

8 Івано-Франківська 437913,7 32710,1 347285,3 0,074 0,793

9 Київська 20679,4 5000,5 13629,4 0,242 0,659

10 Кіровоградська 7746,1 981,6 3384,1 0,127 0,437

11 Луганська 573,1 296,7 547,1 0,518 0,955

12 Львівська 442823,2 28761,7 153695,4 0,065 0,347

13 Миколаївська 4160,0 1729,1 3928,1 0,416 0,944

14 Одеська 172028,9 18181,2 124149,1 0,106 0,722

15 Полтавська 5893,9 1741,3 5487,7 0,295 0,931

16 Рівненська 8458,6 1285,4 8008,4 0,152 0,947

17 Сумська 7620,8 2247,0 6860,0 0,295 0,900

18 Тернопільська 6344,6 1730,9 3482,6 0,273 0,549

19 Харківська 40553,1 9438,5 39102,9 0,233 0,964

20 Херсонська 36123,6 1517,9 10928,8 0,042 0,303

21 Хмельницька 4322,3 1465,2 3913,8 0,339 0,905

22 Черкаська 10018,0 1827,4 7375,9 0,182 0,736

23 Чернівецька 21578,1 4926,8 28747,8 0,228 1,332

24 Чернігівська 2654,4 974,8 2071,7 0,367 0,780

25 м. Київ 19706523,1 419127,5 17075349,2 0,021 0,866

Таблиця 2
Регіони, що мають високий рівень потенціалу розвитку туристичної діяльності, 2018 рік

№ Область Z = X1 / Y + X2 / Y 1 – Z Характеристика

1 Вінницька 0,717 0,283

Найбільший потенціал розвитку 
туристичної діяльності спосте-
рігається у Херсонській області 
(0,655). Також достатньо високий 
потенціал у Львівській та Волин-
ський потенціал – 0,588 та 0,581 
відповідно. У цих трьох областях 
потенціал не вичерпано навіть на 
половину. Натомість, найменший 
потенціал розвитку туристич-
ної діяльності спостерігається у 
Черкаській області (0,082), що 
свідчить про наявність ризику 
вичерпання у майбутньому. 

2 Волинська 0,419 0,581

3 Донецька 0,641 0,359

4 Івано-Франківська 0,867 0,133

5 Київська 0,901 0,099

6 Кіровоградська 0,564 0,436

7 Львівська 0,412 0,588

8 Одеська 0,828 0,172

9 Тернопільська 0,822 0,178

10 Херсонська 0,345 0,655

11 Черкаська 0,918 0,082

12 м. Київ 0,887 0,113

Разом - 3,679
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лінія 23-11. Позиції 11 (Луганська область) та 
25 (м. Київ) є також одночасно лініями технічної 
ефективності, що дозволяє робити висновок про 
особливу роль цих регіонів з точки зору достат-
ності ресурсів та можливостей до збільшення до-
ходу від надання туристичних послуг. Лінія, що 
утворилася між цими позиціями (25-11) є одно-
часно проекцією лінії 25-20-2-11 та 25-23-11. 

Для позицій областей (за номерами табл. 1:  
1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17; 18; 21; 22; 24) ця 
лінія є межею нереалізованих можливостей. Чим 
ближча позиція до лінії 25-11, тим меншою мірою 
в області були реалізовані можливості від розвит-
ку туристичної діяльності. Навпаки, якщо позиція 
області наближена до лінії технічної ефективнос-
ті (коефіцієнт технічної ефективності є високим), 

Таблиця 3
Оцінка вичерпності потенціалу розвитку туристичної діяльності по областях, 2018 рік

№ Область Z = X1 / Y + X2 / Y Z – 1 Характеристика
1 Дніпропетровська 1,261 0,261

Чернівецька область є єди-
ною, де дохід від туристичної 
діяльності не зміг покрити 
операційних витрат. Тому, цей 
регіон має найвищий показ-
ник вичерпності потенціалу 
(0,560). Також достатньо високі 
показники вичерпування по-
тенціалу мають такі області, як 
Луганська (0,473), Миколаїв-
ська (0,360), Дніпропетровська 
(0,261), Хмельницька (0,244). 
Натомість усі можливості для 
відновлення потенціалу мають 
Закарпатська область (0,001) та 
Рівненська область (0,099). 

2 Житомирська 1,141 0,141
3 Закарпатська 1,001 0,001
4 Запорізька 1,157 0,157
5 Луганська 1,473 0,473
6 Миколаївська 1,360 0,360
7 Полтавська 1,226 0,226
8 Рівненська 1,099 0,099
9 Сумська 1,195 0,195
10 Харківська 1,197 0,197
11 Хмельницька 1,244 0,244
12 Чернівецька 1,560 0,560
13 Чернігівська 1,147 0,147

Разом – 3,061
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Рис. 1. Середовище функціонування щодо здійснення туристичної діяльності  
по областях України за 2018 рік
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то реалізація цих можливостей є також високою. 
Таким чином, площа 25-20-2-11 – площа існую-
чих можливостей реалізації потенціалу з надання 
туристичних послуг суб’єктами господарювання.

Площа багатокутника 23-25-20-2-11 харак-
теризує стан розвитку туристичної діяльності в 
Україні на 2018 рік. Посилення цих позицій – 
поступове їх пересування до осей абсцис та ор-
динат (X

1
Y та X

2
Y) шляхом зменшення коефіці-

єнтів покриття (збільшення доходу від надання 
туристичних послуг та зменшення усіх витрат). 

Лінії пересування – відрізки від початку ко-
ординат до певної позиції (наприклад, 0-1; 0-3; 
0-24 тощо) характеризують напрям оптимізації 
туристичної діяльності у відповідній області. Лі-
нії, що з’єднують крайні позиції (0-25 та 0-11) 
дозволяють сформувати площу покращення по-
казників суб’єктів туристичної діяльності через 
збільшення доходу від надання туристичних по-
слуг та оптимізацію витрат на оплату праці та 
операційних витрат (0-11-2-20-25).

Позиції областей (за номерами табл. 1: 13; 15; 
16; 19) є такими, що мають втрати від здійснен-
ня туристичної діяльності. Найбільші втрати має 
Чернівецька область (позиція 23), а площа втрат 
від надання туристичних послуг суб’єктами гос-
подарювання обмежена наступними лініями за 
позиціями областей: 25-11-23.

Наявність вищенаведених площ дозволяє роз-
рахувати три показники (табл. 4):

– можливість покращення надання туристич-
них послуг;

– реалізація існуючих можливостей у сфері 
надання туристичних послуг;

– можливість втрат від надання туристичних 
послуг. 

Розрахунок цих показників слід здійснюва-
ти виходячи з довжини кожного відрізку для 
технічно неефективної позиції, що відображає 

здійснення туристичної діяльності в області. На-
приклад, для позиції 1 (Вінницька область) мож-
ливість покращення: відрізок 0-11 / відрізок 
0-13*100% (складає 24%). Існуючи можливості 
були реалізовані на 48,6% (відрізок 11-12 / від-
різок 0-13*100%). Можливість втрат склала 27,4% 
(відрізок 12-13 / відрізок 0-13*100%).

Виходячи з отриманих результатів можна зро-
бити висновок, що в Україні найбільший потенціал 
з покращення надання туристичних послуг мають 
Дніпропетровська область (60,5%), Тернопільська 
область (41,4%), Івано-Франківська область (39,1%) 
та Чернігівська область (33,3%). Потенціал усіх ін-
ших областей коливається у межах від 23% до 28,2%.

Дніпропетровська область є регіоном, де най-
менше із усіх областей України на теперішній час 
можуть бути реалізовані можливості від надання 
туристичних послуг (36,9%). У інших областей цей 
показник більш високий, зокрема виділяються 
Житомирська (64,9%), Запорізька (63,1%), Мико-
лаївська (62%) та Чернігівська (62%) області.

Найменша можливість втрат від надання ту-
ристичних послуг спостерігається у Дніпропе-
тровській області (2,6%), а найбільша у Львів-
ській області (31,7%).

Можливості розвитку туристичної діяльності 
відображають потенційні перспективи областей 
України виходячи з поточної ситуації. Тому важ-
ливо визначити на теперішній час рівень реалі-
зації існуючих можливостей або понесених втрат 
по кожному регіону (табл. 5).

Наприклад, позиція 1 (Вінницька область) 
знаходиться у площі, що характеризує реаліза-
цію існуючих можливостей у сфері надання ту-
ристичних послуг: відрізок 1-12 / відрізок 11-12 * 
100% = 53,5%. Позиція 19 (Харківська область) 
знаходиться у площі, що характеризує понесені 
втрати у сфері надання туристичних послуг: від-
різок 19-12 / відрізок 12-13 * 100% = 17,5%.

Таблиця 4
Оцінювання можливостей розвитку туристичної діяльності по областях України, 2018 рік

№ Область Можливість 
покращення, %

Реалізація існуючих 
можливостей, % Можливість втрат, %

1 Вінницька 24,0 48,6 27,4
3 Дніпропетровська 60,5 36,9 2,6
4 Донецька 24,6 51,3 24,1
5 Житомирська 27,0 64,9 8,1
6 Закарпатська 23,8 46,9 29,3
7 Запорізька 28,2 63,1 8,7
8 Івано-Франківська 39,1 46,4 14,5
9 Київська 26,5 57,1 16,4
10 Кіровоградська 24,6 51,4 24,0
12 Львівська 23,0 45,3 31,7
13 Миколаївська 28,0 62,0 10,0
14 Одеська 24,4 48,1 27,5
15 Полтавська 25,8 53,1 21,1
16 Рівненська 23,2 45,8 31,0
17 Сумська 26,0 54,1 19,9
18 Тернопільська 41,4 53,9 4,7
19 Харківська 24,0 48,6 27,4
21 Хмельницька 26,5 57,8 15,7
22 Черкаська 24,0 48,6 27,4
24 Чернігівська 33,3 62,0 4,7
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За результатами 2018 року можна зробити ви-
сновок, що у Львівській області з цих 45,3% мож-
ливостей, сформованих середовищем функціону-
вання України по наданню туристичних послуг, 
реалізовано на 92,5%. Також високий рівень реалі-
зації туристичної діяльності характеризує Терно-
пільську область (89,5%), Кіровоградську область 
(77,6%), Донецьку область (77,3%), Вінницьку об-
ласть (53,5%). Найнижчий рівень – Сумську об-
ласть (3,7%) та Хмельницьку область (3,5%).

Понесені втрати від здійснення туристичної ді-
яльності характеризують діяльність чотирьох об-
ластей – Харківську, Рівненську, Полтавську та 
Миколаївську. Якщо для Миколаївської області такі 
втрати склали 0,7%, то для Харківської – 17,5%.

Висновки з проведеного дослідження. За допо-
могою методу аналізу середовища функціонування 
було проведене дослідження щодо виявлення по-
тенціалу розвитку туристичної діяльності в облас-
тях України та здійснене оцінювання можливостей 
його посилення. Виявлено, що дванадцять регіонів 
мають високий потенціал розвитку туризму, однак 
у інших тринадцяти недостатньо доходу від надан-
ня туристичних послуг, щоб покрити витрати на 
оплату праці та операційні витрати. Проведено оці-
нювання діяльності з надання туристичних послуг 
шляхом використання основних принципів методу 

аналізу середовища функціонування по областях 
України, де основною метою було не виявлення 
коефіцієнтів ефективності для кожного регіону, а 
розробка підходів з виявлення можливостей роз-
витку, посилення розвитку та понесення втрат 
від здійснення даного виду діяльності. Розрахова-
но рівень реалізації існуючих можливостей та рі-
вень втрат від туристичної діяльності по регіонах 
України, що дозволило дійти висновку про наяв-
ність високого рівня реалізації можливостей роз-
витку у Дніпропетровській області, однак чотири 
регіони (Харківська область, Рівненська область, 
Полтавська область, Миколаївська область) поне-
сли втрати. Результати дослідження можуть бути 
використані під час стратегічного й оперативного 
планування розвитку туризму в регіонах України 
та підвищення ефективності туристичного бізнесу.

Подальші дослідження повинні мати за мету 
впровадження підходів щодо розрахунку кон-
кретних показників доходу та витрат, що з одного 
боку дозволять розширити середовище функціо-
нування та повною мірою реалізувати існуючий 
потенціал, з іншого – забезпечити у кожній об-
ласті високий рівень реалізації тих можливостей, 
що були створені раніше через наявність розви-
нутої туристичної інфраструктури (Львівська 
область, Одеська область, м. Київ тощо). 

Таблиця 5
Рівень реалізації існуючих можливостей та рівень втрат від туристичної діяльності  

по областях України, 2018 рік

№ Область Рівень реалізації існуючих 
можливостей на, % Рівень понесених втрат, %

1 Вінницька 53,5
3 Дніпропетровська 41,8
4 Донецька 77,3
5 Житомирська 33,3
6 Закарпатська 11,6
7 Запорізька 21,5
8 Івано-Франківська 20,0
9 Київська 42,8
10 Кіровоградська 77,6
12 Львівська 92,5
13 Миколаївська 0,7
14 Одеська 28,1
15 Полтавська 6,7
16 Рівненська 14,3
17 Сумська 3,7
18 Тернопільська 89,5
19 Харківська 17,5
21 Хмельницька 3,5
22 Черкаська 27,8
24 Чернігівська 40,0

Література:
1. Khodadadi M. Challenges and opportunities for tourism development in Iran: Perspectives of Iranian tourism suppliers. 

Tourism Management Perspectives. 2016. Vol. 19, Part A, Pages 90-92. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2016.05.001 
2. Shen S., Wang H., Quan Q., Xu J. Rurality and rural tourism development in China. Tourism Management Perspectives. 

Volume 30, 2019, Pages 98-106. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2019.02.006
3. Odum, C. (2018) Evaluation of Potential Ecotourism Attractions for Sustainable Tourism Development in Anambra 

State, Nigeria. Doctoral Dissertation Summary. European Journal of Tourism Research 20, pp. 134–136.
4. Naumov, N. (2019) Geographies of Transition: Heritage, Identity and Tourism in post-socialist Bulgaria. Doctoral 

Dissertation Summary. European Journal of Tourism Research 23, pp. 221–224.



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 55

2 (28), May 2020

5. Krasimir Levkov & Plamen Lakov, 2018. "The Tourism Regions in Bulgaria – Situation and Problems," Regional 
Economy and Sustainable Development, Conference Proceedings 2017, Research Institute, University of Economics - 
Varna, issue 1, pages 497-506.

6. Levkov K. Bulgaria's place in world tourism (an attempt to positioning). New knowledge Journal of science. Vol. 6,  
No 1 (2017). Pp. 151–162. Available at: http://science.uard.bg/index.php/newknowledge/article/view/208/172

7. Vujko A., Gajic T. (2014). Opportunities for tourism development and cooperation in the region by improving the 
quality of tourism services – the ‘Danube Cycle Route’ case study. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, vol. 27, 
issue 1, pp. 847–860. https://doi.org/10.1080/1331677X.2014.975517

8. Varga, D. (2019) Analysis of Tourism Destination Management Organizations in Hungary. Doctoral Dissertation 
Summary. European Journal of Tourism Research 21, pp. 148–152.

9. Mensah I. Environmental management and sustainable tourism development: The case of hotels in Greater Accra Region 
(GAR) of Ghana. Journal of Retail & Leisure Property. 2007, Volume 6, Issue 1, pp 15–22. https://doi.org/10.1057/
palgrave.rlp.5100039

10. Phoochinda, W. Development of Community Network for Sustainable Tourism based on the Green Economy 
Concept. Journal of Environmental Management and Tourism, [S.l.], v. 9, n. 6, p. 1236-1243, feb. 2019. Available at:  
https://journals.aserspublishing.eu/jemt/article/view/2664. Date accessed: 07 feb. 2020. doi: https://doi.org/10.14505//
jemt.9.6(30).13

11. Saarinen J., Rogerson C. M., Hall C. M. Geographies of tourism development and planning. International Journal of 
Tourism Space, Place and Environment. Volume 19, 2017. Issue 3, р. 307–317. https://doi.org/10.1080/14616688.2017.
1307442

12. Shcherbakova N. A. State and Trends of Sustainable Development of Tourism in Ukraine and the World. 
Journal of Environmental Management and Tourism, [S.l.], v. 9, nо. 8, p. 1712–1724, apr. 2019. Available at:  
https://journals.aserspublishing.eu/jemt/article/view/3116. Date accessed: 07 feb. 2020. doi: https://doi.org/10.14505//
jemt.v9.8(32).10

13. Ryabova, T. A. (2018). “State and prospects of development of tourism in Ukraine”. Efektyvna ekonomika, [Online],  
vol. 4. Аvailable at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=624

14. Martsenyuk L. V. Problems and prospects of tourism development in Ukraine. Economics Bulletin, 2015, № 3. С. 76–82. 
Аvailable at: https://ev.nmu.org.ua/docs/2015/3/EV20153_076-082.pdf

15. Niemets, L., Sehida, K., Lohvinova, M., Kraynukov, O., Kliuchko, L. Rural tourism in Ukraine: Peculiarities and trends 
of development. Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference, 
IBIMA 2018 – Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from 
Regional expansion to Global Growth 2018, рages 290–301.

16. Plotnikova, М. (2017). Formation of communities ancestral estate as foundation of rural development in the context 
of authority decentralization. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, [Online], vol. 3, 
no. 3, pp. 103–118. Аvailable at: www.are-journal.com

17. Polkovnychenko, S. and Krasiy, A. (2020). “Ukraine’s attractiveness at the european tourism services market”.  
Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1. Аvailable at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7596 (аccessed  
08 Feb 2020). doi: 10.32702/2307-2105-2020.1.78. 

18. Sakhno A., Polishchuk N., Salkova I., Kucher A. Impact of credit and investment resources on the productivity of agri-
cultural sector. European Journal of Sustainable Development. 2019. Vol. 8. No. 2. Pp. 335–345. https://doi.org/10.14207/
ejsd.2019.v8n2p335 

19. Sakhno, A., Hryvkivska, O., Salkova, I., Kucher, L. (2019). Evaluation of the Efficiency of Enterprises by the Method 
of Analysis of Functioning Environment. Journal of Environmental Management and Tourism (Volume X, Summer), 
3(35): 499–507. doi:10.14505/jemt.v10.3(35).04

20. Sakhno Andrii, Salkova Iryna, Broyaka Antonina, Priamukhina Nataliia (2019). Methodology for the Impact Assessment 
of the Digital Economy on Agriculture Development. International Journal of Recent Technology and Engineering 
(IJRTE) ISSN: 2277-3878, Volume 8, Issue 3C, November 2019, 160–164. doi:10.35940/ijrte.C1027.1183

Захарова Татьяна Викторовна
ассистент кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности, 
гостинично-ресторанного дела и туризма
Винницкого национального аграрного университета

ПОТЕНЦИАЛ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ  
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ

Аннотация
Целью исследования является оценка потенциала и возможностей развития туристической деятельности в регионах 
Украины в контексте современности с использованием метода анализа среды функционирования. Выявлено, что две-
надцать регионов Украины имеют высокий потенциал развития туризма, однако в других тринадцати недостаточно 
дохода от предоставления туристических услуг, чтобы покрыть расходы на оплату труда и операционные расходы. В 
Украине наибольший потенциал по улучшению предоставления туристических услуг имеют Днепропетровска (60,5%), 
Тернопольская (41,4%), Ивано-Франковская (39,1%) и Черниговская область (33,3%). Потенциал других областей коле-
блется в пределах от 23,0% до 28,2%. Рассчитан уровень реализации существующих возможностей и уровень потерь от 
туристической деятельности по регионам Украины, что позволило идентифицировать высокий уровень реализации воз-
можностей развития в Днепропетровской области, однако четыре региона (Харьковская, Киевская, Полтавская, Никола-
евская области) понесли потери. Результаты исследования могут быть использованы при стратегического и оперативного 
планирования развития туризма в регионах Украины и повышения эффективности туристического бизнеса.
Ключевые слова: туризм, потенциал, доход (выручка), расходы на оплату труда, операционные расходы, метод ана-
лиза среды функционирования, Украина.
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POTENTIAL AND POSSIBILITIES  
OF DEVELOPING TOURIST ACTIVITIES IN UKRAINE

Summary
The purpose of the study is to evaluate the potential and opportunities for the development of tourist activity in the 
regions of Ukraine in the context of modern times using the method of analysis of the functioning environment. Twelve 
regions of Ukraine were found to have high tourism development potential, but the other thirteen had insufficient revenue 
from tourism services to cover wages and operating expenses. In Ukraine, Dnipropetrovsk (60.5%), Ternopil (41.4%), 
Ivano-Frankivsk (39.1%) and Chernihiv (33.3%) have the greatest potential for improving the provision of tourist services.  
The potential of other oblasts ranges from 23.0% to 28.2%. The level of realization of existing opportunities and the level of 
losses from tourist activity in the regions of Ukraine were calculated, which allowed to identify the high level of realization 
of development opportunities in the Dnipropetrovsk region, but four regions (Kharkiv, Rivne, Poltava, Mykolaiv regions) 
suffered losses. The results of the study can be used in strategic and operational planning of tourism development in the 
regions of Ukraine and in improving the efficiency of the tourism business.
Key words: tourism, potential, income (revenue), labor costs, operating costs, method of analysis of the functioning 
environment, Ukraine.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ РОЛІ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ  
В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

У статті досліджено сутність, особливості функціонування та структуру інвестиційно-будівельного комплексу. Про-
аналізовано обсяги будівництва в структурі ВВП України та інвестиційну ситуацію в будівельній галузі. Визначено 
основні фактори, що ускладнюють процес залучення інвестицій в сферу реальної економіки, зокрема в будівництво. 
Проведено аналіз фінансових результатів діяльності будівельних підприємств та визначено рівень їх рентабельності. 
На підставі оцінки фінансових показників діяльності організацій будівельного комплексу виявлено причини виникнен-
ня фінансових ризиків в будівельній галузі. Крім того, було визначено основні причини, що перешкоджають стабіліза-
ції та подальшому розвитку будівельного комплексу країни. 
Ключові слова: будівельна галузь, інвестиційно-будівельний комплекс, інвестиції, стейкхолдери.

Постановка проблеми. Дослідження функціо-
нальної ролі будівельного комплексу в соціаль-
но-економічній системі передбачає вивчення його 
місця в економічному розвитку країни і окремо-
го регіону. Значний потенціал територіального 
і просторового розвитку України зумовлений її 
геополітичним становищем. Особливу роль в еко-
номіці України грає інвестиційно-будівельний 
комплекс, так як ефективність функціонування 
будівельного комплексу багато в чому зумовлює 
як темпи виходу з кризи, так і конкурентоспро-
можність регіону, областей, всієї вітчизняної 
економіки. Відомо, що будівельний комплекс пер-
шим приймає на себе удар при настанні кризи і 
першим же сприймає підйом економіки, звідси і 
підвищений суспільний інтерес до можливостей і 
діяльності будівельного комплексу України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зна-
чна кількість наукових праць учених присвячена 
дослідженням розвитку вітчизняної будівельної 
галузі як: А.Ф. Гойко, З.В. Задорожний, П.М. Ку-
ліков, В.І. Отенко, І.В. Поповиченко, М.С. Пуш-
кар, Т.В. Сердюк, В.Г. Федоренко, А.С. Фесун 
та інші. Подібні проблеми підлягали розгляду і 
роботах зарубіжних вчених,таких як М.І. Рімер, 
Д.Е. Старік, У.Ф. Шарп, Н.О. Асаул, В.В. Бочаров, 
А.Б. Ідрісов, В.В. Ковальов, В.Н. Лівшіц, А.Б. Нім-
чинський, І.А. Ніконова та інші.

Постановка завдання. Мета статті – полягає 
у оцінці стану і тенденцій розвитку підприємств 
будівельного комплексу України.

Виклад основного матеріалу. Розвиток націо-
нальної економіки визначається динамікою обся-
гів ВВП, який формується у всіх її сферах. Будів-
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ництво, як галузь, що належить до матеріальної 
сфери, призначено для створення та відновлення 
основних засобів всіх учасників економічної сис-
теми – юридичних та фізичних осіб; бюджетних 
та комерційних організацій, тощо. Важлива роль, 
яка відведена будівництву, вимагає ретельного 
його забезпечення всіма необхідними ресурсами: 
людськими, матеріальними, енергетичними, ін-
формаційними. Таким чином, постає необхідність 
в оптимальному взаєморозвитку пов’язаних га-
лузей та підгалузей, до яких слід віднести галу-
зі виробництва будівельних матеріалів, без яких 
уявити процес будівництва неможливо [1, c. 64].

Розглянемо в табл. 1, яку частку в загальному 
обсязі ВВП займає будівельна галузь. Як бачимо 
з таблиці, загалом всі показники за аналізований 
період мають тенденцію до зростання, але показ-
ники 2018 року значно зменшуються у порівнянні 
з 2016 роком, так як Державна служба статисти-
ки підраховує результати без окупованої терито-
рії Автономної Республіки Крим і м. Севастопо-
ля. Обсяги виконаних будівельних робіт швидко 
зростають за весь аналізований період, але не в 
достатній кількості, тому що частка будівництва в 
структурі ВВП залишається незмінною.

Саме цьому можемо проаналізувати процеси 
інвестування в основний капітал по різним галу-
зям, в тому числі і в будівництво. Інвестиційна 
ситуація за період 2016-2018 роки представле-
на на рис 1 та в табл. 2. Якщо структурувати 
інвестиції, то можна побачити, що із основних 
16 компонентів усіх інвестицій будівництво за-
ймає 16,6% у 2016 році, 16,3% у 2017 році та 12,6% 
у 2018 році. Як бачимо, відбувається швидке їх 
скорочення, тому необхідно приймати деякі за-
ходи для збільшення даного показника.

Під інвестиційно-будівельним комплексом ми 
пропонуємо розуміти сукупність економічних 
взаємовідносин суб'єктів з приводу накопичен-
ня або запозичення інвестиційних ресурсів, і їх 
подальшого ефективного використання, з ме-
тою створення, реконструкції і технічного пе-
реозброєння основних фондів економіки країни 
(рис. 2).

Можна виділити в якості основних такі фак-
тори, що ускладнюють процес залучення інвес-
тицій в сферу реальної економіки:

– різке скорочення централізованих інвести-
ційних ресурсів, обумовлене станом державного 
бюджету;

Таблиця 1
Обсяги та частка будівельної галузі в ВВП України в 2016-2018 роках

№ Показники Одиниця виміру
Роки

2016 2017 2018
1 ВВП по Україні загалом млн.грн 1566728 1979458 2383182
2 Приріст до попереднього року % 7,7 26,3 20,4

3 Внесок будівельної галузі в 
ВВП країни млн .грн 42301,7 53445,4 64354,0

4 Частка будівництва у ВВП % 2,7 2,7 2,7

5 Інвестиції в основний капітал 
по економіці загалом млн .грн 204061,7 251154,3 326163,7

6 Індекс до попереднього року % -4,7 23,1 29,9
7 Інвестиції в будівництво млн .грн 33869,5 40931,5 40933,3
8 Індекс до попереднього року % -22,0 20,9 0,004

9 Обсяг виконаних будівельних 
робіт млн .грн 51108,7 57515,0 73726,9

10 Індекс до попереднього року % -12,8 12,5 28,2

Рис. 1. Інвестиційна ситуація в Україні та зокрема в будівельній галузі за період 2016-2018 роки, млн. грн.
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– нестійкість економічної ситуації в Україні і 
її регіонах, що зумовлює підвищений рівень ри-
зику інвестицій;

– низький рівень надійності українських 
одержувачів інвестицій всіх рівнів, починаючи 
від держави і закінчуючи окремими підприєм-
ствами;

– нестійкість фінансового ринку.
Аналізуючи інвестиційну діяльність в Укра-

їні, необхідно відзначити закономірності, що 
об'єктивно складаються в ході економічної ре-
форми і активно впливають на характер нако-
пичення фінансових джерел інвестиційної діяль-
ності. Для здійснення інвестиційного процесу все 
активніше залучаються нетрадиційні джерела 
фінансування, таким чином, заощадження на-
селення перетворюються в потенційний інвести-
ційний резерв.

За даними Держкомстату України, в 2016 році 
обсяги промислового виробництва скоротилися 
на 5,8%. Так, зменшення обсягів виробництва хі-
мічних речовин і хімічної продукції становило 
14,2%, металургії – 14,5%, машинобудування – 
20,6%. Зниження реальної заробітної плати та 
високої інфляції призвело до скорочення роз-
дрібної торгівлі за рік на 8,6% [2].

Обсяг освоєних капітальних інвестицій в 
2016 році становив 219419,9 млн. грн., що на 12,19% 
менше, ніж у 2015 році. До галузі будівництва 
із загального обсягу надійшло 36056,7 млн. грн. 
(16,42% у загальному обсязі), що на 11,62% менш, 
ніж у 2015 році. 

Найбільша частка освоєних капітальних інвес-
тицій приходилася на матеріальні активи – 96,6%. 
З них інвестиції в житлові будівлі склали 15,1%, 
нежитлові – 18,6%, інженерні споруди – 21,2%, 
машини, обладнання та інвентар – 31,4% [3]. 

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капі-
тал) в 2016 році склали 45916 млн. дол. Їх розпо-
діл був дуже нерівномірний – в м. Київ надійшло 
49,5% від загального обсягу, Дніпропетровська 
область зайняла 16,9%, Донецька – 5,55%, Одесь-
ка, Київська та Харківська – 3,12%, 3,6%, 3,76% 
відповідно. В останніх регіонах розподіл склав 
менш, ніж 3%. Саме регіони, де приток інвести-
цій найбільший, і є на сьогодні економічно роз-
винутими та привабливими для інвесторів [4]. 
Таке спрямування прямих іноземних інвестицій 
та капітальних інвестицій в регіональному роз-
різі не сприяє рівномірному соціально-еконо-
мічному розвитку регіонів та посилює подальше 
збільшення розриву у їх розвитку [5, с. 50], тобто 

призводить до вертикальних та горизонтальних 
фіскальних дисбалансів. 

Кризовому стану в будівництві сприяє висо-
ка вартість та, як наслідок, обмеження попиту, 
що призводить до скорочення видачі банками 
іпотечних кредитів. Існуюча програма іпотечного 
кредитування не відповідає вимогам банківських 
засад. Також значний вплив надає спад попиту 
на комерційну, торговельну та офісну нерухо-
мість. Відбувається заморожування багатьох де-
велоперських проєктів, а іноді зовсім відмова від 
перспективних проектів [6, с. 194].

Будівельна галузь тісно пов’язана із виник-
ненням фінансових ризиків. Їх напрямки сто-
суються як інвесторів, забудовників, так і спе-
ціалізованих підрядних організацій. Ризик як 
економічна категорія породжується невизначе-
ністю майбутньої економічної й фінансової си-
туації, спричиненої, в тому числі, технічними і 
соціально-економічними умовами, відсутністю 
релевантної інформації про реальність джерел 
фінансування будівельного контракту, а також 
неможливістю спрогнозувати появу та розвиток 
певних умов у сфері капітального будівництва 
в економіці загалом. За думкою Т.І. Свідрик та 
І.В. Борщук, ризик здебільшого виникає уже на 
стадії прийняття рішення за наявності декіль-
кох альтернативних варіантів вибору конкрет-
ного договору підряду та відсутності впевненос-
ті в тому, що рішення яке прийняте, сприятиме 
ефективному засвоєнню коштів, спрямованих на 
фінансування капітальних вкладень [7, с. 260].

Загальна економічна криза значно скорочує 
як фінансові можливості населення, так і інвес-
тування у сфері будівництва. Кредитування про-
єктів майже не відбувається у зв'язку з висо-
кими ризиками, що супроводжують будівництво. 
Так, протягом 2014–2015 років індекс капіталь-
них інвестицій в будівництві склав 80%, тобто, 
за два роки фінансування скоротилося майже на 
40% [4]. Перелічені фактори значно впливають 
на фінансову стійкість та ліквідність будівельних 
підприємств, що, в свою чергу, призводить їх до 
стану банкрутства. У таблиці 3 зведено фінансові 
результати діяльності будівельних підприємств 
з 2012 року по 2015 рік за даними Державного 
комітету статистики України [8].

Дослідження даних, що наведені в таблиці 3, 
дозволяють зробити висновок, що з 2012 року 
рентабельність будівельних підприємств має тен-
денцію до скорочення. Спостерігається від'ємний 
результат розрахунку рівня рентабельності, що 

Таблиця 2
Про діяльність будівельного комплексу України

Найменування показників Од. виміру 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 
прогноз

Інвестиції в основний капітал млн. грн 139,4 158,9 176,4 220 260
Об'єм інвестицій на 1 мешканця України тис. грн 37,1 42,3 46,9 58,5 69,1
Загальний об'єм робіт, виконаний по  
будівельному комплексу-загалом в т.ч.: млн. грн 79,7 97,3 142,3 165,4 182,1

організаціями за видом діяльності  
«Будівництво» млн. грн 71,5 86,1 125 145,2 159,9

підприємствами ПБМ та будіндустрії млн. грн 6,99 9,68 15,29 17,8 19,6
організаціями по виду архітектурної  
та проєктно-дослідної діяльності млн. грн 1,26 1,47 2,04 2,4 2,6
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Інвестиційно-будівельний комплекс України

Суб'єкти (учасники)
інвестиційно-будівельної діяльності

Об'єкти інвестиційно-будівельної 
діяльності

Інвестор
Блок житлового будівництва 
Об'єм 2 222 тис. кв.м

Блок капітального ремонту 
житлового фонду 
і громадських будівель 
Об'єм 4,2 млрд. грн 

Блок будівництва об'єктів 
комунальної інфраструктури 
та соціально-культурного 
будівництва 
Об'єм більше 16 млрд. грн

 
Блок промислового 
будівництва
Об'єм 78,9 млрд. грн

 

Проєктувальники

Виробники будівельних 
ресурсів

Транспортні організації

Інноваційні організації:
• Науково-дослідні інститути
• Проєктно-конструкторські 
організації
• Дослідно-експериментальні

Інституційні ринкові 
структури

Підготовка кадрів і ринку 
праці

Орган управління будівельним 
комплексом – Міністерство 
будівництва, архітектури та 
житлово-комунального 
господарства України

Будівельні підприємства 
і організації різних форм 
власності

Логістичні фірм

Рис. 2. Склад інвестиційно-будівельного комплексу України

Таблиця 3
Фінансові результати діяльності будівельних підприємств та інфляція

Результати 
діяльності 

підприємства 
будівельної 

галузі

Результат від 
операційної діяльності, 

млн. грн

Витрати операційної 
діяльності, млн. грн

Рівень рентабельності 
(збитковості),% Інфляція, %

2012 -211,7 161730,4 -0,1 99,8

2013 -10,2 155085,5 0 100,5

2014 8639,1 150101,9 5,8 124,9

2015 -12815,6 168266,7 -7,6 143,3
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свідчить про відсутність прибутку, втрату капі-
талу. Позитивний результат від операційної ді-
яльності будівельних підприємств спостерігається 
лише в 2014 році, але це пов'язано не із збіль-
шенням обсягу виробництва продукції та послуг 
у підприємств будівельного комплексу, а із зрос-
танням рівня інфляції та підвищенням цін на про-
дукцію та послуги. В 2015 році індекс інфляції 
збільшився майже вдвічі, і збитковість підпри-
ємств будівельної сфери зросла до 7,6%. Таким 
чином, сучасний етап розвитку характеризується 
занепадом підприємств будівельної галузі країни. 

Серед факторів, що негативно впливають на 
розвиток будівельного комплексу країни, слід 
відмітити такі, як: відсутність інформаційного 
забезпечення будівельного ринку. Інформація є 
розрізненою, суперечливою, недостовірною, що 
створює перешкоди для реалізації проєктів бу-
дівництва чи реконструкції, впровадження та 
використання новітніх технологій та матеріалів, 
інвестування. Перелічене негативно впливає на 
якість будівельних робот та послуг. Також слід 
відмітити пряму залежність конкурентоспро-
можності виготовленої продукції від наявності 
якісного інформаційного потоку.

Низький рівень кваліфікації фахівців. Цей 
фактор тісно пов'язано як із загальним рівнем 
будівельної освіти, який останнім часом значно 
нижчий та має негативну тенденцію, так і з недо-
статнім зв'язком науки та практики, недоскона-
лістю інформаційного забезпечення щодо новіт-
ніх розробок та досліджень з боку науки. 

Скорочення обсягів фінансування та кредиту-
вання. У зв'язку з підвищенням ризиків внаслідок 

високої мінливості оточуючих умов, економічної та 
політичної нестабільності, трансформаційних про-
цесів в економіці України значно скоротився обсяг 
фінансування та кредитування. Іноземні інвестори 
скоротили фінансовий потік, очікуючи більш ста-
більних умов та скорочення ризиків, що пов'язані 
з інфляцією, недоліками законодавчих документів. 
Вітчизняний приватний капітал майже не інвесту-
ється, основні стратегії його використання спрямо-
вані на збереження та накопичення. 

Велика частка витрат в виробництві будівель-
ної продукції та послуг припадає на матеріальні 
витрати та оплату тепло та енергопостачання. Ви-
сока вартість матеріалів, що використовуються в 
виробництві, подорожчання тепло та енергоносіїв 
призводять до зростання собівартості продукції, 
послуг, товарів будівельного ринку. Обмежені фі-
нансові можливості населення щодо отримання 
будівельної продукції та зростання вартості про-
дукції викликають скорочення попиту та обсягу 
реалізації продукції. Основні причини, що галь-
мують стабілізацію стану будівельної галузі та 
його подальший розвиток, вказано на рисунку 3. 
Також одним з напрямів, що негативно впливає 
на стан будівельної галузі України є зростання 
частки збиткових підприємств та неефективність 
санаційних заходів, що проводяться на підприєм-
ствах. Сучасна економічна ситуація є несприят-
ливою для інвестиційного процесу, в умовах об-
меженості фінансових ресурсів існуючі проєкти 
мають значні перешкоди в реалізації (рис. 3).

Основні причини, що перешкоджають стабілі-
зації та подальшому розвитку будівельного ком-
плексу країни та більшістю переходять до стану 

 

Причини, що 
негативно 
впливають 
на розвиток 
будівельної 
галузі

Зовнішнє 
оточення 

будівельного 
підприємства

Внутрішнє 
середовище 

будівельного 
підприємства

Економічна та політична 
нестабільність

Високий рівень інфляції

Загальна стагнація економіки 
країни

Скорочення попиту на будівельну 
продукцію, роботи, послуги

Низька кваліфікація фахівців

Неякісне забезпечення 
інформацією та недосконалість 
самої інформації

Скорочення власних фінансових 
ресурсів та обмеженість джерел 
для залучення капіталу

Високий рівень собівартості

Рис. 3. Основні причини, що перешкоджають стабілізації  
та подальшому розвитку будівельного комплексу країни
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незавершених об'єктів, потребуючі залучення 
додаткових ресурсів на своє утримання та від-
волікаючи кошти з основної діяльності та проце-
дури санації. Реалізація таких об'єктів є нерен-
табельною, підтримка їх у замороженому стані 
потребує значних вкладень (табл. 4).

За підсумком 2017 року структура джерел фі-
нансування капітальних інвестицій будівельних 
підприємств має наступний вигляд: власні кошти 
підприємств та організацій – 69,9%; кредити бан-
ків та інші позики – 5,3%; інші джерела фінан-
сування – 1,9%; кошти державного бюджету – 
3,5%; кошти місцевих бюджетів – 9,2%; кошти 
іноземних інвесторів – 1,4%, кошти населення на 
будівництва житла 7,8%. 

Основним джерелом у структурі фінансуван-
ня капітальних інвестицій є власні кошти під-
приємств. Також власні кошти підприємств ма-
ють найбільший вплив на загальний показник 
зростання капітальних інвестицій. 

З розвитком будівельної галузі розвиваються: 
виробництво будівельних матеріалів і відповідного 
обладнання, машинобудівна галузь, металургія і 
металообробка, нафтохімія, виробництво скла, де-
ревообробна і фарфоро-фаянсова промисловість, 
транспорт, енергетика тощо. Також будівництво, 
як ніяка інша галузь економіки, сприяє розвитку 
підприємств малого і середнього бізнесу. Розвиток 

Таблиця 4
Фінансові показники діяльності організацій будівельного комплексу України за 2017 р.
Найменування показників Одиниці виміру 2016 р. 2017 р. у % до 2016 р.

Всього по будівельному комплексу України
Сальдований результат млн. грн 1939,7 3492,7 180,1
Збиток млн. грн 464,9 416,5 89,6
Кількість підприємств одиниць 101,0 74 73,3
Прибуток млн. грн 2404,6 3909,2 162,6
Кількість підприємств одиниць 286 290 101,4
Частка прибуткових підприємств % 73,9 79,7 107,8

за видом діяльності «Будівництво»
Сальдований результат (-збиток,+ млн. грн 1341,8 2407,6 179,4
Збиток млн. грн 369,6 355 96
Кількість підприємств одиниць 77 55 71,4
Прибуток млн. грн 1711,4 2762,6 161,4
Кількість підприємств одиниць 215 217 100,9
Частка прибуткових підприємств % 73,6 79,8 108,4

за видами діяльності промисловості будівельних матеріалів та будіндустрії
Сальдований результат млн. грн 491,9 925,1 188,1
Збиток млн. грн 91,7 59,4 64,7
Кількість підприємств одиниць 20 17 85
Прибуток млн. грн 583,6 984,5 168,7
Кількість підприємств одиниць 54 55 101,9
Частка прибуткових підприємств % 73 76,4 104,7

за видами архітектурної та проєктно-дослідницької діяльності
Сальдований результат млн. грн 106,1 160 150,8
Збиток млн. грн 3,5 2,1 60
Кількість підприємств одиниць 4 2 50
Прибуток млн. грн 109,6 162,1 147,9
Кількість підприємств одиниць 17 18 105,9
Частка прибуткових підприємств % 81 90 111,1

будівельної галузі неминуче викликає економічне 
зростання у країні і вирішення багатьох соціаль-
них проблем. На сучасному етапі досить складно 
говорити про будь-яку конкурентоспроможність 
цієї галузі. Якщо на регіональному рівні чітко 
просліджується тенденція верховенства будівель-
них організацій центральних районів та великих 
міст-мільйонерів у зв’язку з їх значними потуж-
ностями і інвестиційною привабливістю, то на гло-
бальному рівні будівельна галузь України значно 
відстає через відсутність необхідних фінансових 
та організаційних перетворень [1, с. 67].

Висновки з проведеного дослідження. Функ-
ціонування будівельного комплексу України має 
тенденцію до поступового збільшення за пері-
од 2014-2016 років, але в недостатній кількості, 
щоб збільшити відсоткове значення в структурі 
ВВП України та збільшення його розмірів. Про-
тягом останніх років спостерігається позитивна 
динаміка загальних показників будівництва, вна-
слідок поступових ринкових перетворень. Важ-
лива роль, яка відведена будівництву, вимагає 
ретельного його забезпечення всіма необхідними 
ресурсами: людськими, матеріальними, енерге-
тичними, інформаційними. Таким чином, постає 
необхідність в оптимальному взаєморозвитку 
всіх стейкхолдерів будівельного комплексу без 
яких уявити процес будівництва неможливо. 
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и определен уровень их рентабельности. На основании оценки финансовых показателей деятельности организаций 
строительного комплекса выявлены причины возникновения финансовых рисков в строительной отрасли. Кроме того, 
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RESEARCH OF THE FUNCTIONAL ROLE OF THE BUILDING COMPLEX  
IN THE SOCIO-ECONOMIC SYSTEM OF UKRAINE

Summary
The essence, features of functioning and structure of investment-building complex are investigated in the article.  
The volume of construction in the structure of GDP of Ukraine and the investment situation in the construction industry 
are analyzed. The main factors complicating the process of attracting investment in the real economy, in particular in 
construction, are identified. The analysis of the financial results of the activity of construction enterprises is carried out 
and the level of their profitability is determined. Based on the evaluation of financial performance of the organizations 
of the construction complex, the causes of financial risks in the construction industry have been identified. In addition, 
the main reasons that hindered the stabilization and further development of the country's construction complex were 
identified.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ  
В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

В статті розкрита теоретична сутність управління проектами підприємства, розглянуто життєвий цикл проек-
ту через призму фазової, або структурної, моделі. Визначено місце процесу управління проектами у загальній 
системі управління підприємства. Розглянуто та зроблено висновки щодо доцільності використання різних 
типів конфігураційних зв’язків між учасниками проекту. Наведено найбільш характерні властивості проектів 
та їх зміст з урахуванням особливостей та специфіки реалізації. 
Ключові слова: проект, властивості проекту, життєвий цикл проекту, управління проектом, учасники проекту. 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день 
функціонування підприємств в умовах кризових 
змін вимагає упровадження ефективних методів 
роботи, які дозволятимуть приймати обґрунтовані 
тактичні і стратегічні рішення, що будуть сприя-
ти підвищенню конкурентоспроможності суб’єкту 
господарювання. Відповідно до цього впроваджен-
ня системи управління проектами та формуван-
ня її економічного механізму здатні виступити як 
основа зростання ефективності функціонування 
та розвитку підприємств у сучасних умовах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідження проблематики управління проектами в 
діяльності будь-якого підприємства знайшло своє 
відображення у працях вітчизняних та зарубіж-
них авторів: І. Мазура, В. Шапіро, Н. Ольдерог-
ге, С. Бушуєва, В. Бикова, Д. Новікова, В. Рача, 
Х. Решке, Х. Шелле та ін. Але все ж таки незва-
жаючи на увагу науковців до данної проблема-
тики, теоретичні аспекти управління проектами 
вітчизняних підприємств залишаються актуаль-
ними та потребують подальших досліджень. 

Постановка завдання. Метою статті є роз-
криття сутності управління проектами, а також 
шляхів та способів підвищення ефективності 
процесу управління проектами підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У ході господарської діяльності будь-якого під-
приємства виникають проблеми об'єктивного або 
суб'єктивного характеру, що вимагають для сво-
го вирішення проведення певних організаційно-
технічних заходів стосовно створення нових або 
модернізації існуючих технологій, устаткування, 
продукції, організаційних структур, інструмен-
тів управління тощо. Стійкий розвиток сучасної 
економіки досягається за рахунок безперервного 
процесу розробки й реалізації різних удоскона-
лень і нововведень. В основі вирішення технічних 
та організаційних проблем лежить проектуван-
ня, під яким концептуально розуміється процес 
цілеспрямованої зміни технічної й соціально-еко-
номічної системи, що переводить її з первісного 
стану в бажаний.

Одним з розділів теорії управління соціально-
економічними системами є проектний менедж-
мент – наукова дисципліна, що сформувалася 
протягом останніх десятиліть. Цей науковий на-
прямок вивчає методи, форми та засоби найбільш 
ефективного і раціонального управління змінами 

в широкому розумінні цього слова. Виконання 
деякого фрагменту таких змін і оформлюється у 
вигляді проекту.

Проблематика управління проектами в діяль-
ності будь-якого підприємства знайшла своє ві-
дображення у дослідженнях багатьох науковців. 

Для зручності аналізу і синтезу проектів й 
систем управління проектами вся множина різ-
номанітних проектів може бути класифікована 
за певними ознаками. В табл. 1 наведена класи-
фікація проектів, узагальнена за резуль-татами 
аналізу провідних фахівців в галузі проектного 
менеджменту [4; 12; 13]. 

Найбільш глибоке розуміння і вивчення будь-
якого складного явища або об'єкта досягається, 
коли вони описуються в термінах мови теорії 
систем і системного аналізу, тобто в представ-
ленні об'єкта або явища, що вивчаються, у ви-
гляді системи. Для розробки раціональних ва-
ріантів систем управління необхідно виконати 
побудову структурної і функціональної моделей 
проекту [6].

Структурний, або морфологічний, опис систе-
ми засновано на використанні таких категорій, як 
«елемент», «склад», «співвідношення», «структу-
ра». Цей опис потрібен при пошуку відповідей на 
запитання: з яких елементів складається проект, 
якими властивостями володіють ці елементи, в 
які однорідні групи вони можуть бути об'єднані.

Функціональна модель проекту відображає 
зміст і взаємодію процесів, що протікають в сис-
темі, та засновується на використанні таких ка-
тегорій, як «час», «функція», «процес».

Таким чином, необхідно побудувати системну 
структурно-функціональну модель проекту, яка 
представляється множиною об'єктів, що містить 
як процес реалізації проекту, так і пов'язані з 
ним процеси, а також відношення, що відобража-
ють структуру зв'язків між об'єктами. Побудова-
на таким чином модель є статичною моделлю [5].

Для побудови динамічної моделі потрібно роз-
глядати зміни усіх об'єктів і зв'язків процесу 
реалізації проекту в часі, а також ввести кон-
тур управління процесами реалізації проекту на 
основі зворотного зв'язку і відповідного управ-
ління (рефлексивне, адаптивне або їхнє поєднан-
ня, самоорганізація).

Структурно-функціональна модель проекту 
повинна включати: структуру предметної області 
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проекту; змістовні визначення елементів, що вхо-
дять в структуру предметної області; класифіка-
тори вказаних елементів; керовані змінні, за до-
помогою яких здійснюється управління проектом.

До складу проекту включаються такі групи 
елементів [9; 15]:

прямі учасники проекту (рис. 1);
предметна область проекту – концепція про-

екту, цілі, задачі, роботи, результати, ресурси, 
бюджет проекту;

команда проекту – менеджер проекту, ін-
женер, адміністративний керівник контрактів, 
контролер, бухгалтер, керівник служби матері-
ально-технічного забезпечення, керівник робіт з 
проектування, керівник будівництва, координа-
тор робіт з експлуатації (або промислового ви-
робництва), адміністративний помічник;

інші учасники проекту – конкуренти основ-
них учасників проектів, суспільні групи та на-
селення, окремі громадяни, чиї економічні і поза-
економічні інтереси зачіпає здійснення проекту, 
спонсори проекту, консалтингові, інжинирингові 
та юридичні організації, залучені до процесу ви-
конання проекту;

додаткові елементи проекту – початкові умо-
ви, обмеження і вимоги до проекту, область до-

пустимих рішень проекту, вибір й оцінка аль-
тернатив проекту, документація проекту, види 
забезпечення проекту, методи управління про-
ектом, техніка управління проектом.

Одними з центральних понять, що стосується 
проекту, є мета проекту і пов'язана з нею за-
дача [2]. Таким чином, мета стає задачею, якщо 
вказаний термін її досягнення і задані кількіс-
ні характеристики бажаного результату. Мета 
є більш загальною категорією, ніж задача: вона 
досягається внаслідок розв'язання ряду задач. 
Звідси виходить, що задачі можна упорядкувати 
згідно із цілями.

Цілі мають властивість множинності: для 
кожної з них може бути виконана декомпозиція 
на задачі або підцілі, що складають її змістовне 
наповнення. Отже, мета проекту – це доказовий 
результат і задані умови реалізації загальної 
задачі проекту. З цього визначення випливає, 
що необхідно розрізняти «цілі-результати» (ре-
зультат, що має бути досягнутий) і «цілі-образ 
дій» (умови реалізації) [14]. Разом ці компоненти 
складають цілі проекту, які виникають на осно-
ві потреб, необхідності, бажань, ідей. Визначення 
(знаходження) мети проекту за своїм значенням 
і змістом можна порівняти з постановкою задачі. 

Таблиця 1
Класифікація проектів

Ознаки 
проекту (П) Види проектів та їх характеристика

Клас

Монопроект - це окремий П різного типу, виду і масштабу
Мультипроект – комплексний П, що складається з ряду монопроектів і вимагає застосування 
багатопроектного управління
Мегапроект – цільова програма розвитку регіону, галузі або іншого структурного утворення, 
що містить у своєму складі ряд моно- і мультипроектів

Тип 

Соціальні П – це П, пов'язані з впливом на великі групи людей, в яких нечітко визначені 
межі впливу, а цілі та результати характеризуються великою невизначеністю
Інвестиційні П – це П, головна мета яких - створення або реновація основних фондів, що ви-
магає вкладення інвестицій
Інноваційні П – це П, де головною метою є розробка і застосування нових технологій, ноу-хау 
та інших нововведень, що забезпечують розвиток систем
П дослідження і розвитку, пов'язані з розробкою нового продукту, з дослідженням в області 
створення нового продукту або процесу
Організаційні П – це П, що пов'язані з організаційним удосконалюванням якої-небудь систе-
ми; конкретні параметри таких П-ів, як правило, нечітко визначені
Економічні П – це П, що спрямовані на отримання економічних результатів, які повинні бути 
досягнуті в фіксовані терміни при встановлених витратах і ресурсах, що надаються в міру 
виявлення потреби

Вид

Інвестиційний
Інноваційний
Науково-дослідний
Навчально-освітній
Змішаний

Масштаб

Малі
Середні
Великі
Дуже великі

Тривалість 
Короткострокові (до 3 років)
Середньострокові (від 3 до 5 років)
Довгострокові (понад 5 років)

Складність 
Прості 
Складні 
Дуже складні
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При формуванні мети, як і при постановці зада-
чі, не можна обмежитися формулюванням тіль-
ки абстрактно бажаного результату проекту, а 
необхідно знайти відповіді на запитання [1]: як 
в точності повинен виглядати результат проекту 
(характеристики результату проекту); які умови 
повинні враховуватися при реалізації проекту 
(вимоги і обмеження).

Управління проектами передбачає виконання 
проекту найбільш ефективно з огляду на мету, 
масштаб, якість, часову та фінансову обмеже-
ність. Однак, слід зазначити відсутність обумов-
лених заздалегідь кінцевих показників проекту, 
досягнення яких спрямовано на забезпечення 
розвитку підприємства, унеможливює визна-
чення ступеня досягнення поставленої мети. При 
цьому слід відзначити, що проект, як складна 
система, володіє рядом специфічних властивос-

тей та ознак, які мають бути враховані у про-
цесі розробки та впровадження на підприємстві. 
В табл. 2 наведені найбільш характерні власти-
вості проектів та їх зміст з урахуванням особли-
востей та специфіки реалізації (узагальнено на 
основі [3; 6; 16]).

Оскільки поняття проекту передусім пов’язане 
з цілеспрямованими змінами великих систем, то 
найбільш загальне визначення управління про-
ектами – це «управління змінами» [7]. Управлін-
ня проектами не є точною наукою, однак впро-
вадження цього процесу спроможне кардинально 
збільшити ймовірність завершення проектів у 
строк, в межах бюджету і з результатами, що 
відповідають первинному задуму.

Для управління проектами характерна на-
явність ознак, що традиційно входять у поняття 
управління [4]:

Учасники 
проекту

Ініціатор проекту

Замовник (власник)

Інвестор

Керівник проекту,команда проекту

Генеральний контрактор

Проектувальники

Генеральний підрядник, 
субпідрядник

Постачальники

Юридичні, консалтингові, 
інжинирінгові компанії

Органи влади

Власник земельної ділянки

Населення

Покупці кінцевої продукції

Конкуренти

Інші зацікавлені сторони

Рис. 1. Прямі учасники проекту
Джерело: узагальнено на основі [7-9; 15]
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окремий індивідум не може впоратися з ви-
рішенням великого обсягу задач, це вимагає 
об'єднання знань та зусиль багатьох фахівців і 
розподілу праці. Результатом є необхідність в со-
ціально-технічній системі або системі управлін-
ня, що має певну мету;

для досягнення певної мети потрібні ресурси, 
які необхідно забезпечити, скомбінувати, скоор-
динувати і використати;

дії із забезпечення досягнення цілей – це ме-
неджмент (управління). Необхідно організовано 
оформити хід процесів роботи системи управлін-
ня, комунікацій і прийняття рішень як в середині 
системи, так і за їі межами;

організація як соціально-технічна система ви-
значає рамки, в середині яких управління як ін-
ститут може вирішувати свої задачі (управління 
як функція).

Менеджер проекту повинен забезпечити най-
кращу якість виконання необхідних робіт з міні-
мальним бюджетом і в стислі строки. Саме тому 
необхідно знайти розумний компроміс і обрати 
прийнятний варіант проекту – адекватного ви-
могам замовника щодо обсягів і якості, помірко-
ваного за строками й економічного за бюджетом. 
Таким чином, дуже важливими є, по-перше, гар-

монізація цілей, а по-друге – встановлення пріо-
ритетів (залежно від характеру проекту і вимог 
замовника), що їх надають цим цілям у ході ви-
конання проекту і виникнення відхилень.

Основні цілі проекту досягаються за допомогою 
певних процесів управління. У зв’язку з цим ви-
діляють такі підходи, що доповнюють один одного 
[11]: класичний; за циклом вирішення проблеми; 
за життєвим циклом проектного менеджменту.

Класичний підхід представляє п’ять основних 
функцій менеджменту – чотири безпосередніх і 
одну інтеграційну [15]. Він передбачає реалізацію 
таких функцій у процесі управління здійсненням 
проектів:

планування обсягу робіт, необхідних для ви-
конання проекту і досягнення його цілей;

організацію ресурсів для їх виконання в меж-
ах встановленого бюджету і строків;

впровадження розробленої програми дій;
контроль за виконанням плану або його кори-

гування у разі необхідності;
управління командою залучених до виконан-

ня людей.
Управління проектом як циклом вирішення 

(розв’язання) проблеми. Дуже часто проект ви-
никає як відповідь на наявні проблеми підпри-

Таблиця 2
Характерні властивості проекту

№ 
з/п

Специфічні 
властивості проекту 

(П)
Характеристика

1 Мінливість 
як основний зміст П

Здійснення П завжди несе в собі зміни матеріальної системи або предметної об-
ласті, в якій реалізується цей П Реалізація П завжди пов'язана зі зміною дея-
кої системи і є цілеспрямованим її переведенням з існуючого в деякий бажаний 
стан, що описується в термінах цілей проекту

2 Наявність обмеженої 
в часі мети П

Цілі П мають часову обмеженість. При успішному завершенні П цільова уста-
новка дана керівнику проекту 

3 Обмеженість 
тривалості П в часі

При ідентифікації проектів дослідження і розвитку ця властивість може стати 
досить корисною. Часто існують довготривалі задачі, для яких щорічно виділя-
ється бюджет і визначаються поточні витрати. Для таких задач, як правило, не 
визначене завершення, вони не носять характер П 

4 Специфічні 
властивості П

Характеристика їхнього контролю часом, використовуються ті ж методи, що і 
для П в цілому

5 Обмеженість 
необхідних ресурсів

Кожний П, крім встановленого бюджету, вимагає використання різних ресурсів: 
люди, техніка, обладнання, матеріали тощо. Обсяг ресурсів, що виділяються на 
П, тісно пов'язаний з бюджетом і завжди є обмеженим. Суть цієї ознаки поля-
гає в тому, що в усіх випадках затверджений варіант реалізації П має специфі-
кацію і графік споживання ресурсів

6 Новизна

Це ознака П-ів дослідження і розвитку, а також для таких П-ів, де є лише 
«відносна новизна» для підприємства. Майже всі організаційні проекти харак-
теризуються високим ступенем «новизни», це ж стосується до економічних і 
соціальних проектів

7 Розмежування

Кожний П має чітко визначені рамки своєї предметної області й повинен бути від-
ділений від інших П-ів або заходів, що не носять характер П. При цьому повинні 
бути враховані всі істотні для П зв'язки з його зовнішнім оточенням. Ця характе-
ристика дозволяє розглядати П як цілісну систему з певними характеристиками

8
Наявність правового 
й організаційного 
забезпечення

Правове забезпечення може бути пов'язане з різними інтересами багатьох 
учасників П-ів і необхідністю регулювання їхніх відносин

9 Комплексність Визначає число чинників оточення П, що враховуються в ньому, і число учас-
ників П, які прямо або посередньо впливають на прогрес і результати П

10 Неповторність
Відноситься не до окремих складових частин П, а до П в цілому. Є процеси, які 
характерні не тільки для даного П, але й використовуються в багатьох інших 
П, наприклад, дрібносерійне виробництво

11 Наявність бюджету
Для більшості П-ів складаються окремі бюджети. Існують П, для яких затвер-
джуються тільки рамки бюджет (тобто використовується рамковий бюджет, 
для якого задані тільки граничні значення статей)
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ємства. Тоді для його реалізації треба здійснити 
такі етапи:

1. Розробка альтернативних рішень.
2. Прийняття рішення.
3. Впровадження рішення.
У межах даних етапів Всесвітній банк пропо-

нує такі кроки вирішення [16]:
визначення концепції проекту;
підготовка даних;
оцінка даних і вибір рішення;
переговори і вибір організації виконавця;
впровадження, включаючи конструкторські 

розробки;
використання;
післяпроектний огляд.
Всі положення поняття «управління проек-

том» засновуються на тому, що організований хід 
проекту більше сприяє досягненню його цілей, 
ніж неорганізований (організація замість імпро-
візації). Компонентами організації є: зміст роботи 
(що робити), час роботи (коли робити), порядок 
роботи (з ким робити). Проект вважається успіш-
ним, коли вдається досягнути поставлених цілей 
при дотриманні встановлених термінів і бюджету 
з урахуванням компонентів організації проекту. 

З системної точки зору зміст роботи з управ-
ління проектами складається з об'єктів (або про-
цесів для створення цих об'єктів) і дій. Для уточ-
нення «предмету» проекту загалом і для окремих 
елементів структурного плану проекту повинні 
бути знайдені та включені у визначення проек-
ту основні й часткові цілі [3]. Цілі проекту мо-
жуть змінюватися в ході його реалізації. Тому 
систематичне управління ними є необхідним , 
для того, щоб планувати зміни, контролювати їх 
проведення та вплив на терміни, витрати й інші 
характеристики проекту.

Управління якістю з початку здійснення про-
екту має забезпечувати досягнення встановле-
ної замовником або такої, що відповідає вимогам 
ринку якості. Управління контрактами регулює 
відносини із замовником, виконавцями і поста-
чальниками. У ході управління проектом потрібно 
детально визначати роботи і процеси, які необхід-
но виконати для досягнення результату проекту, і 
встановити їхню послідовність. Виконання проек-
ту в першому наближенні задається за допомогою 
структурної або фазової моделі, яка ділить весь 
процес на окремі тимчасові відрізки (фази), які у 
загальному значенні визначають життєвий цикл 
проекту. Завершення фаз відповідає значним 
контрольованим подіям проекту. В кінці кожної 
фази повинно прийматися рішення щодо призу-
пинення проекту або його продовження, можливо, 
зі значними модифікаціями [13].

Структура життєвого циклу проекту залежить 
від виду проекту, його масштабу, конкретних умов 
здійснення (наприклад, матеріальної бази), досвіду 
учасників проекту і т.д. У зв'язку з цим, загаль-
ноприйнятого підходу, що визначає кількість фаз, 
етапів і робіт з виконання проекту та їх склад, не 
існує. Тому виникає необхідність розглянути де-
кілька підходів до життєвого циклу проектів. 

Відповідно до одного з найпоширеніших під-
ходів життєвий цикл розбивають на чотири ве-
ликі фази [8; 11]: формулювання проекту; плану-
вання; здійснення; завершення.

Водночас фахівці техніко-технологічної сфери 
часто застосовують інший підхід [4]: усвідомлен-
ня потреби; формулювання вимог; конструювання 
системи; реалізація; апробування; обслуговування.

Узагальнюючи наведені вище підходи до 
управління проектом на основі його життєвого 
циклу, необхідно зазначити такі основні фази: 
вибір проекту; планування; реалізація і кон-
троль; завершення.

Розглянемо кожну з цих чотирьох фаз більш 
детально.

1. Вибір проекту. Проекти виникають як на-
слідок потреб. Увесь процес управління проек-
том починається тоді, коли існує потреба, яку 
потрібно задовольнити. Рішення щодо вибору 
проекту приймаються виходячи з наявності до-
ступних ресурсів і кількості потреб, що їх треба 
задовольнити, а також беручи до уваги величину 
витрат на задоволення цих потреб і порівняльну 
важливість задоволення одних потреб та ігнору-
вання інших. Рішення щодо вибору проектів є 
дуже важливими, оскільки в них закладена аль-
тернативна вартість. 

2. Планування. Планування здійснюється про-
тягом усієї тривалості проекту. На початку жит-
тєвого циклу проекту здебільшого існує неофіцій-
ний попередній план – перше уявлення про те, 
що включатиме в себе проект. Рішення щодо ви-
бору проекту значною мірою залежить від цьо-
го попереднього плану. Коли проект підтримано, 
починається формальне і детальне планування. 
Визначаються віхи проекту, формулюються зав-
дання та їхня взаємозалежність. Під час розробки 
формального плану проекту керівник користуєть-
ся такими засобами: робочі структури, графіки 
Ганта, сіткові графіки, ресурсні гістограми, лінійні 
схеми відповідальності й розподілу сукупних ви-
трат і т. ін. По ходу здійснення проекту його план 
може піддаватися постійному коригуванню з ура-
хуванням виникнення непередбачених обставин і 
реагування на них. Плани проектів рідко бувають 
статичною констатацією того, як і що потрібно 
робити; це, скоріше, – динамічний інструмента-
рій, що дозволяє виконавцям проекту виконувати 
свою роботу належним чином. 

3. Реалізація і контроль. Коли складено фор-
мальний план, можна розпочинати виконання 
проекту. При визначеному змісті здійснення – це 
серцевина проекту, оскільки, відповідно до сфор-
мульованого плану, розпочинається виконання 
робіт, спрямованих на задоволення потреб кін-
цевих користувачів. Точна форма реалізації про-
екту залежить від його конкретного характеру. 

Під час здійснення проекту його керівники 
постійно контролюють хід виконання. Вони зва-
жають на те, що вже зроблено за проектом, оці-
нюють ступінь реалізації плану і визначають, чи 
немає великих розбіжностей між запланованим 
і фактичним виконанням. В управлінні проекта-
ми такі розбіжності називаються відхиленнями. 
Прийнятні рівні відхилень повинні бути визна-
чені з самого початку проекту. В основі процесу 
контролю лежить збір і розгляд даних про про-
сування проекту. За наявності такої інформації 
керівники проектів мають приймати рішення про 
подальші дії і заходи. Контроль супроводжуєть-
ся оцінкою, яка служить важливою функцією 
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зворотного зв’язку. Між контролем і оцінкою є, 
однак, істотні розбіжності. Контроль полягає у 
постійному спостереженні за просуванням реа-
лізації проекту, тимчасом як оцінка ґрунтується 
на періодичному підведенні проміжних підсум-
ків. Контроль зосереджений на деталях того, що 
відбувається за проектом, у той час як оцінка 
більш сконцентрована на загальній картині. За 
контрольні дії несе відповідальність керівник 
проекту, оцінка ж зазвичай здійснюється особою 
чи групою осіб, які не працюють безпосередньо 
по проекту (для забезпечення об’єктивності).

Виходячи з цього, оцінка – це об’єктивне пе-
ріодичне підведення проміжних підсумків для 
визначення статусу проекту щодо його сфор-
мульованих цілей. Оцінку проводять у ході ви-
конання проекту, а також по його завершенні. 
Одним із способів проведення оцінки є сітковий 
план-графік, що відображає залежність окремих 
робіт проекту одна від одної [15]. При поточній 
координації робіт (задачі оперативного управлін-
ня проектами) визначаються досягнуті результа-
ти та інформуються всі прямі учасники проекту. 

4. На фазі завершення дії менеджменту носять, 
швидше, адміністративний, ніж технічний чи еко-
номічний характер. Це наступні процедури, необ-
хідні для адміністративного завершення проекту:

дії та операції, необхідні для задоволення 
критеріїв завершення або виходу для фази або 
проекту;

дії та операції, необхідні для передачі продуктів, 
послуг або результатів проекту в наступну фазу або 
у виробництво і (або) операційну діяльність;

операції, необхідні для збору документів про-
екту або фази, перевірки успішності або невдачі 
проекту, акумулювання отриманих знань та ар-
хівування інформації по проекту для майбутньо-
го використання організацією.

Головна мета цієї фази – перевірити і пере-
дати замовникові результат проекту. Для цього 
необхідно виконати приймально-здавальні робо-
ти відповідно до процедури приймання, яка по-
винна бути визначена заздалегідь на самій ран-
ній стадії проекту.

У табл. 3 розглянемо більш докладно фази 
життєвого циклу проекту, що знайшли своє відо-
браження у працях провідних фахівців [3; 6; 14].

Необхідно також зазначити, що управління 
проектом – це комплексна система, що врахо-
вує велику кількість особливостей та аспектів. 
Управління проектами пов'язане зі змінами, що 
здійснюються як на самому підприємстві, так і 
за його межами, і розглядається як самостійна 
сфера управління на підприємстві. 

Таблиця 3
Характеристика фаз життєвого циклу проекту

Фази Етапи

Початкова 
фаза 

1.1. Збір початкових даних і аналіз існуючого стану
1.2. Виявлення потреби в змінах (проекті)
1.3. Визначення проекту
1.4. Визначення і порівняльна оцінка альтернатив
1.5. Представлення пропозицій, їхнє випробування та експертиза
1.6. Затвердження концепції та отримання схвалення для наступної фази

Фаза розробки 

2.1. Призначення керівника проекту і формування команди проекту, насамперед ключових 
членів команди
2.2. Встановлення ділових контактів і вивчення цілей, мотивації і вимог замовника, власни-
ків проекту, інших ключових учасників
2.3. Розвиток концепції і розробка основного змісту проекту
2.4. Структурне планування
2.5. Організація і проведення торгів, укладання субконтрактів з основними виконавцями
2.6. Організація виконання базових проектних і дослідно-конструкторських робіт за проектом
2.7. Обґрунтування економічних показників
2.8. Презентація проектної розробки
2.9. Отримання схвалення на продовження робіт

Фаза реалізації 
проекту 

3.1. Організація і проведення торгів, укладання контрактів
3.2. Повне введення в дію розробленої системи управління проектом
3.3. Організація виконання робіт
3.4. Введення в дію засобів і способів комунікації і зв'язку учасників проекту
3.5. Введення в дію системи мотивації і стимулювання команди (учасників) проекту
3.6. Детальне проектування і формування технічних специфікацій
3.7. Оперативне планування робіт
3.8. Встановлення системи інформаційного контролю за ходом робіт
3.9. Організація та управління матеріально-технічним забезпеченням робіт (запаси, поставки)
3.10. Виконання робіт, передбачених проектом, в тому числі проведення будівельно-монтаж-
них і пусконалагоджувальних робіт
3.11. Керівництво, координація робіт, узгодження темпів, моніторинг прогресу проекту, про-
гноз стану, оперативний контроль і регулювання основних показників проекту
3.12. Розв'язання проблем і задач, що виникають в ході виконання проекту

Завершальна 
фаза проекту

4.1. Планування процесу завершення проекту
4.2. Експлуатаційні випробування остаточного продукту проекту
4.3. Підготовка кадрів для експлуатації об'єкта, що створюється
4.4. Підготовка документації, здача об'єкта замовнику і введення в експлуатацію
4.5. Оцінка результатів проекту і підведення підсумків
4.6. Підготовка підсумкових документів
4.7. Передача управління
4.8. Реалізація залишків ресурсів
4.9. Розформування проектного колективу
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Існує декілька підходів щодо концепції управ-
ління проектами [9; 16]:

функціональний (за функціями управління); 
динамічний (з точки зору розвитку фаз та 

етапів життєвого циклу проекту); 
за типами управління проектом і сферами 

його застосування.
Функціональний підхід є найбільш універ-

сальним, оскільки дозволяє виділити загальні 
функції управління проектами. Динамічний під-
хід дає можливість визначити конкретний зміст 
цих функцій на кожному з етапів здійснення 
проекту. Підхід щодо типів управління проек-
том і сфер його застосування дозволяє виявити 
особливості управління різними типами і вида-
ми проектів. У різноманітних сферах діяльності 
(наприклад, технічній, організаційній, соціально-
економічній) потрібно застосовувати різні підхо-
ди, методи і засоби.

Предметну область проекту і зміст визначають 
його цілі, задачі та роботи, які потрібно виконати 
для досягнення цілей, а також необхідні ресурси. 
Як було зазначено раніше, мета, задачі проекту, 
роботи та їх обсяг у процесі реалізації проекту 
зазнають змін. У зв'язку з цим виникає потреба 
в управлінні предметною областю проекту. В лі-

тературі також вживаються терміни «управління 
результатами» й «управління роботами або обся-
гами» [4]. В управлінні предметною областю проек-
ту виділяють цілий ряд основних функцій. В табл. 
4 на основі [6; 10; 13] узагальнено найбільш важли-
ві функції для управління проектами та їх зміст.

Висновки з даного дослідження. Таким чи-
ном, процес управління проектами підприємства 
в сучасних умовах – це методологія організації, 
планування, керівництва, координації трудових, 
фінансових і матеріально-технічних ресурсів на 
протязі проектного циклу, яка направлена на 
ефективне досягнення цілей шляхом застосуван-
ня сучасних методів, техніки і технології управ-
ління для досягнення певних результатів щодо 
складу і об’єму робіт, вартості, часу, якості і за-
доволеності учасників проекту. Пошук новітніх 
підходів до підвищення ефективності діяльності 
підприємства є одним з чи не найактуальніших 
питань сьогодення. Саме його вирішення мож-
ливе за рахунок концептуального впровадження 
практики управління проектами з метою розроб-
ки напрямків зменшення витрат, узгодженості 
стратегічного планування на різних рівнях, до-
сягнення синергетичної ефективності при реалі-
зації різних видів діяльності підпримємства. 

Таблиця 4
Функції управління предметною областю проекту

Назва функції Характеристика

Управління якістю
Спрямована на встановлення вимог або стандартів якості результатів, за якими 
оцінюється успішність завершення проекту, їх подальший їхній контроль і під-
тримка в ході проекту

Управління часом 

Спрямована на визначення тривалості, термінів початку і завершення проекту, його 
окремих частин, найважливіших (контрольних) подій і кожної роботи, що викону-
ються; мінімізацію (оптимізацію) часових характеристик; раціональне використання 
резервів часу; контроль за розвитком проекту та його часовими характеристиками; 
прогнозування термінів завершення робіт, етапів і проекту в цілому; прийняття 
рішень щодо ліквідації небажаних тимчасових відхилень. Функція управління часом 
реалізується за допомогою процесів часового аналізу проекту і його частин, кален-
дарного планування робіт, контролю графіків виконання робіт тощо

Управління персоналом 
(трудовими ресурсами)

Пов'язана з підбором людей, розподілом обов'язків і відповідальності, органі-
зацією ефективної роботи команди, плануванням і контролем роботи учасників 
проекту. Це обумовлено тим, що протягом життя проекту потрібна різна кількість 
фахівців з різною кваліфікацією і на різні періоди часу

Управління вартістю

Включає в себе попередню оцінку витрат, пов'язаних з проектом; визначення ко-
шторису витрат, джерел фінансування і бюджету проекту; планування грошових 
потоків, прогнозування доходів і прибутків; контроль за витрачанням і надхо-
дженням коштів. Головною задачею управління вартістю є дотримання бюджет-
них рамок проекту

Управління комунікація-
ми (управління інформа-
ційними зв'язками)

Спрямована на своєчасне реагування на інформацію про зміни оточення проекту. 
Така інформація надходить за допомогою зворотного зв'язку, який іноді назива-
ють суспільними зв'язками

Управління контрактами 
і забезпеченням проекту

Забезпечує закупівлю і поставки необхідних матеріально-технічних ресурсів й 
обладнання. Забезпечення закупівель і поставок, а також залучення виконавців 
до проведення робіт здійснюється на основі контрактів

Управління ризиком

Розглядається як вплив на проект і його елементи непередбачених подій, які мо-
жуть нанести певний збиток і перешкоджають досягненню цілей проекту. Ризик 
проекту характеризується трьома чинниками: подіями, що чинять негативний 
вплив на проект; імовірністю появи таких подій і збитком, нанесеним проекту та-
кими подіями. Управління ризиком пов'язане із застосуванням методів визначен-
ня, аналізу, оцінки, упередження виникнення, вживання заходів щодо зниження 
міри ризику протягом життєвого циклу проекту
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Аннотация
В статье раскрыта теоретическая сущность управления проектами предприятия, рассмотрен жизненный цикл про-
екта через призму фазовой или структурной, модели. Определено место процесса управления проектами в общей си-
стеме управления предприятия. Рассмотрены и сделаны выводы о целесообразности использования различных типов 
конфигурационных связей между участниками проекта. Приведены наиболее характерные свойства проектов и их 
содержание с учетом особенностей и специфики реализации.
Ключевые слова: проект, свойства проекта, жизненный цикл проекта, управление проектом, участники проекта.

Kozlova Inna
Lecturer at the Department of Management, Logistics and Economics 
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

THEORETICAL ASPECTS OF PROJECT MANAGEMENT  
IN THE ENTERPRISE ACTIVITIES

Summary
The article reveals the theoretical essence of the project dedicated to the project life cycle through the prism of a phase 
or structural model. The place of the project management process in the overall enterprise management system is 
determined. Conclusions about the feasibility of using various types of configuration links between project participants are 
made and descried. The most characteristic properties of projects and their content are given, taking into account features 
and implementation specifics.
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У статті проведено статистичний аналіз доходів державного бюджету України. Проаналізовано обсяг й динаміку над-
ходжень до державного бюджету України за 2015-2019 рр. Розглянутоструктуру та основні джерела доходів бюджету. 
Здійснено аналіз доходів в розрізі податкових надходжень. Досліджено зовнішні та внутрішні фактори, які впливають 
на рівень доходів державного бюджету.
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Постановка проблеми. В сучасних економіч-
них реаліях, державний бюджет виступає однією 
з провідних складових частин фінансової систе-
ми України, проблеми формування в бюджеті 
достатнього обсягу доходів і ефективного їх ви-
користання для забезпечення виконання держа-
вою покладених на неї функцій потребують осо-
бливої уваги.

Державний бюджет виконує важливу роль в 
державі. Тому, що саме через бюджет держава 
забезпечує себе фінансовими ресурсами та ви-
значає основні напрями щодо їх використання, 
що є основним фактором забезпе-чення не лише 
поточної економічної стабільності в країні, але 
потенційного розвитку держави в майбутньому.

Статистичний аналіз доходів державного бю-
джету України є досить цікавим питанням насам-
перед тому, що саме бюджет держави демонструє 
на якому рівні економічного розвитку перебуває 
країна,і саме завдяки правильно організованому 
бюджетному процесі забезпечується економічна і 
соціальна стабільність країни та її населення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Роз-
глядом основних питань щодо особливостей напо-
внення та ефективного використання бюджетних 
ресурсів присвячені наукові праці таких вчених: 
І.Ф. Комарницький, В.М. Федосов, Ю.І. Турян-
ський, С.І. Юрій, В.В. Зимовець, Е.В. Галицька, 
Ю.Д., Західна, Н.В. Ковтун, О.Р. Радіонов, В.Д. Ба-
зилевич, Т.Е. Городецька та інші.

Мета статті. Статистичний аналіз ефектив-
ності формування дохідної частини державного 
бюджету Україна, а також дослідження основ-
них факторів що здійснюють вплив на дохідну 
частину державного бюджету України.

Виклад основного матеріалу. Державний бю-
джет займає провідне місце в бюджетній систе-
мі країни, оскільки представляє грошові ресурси 
що перебувають у розпорядженні держави та 
використовуються її органами для виконання по-
кладених на неї завдань та функцій.

Держава використовує бюджет як один із 
основних інструментів реалізації своєї соціаль-
но-економічної політики, оскільки він являє со-
бою складну систему перерозподільних відносин 
в країні і охоплює майже всі сфери діяльності.

Державний бюджет – це основний фонд фінан-
сових ресурсів держави, що перебуває в її розпо-
рядженні, і використовується для фінансування 
державних органів та виконання соціально-еконо-
мічних функцій, які на неї покладенні [7]. 

Доходи державного бюджету можна охарак-
теризувати як певні грошові відносини які вини-
кають між державою з одного боку і юридичними 
і фізичними особами з іншого, в наслідок чого 
відбувається вилучення частини валового націо-
нально продукту, і відбувається формування фі-
нансових фондів, ресурсами якого розпоряджа-
ється держава.

Головне завдання системи державних дохо-
дів – створення надійної фінансової основи що 
забезпечить стабільну діяльності держави. 

Для того, щоб проаналізувати доходи держав-
ного бюджету, необхідно дослідити статті доходів 
за рахунок яких він формується.

В Україні доходи державного бюджету скла-
даються з таких розділів:

– податкові надходження;
– неподаткові надходження;
– доходи від операцій з капіталом;
– трансферти;
– цільові фонди;
Податкові надходження – це доходи, які над-

ходять до бюджету держави у формі податків, які 
сплачують як фізичні так і юридичні особи, а саме 
загальнодержавних і місцевих податків, зборів та 
інших обов'язкових платежів. Частка таких над-
ходжень у структурі доходів державного бюдже-
ту становить від 75 до 80% усіх доходів.

Неподаткові надходження – це стаття доходів 
яка є наступною за величиною доходів до бюджету, 
і становить приблизно 10-11% від доходів бюджету. 
Вони включають в себе: доходи від власності та 
підприємницької діяльності, адміністративні збори 
та платежі, надходження від штрафів та санкцій 
та інші неподаткові надходження.

Доходи від операцій з капіталом – мають від-
носно невелику частку в структурі доходів – при-
близно 1-1,5%. До цієї групи відносяться доходи 
від продажу дорогоцінних металів і дорогоцінно-
го каміння та державних запасів товарів з дер-
жавних резервів.
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Трансферти – це кошти що надходять до 
державного бюджету на безоплатній та безпо-
воротній основі, ці кошти державний бюджет 
може отримувати від органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування та інших дер-
жавних та міжнародних організацій. Загальна їх 
частка в доходах державного бюджету становить 
0,6-0,75% загальних доходів [6].

Цільові фонди – грошові відносини щодо роз-
поділу та перерозподілу частини національного 
багатства та вартості суспільного продукту,та ви-
користовуються державою для фінансування сус-
пільних потреб що мають цільові призначення.

З метою проведення статистичного аналізу 
основних статей доходів державного бюджету 
України проаналізуємо структуру надходжень 
до бюджету за 2015-2019 рр. (табл. 1).

Дослідивши структуру доходів державного 
бюджету України за минулі 5 років можна зро-
бити висновок що найбільшу частку в доходах 
державного бюджету займають податкові надхо-
дження величина яких зростає з кожним роком 
від 409,41 млрд. грн. в 2015 р. до 799,77 млрд. грн. 
в 2019 р., але незмінно кожен рік становить 
близько 80% всіх доходів, основну частку з них 
протягом даного періоду становлять непрямі по-
датки приблизно 65%, в яких найбільша частка 
належить ПДВ – 36%, причому не з вітчизняних 
товарів, а з імпортних і Акцизному податку 6-8%. 
Оскільки податки є основним джерелом наповне-
ння державного бюджету, розглянемо деталь-
ніше статтю доходів податкові надходження за 
2019 р. (рис. 1.)

В 2019 р. в статті податкових надходжень 
найбільші доходи були отриманні від таких по-
датків: ПДВ з імпортних товарів 36,23%, Пода-
ток на прибуток підприємства 13,39%, Податок 
на доходи фіз. осіб 13,75% і ПДВ з вітчизняних 
товарів 11,12%.

До основних чинників які здійснили вплив на 
зростання податкових надходжень стало значне 
зростання надходження виклика не політикою 
детінізації економіки і проведення боротьби з 
підприємствами, які ухиляються від сплати по-
датків, внаслідок чого зросли надходження від 
таких податків як ПДФО і податок на прибуток 
підприємства, також значний вплив здійснюєть-
ся від щорічного зростання акцизів, і як наслідок 
надходжень від акцизного податку. 

Проте незважаючи на те що суми надходжень 
до державного бюджету від податків є найбіль-
шими, податкова система України має і досі ряд 
недосконалостей. Основні її недоліки: нерівно-
мірність і несправедливість розподілу податково-
го навантаження, що проявляється у частці яку 
займають податки в доходах різних верств насе-
лення; тиск податкової системи на малий бізнес 
що не дає йому змоги розвиватися і конкурувати 
з великими підприємствами, проблема подвійно-
го оподаткування; нестабільність податкового за-
конодавства [3].

Наступна за величиною надходжень до дер-
жавного бюджету стаття доходів це неподаткові 
надходження, величина яких зростає з кожним 
роком в середньому на 20 млрд. грн. в рік, і за-
гальній структурі доходів становить від 16 до 
18% доходів. В основному головним наповнюва-
чем бюджету тут виступає НБУ, який у 2019 р. 
перерахував до бюджету 47,6 млрд. грн. що на 
3 млрд. грн. менше ніж у 2018 р. 

Офіційні трансферти, а саме реверсна дотація 
від місцевих бюджетів до держаного з кожним ро-
ком демонструє динаміку до зростання, так з суми в 
3,145 млрд. грн. в 2015 р. до 8,72 млрд. грн. в 2019 р.

Надходження коштів від закордонних кра-
їн та міжнародних організацій зменшується з 
кожним наступним роком досліджуваного пе-
ріоду, в 2016 р. до бюджету України надійшло 
4,10 млрд. грн., а в 2017 р. лише 1,61 млрд. грн., 
і далі вони лише зменшувалися до величини 
1,13 млрд. грн. в 2019 р. 

Наступною за розміром статтею доходів бю-
джету є цільові фонди. Найбільшим розділом яких 
є надходження до фонду забезпечення оборони 
і безпеки держави. В 2017 р. дані надходження 
зросли на 29,84 млрд. грн. в порівнянні з попере-
днім роком та досягли рекордного показника за 
останні роки. Основні надходжень в цей фонд кон-
фісковані кошти та кошти, отримані від реалізації 
майна, конфіскованого за рішенням суду за вчи-
нення корупційного правопорушення [4]. 

Проте незважаючи на те що доходи держав-
ного бюджету з кожним роком зростають, але 
разом з ними відбувається більш стрімке збіль-
шення видаткової частини бюджету, внаслідок 
чого в Україні спостерігається зростання дефі-
циту державного бюджету, який можна охарак-
теризувати як хронологічний.

Таблиця 1
Структура доходів державного бюджету України за 2015-2019 рр. (млрд. грн.)

Доходи
Роки

2015 2016 2017 2018 2019

Податкові надходження 409,41 503,87 627,15 753,81 799,77

Неподаткові надходження 120,00 103,63 128,40 164,67 186,68

Доходи від операцій з капіталом 0,17 0,19 0,28 0,65 0,18

Офіційні трансферти 3,14 4,17 5,96 7,30 8,72

Цільові фонди 0,15 0,28 29,84 0,18 1,77

Кошти від закордонних країн  
і міжнародних організацій 1,80 4,10 1,60 1,46 1,13

Разом доходів: 534,69 616,27 793,26 928,10 998,27

Джерело: розроблено автором за даними [8]
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На рівень доходів державно-
го бюджету здійснюють вплив як 
зовнішні так і внутрішні факто-
ри.До зовнішніх факторів відно-
сять: зовнішній державний борг, 
рівень зовнішньої фінансової 
допомоги від іноземних держав 
і міжнародних фінансових орга-
нізацій, рівень інтеграції у зо-
внішньоекономічний простір. До 
внутрішніх – рівень ВВП країни, 
курс національної валюти,рівень 
відсоткової ставки, внутрішній 
державний борг, величину по-
даткових ставок, рівень подат-
коспроможності населення та 
рівень інфляції [5]. Розглянемо 
відношення доходів державного 
бюджету до ВВП країни (рис. 2).

Адже ВВП країни здійснює вагомий вплив на 
величину доходів державного бюджету Украї-
ни, показуючи яка частка валового внутріш-
нього продукту розподіляється через бюджетну 
систему.

За даними представленими на рис. 2. помітно, 
що частка доходів державного бюджету до ВВП 
за останні 5 років коливалася від 27% у 2015 р., 
26,6%у 2017 р. і до 25,1% у 2019 р., з цього мож-
на зробити висновок що відбувається зменшен-
ня середнього показника розподілу внутрішньо-
го валового продукту через бюджетну систему 
України.

Висновки з проведеного дослідження. Отже 
державний бюджет займає головну роль управ-
лінні фінансовими ресурсами країни,оскільки 
він забезпечує виконання головних завдань 
держави. На підставі аналізу доходів держав-
ного бюджету можна зробити висновок що 
основним джерелом наповнення державного 
бюджету виступають податки, а саме найбіль-

ші надходження є від таких податків як: ПДВ 
(причому частка ПДВ з імпортних товарів в 
4 рази перевищує доходи від ПДВ з вітчиз-
няних товарів), акцизний податок, податок на 
прибуток підприємства та ПДФО. Також зна-
чний дохід бюджет отримує від неподаткових 
надходжень, де головним джерелом виступає 
Національний банк України. Поряд з цих з 
кожним роком скорочується допомога Україні 
від Європейських країн та міжнародних органі-
зацій, яким України в найближчі роки має по-
вернути борги. Але не зважаючи на позитивну 
динаміку зростання доходів бюджету в разом 
з ним зростає і видаткова її частина, яка про-
тягом останніх років перевищує дохідну, вна-
слідок чого в Україні спостерігається дефіцит 
державного бюджету який вже переходить в 
хронологічний. Тому державі потрібно здійсни-
ти ряд рішень які допоможуть скоротити ви-
даткову частину бюджету, і знайти нові дже-
рела для збільшення доходів.

Податок на доходи фізичних осіб

Податок на прибуток підприємства

Акцизний податок з ввезених в Україну підакцизних товарів

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

ПДВ з вітчизняних товарів

ПДВ з імпортних товарів

Ввізне мито

Вивізне мито

Інші податки та збори

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00

13,75

13,39

5,84

8,74
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11,12
36,23

3,73
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Податкові надходження, %
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Рис. 1. Податкові надходження до бюджету у 2019 р.
Джерело: розроблено авторами за даними [8]
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Рис. 2. Відношення доходів бюджету до ВВП за 2015-2019 рр.
Джерело: розроблено автором за даними [8]
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ  
НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Визначені процеси формування конкурентних переваг підприємства. Проаналізовані основні підходи до управління 
конкурентними перевагами підприємства. Наведені приклади застосування адаптивного та превентивного підходів на 
вітчизняних підприємствах. Доведено що адаптивне управління слід розглядати, перш за все, з позиції вирішення 
тактичних і оперативних завдань. Систематизовано основні принципи функціонування адаптивних систем.
Ключові слова: підприємство, конкурентні переваги, система, аналіз підходів, адаптивне управління.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день 
актуальність проблеми ефективного управління 
підприємством, а саме формування професійної 
управлінської команди, діяльність якої спря-
мована на забезпечення конкурентних переваг, 
не викликає сумнівів. Посилення конкуренції та 
процесів глобалізації вимагає від керівництва но-
вих підходів до вирішення тих чи інших ситуа-
цій. Поняття конкуренції визначається більшістю 
науковців як суперництво, боротьба за отриман-
ня найвигідніших умов ведення бізнесу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Питаннями управління конкурентними перева-
гами підприємств було присвячена значна кіль-
кість наукових праця вітчизняних дослідників, 
серед яких є Я. Базилюк, Л. Нагірна, А. Ворон-
кова, О. Пилипенко, Н. Муртазіна, В. Пастухова, 
Д. Барабась, Р. Фатхутдінов, О. Раєвнєва та інші. 
Однак проблематика застосування різних підхо-
дів по управлінню конкурентними перевагами на 
вітчизняних підприємствах є недостатньо дослі-
дженою та потребує подальшого розвитку.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
обґрунтування системи управління конкурентни-
ми перевагами підприємств та узагальненні іс-
нуючих підходів до управління конкурентними 
перевагами на підприємствах України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Становлення ринкового середовища диктує умо-
ви існування господарюючих суб’єктів на ринку 
та призводить до витіснення неконкурентоспро-
можних підприємств, які не в змозі пристосува-
тися до динамічного конкурентного середовища, 
неспроможні оперативно приймати ефективні та 
раціональні рішення щодо забезпечення сталого 
розвитку і успішного функціонування. 

Методологічними засадами управління конку-
рентними перевагами підприємства є основні по-
ложення сучасної економічної та управлінської 
теорії (теорій ринку та конкуренції, сучасних 
концепцій конкурентних переваг (ринкової, ре-
сурсної, інституційної), сучасної теорії управ-
ління організаціями (системним та ситуаційним), 
концепції стратегічного управління).

У висококонкурентному середовищі ефек-
тивність управління визначається адекватністю 
прийнятих керівництвом підприємства рішень, 
їх відповідністю вимогам виробництва та ринку. 

Тому найбільш важливим елементом і головним 
джерелом розвитку як підприємства, так і еконо-
міки є кваліфіковані кадри [1].

Кваліфікація, компетенція, досвід та вміння 
керівника організувати ефективні відносини і 
взаємозв’язки на підприємстві, вміння організу-
вати колектив є чинниками оперативного реагу-
вання як на негативні, так і на позитивні зміни, 
основою формування стійких конкурентних пе-
реваг. Якість системи управління визначається 
безліччю умов та чинників, але основним є ком-
петентнісний підхід у організації праці праців-
ників, що ґрунтується на мотивації, соціальному 
забезпеченні, а також створенні сприятливого 
психологічного клімату, що реалізує індивіду-
альний потенціал працівника та сприяє ефек-
тивному функціонуванню підприємства в цілому.

Управління конкурентними перевагами висту-
пає функцією управління підприємством у цілому, 
що пов'язана з управлінням господарською діяль-
ністю підприємства, досягненням стратегічних ці-
лей та забезпеченням розвитку [2, с. 432, 435]. Це 
система, що складається з підсистем відповідно до 
функціональних сфер підприємства, які не функ-
ціонують ізольовано одна від одної й потребують 
узгодження та координації дій у визначених на-
прямах, відзначається відкритістю, здатністю до 
своєчасного реагування та адаптації до змін у зо-
внішньому та внутрішньому середовищах. 

Таким чином, мета системи управління конку-
рентними перевагами зводиться до забезпечення 
стійких конкурентних переваг як на рівні функ-
ціональних підсистем, так і в цілому по підприєм-
ству, що дозволить йому утримувати та створю-
вати нові конкурентні переваги в довгостроковому 
періоді. Досягнення конкурентних переваг під-
приємства вимагає формування необхідної сис-
теми управління останніми, що враховуватиме 
динамізм внутрішнього і зовнішнього середовища 
підприємства в гармонійному взаємозв'язку із со-
ціально-економічним, технологічним та природ-
ним середовищем. Це потребує розроблення мето-
дичного підходу до побудови динамічної системи 
управління конкурентними перевагами та послі-
довних дій щодо її формування [3, с. 64].

Дослідження показало, що успіх у конкурент-
ній боротьбі у високотурбулентному зовнішньому 
середовищі можуть забезпечити не окремі кон-
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курентні переваги, а лише комплекс дій, спря-
мованих на створення, підтримання та розвиток 
конкурентних переваг, що потребує цілеспрямо-
ваного управління.

Адаптація підприємства до змін у зовніш-
ньому середовищі вимагає від вищого менедж-
менту адекватної реакції: готовності до змін, у 
першу чергу, технологій, нерідко – організацій-
ної структури підприємства та, навіть, мети його 
діяльності. При цьому адаптація – це кінцевий 
етап процесу пристосування підприємства до 
змін у зовнішньому середовищі, тобто його ре-
зультат. У науковій літературі існує декілька 
підходів до управління підприємством, у тому 
числі з огляду на конкурентоспроможність під-
приємства та ефективність його окремих систем 
залежно від ступеня адаптації до умов зовніш-
нього середовища. Так, В.А. Винокуров розглядає 
три види управлінських систем за ступенем їх 
адаптації:

– системи з пасивною адаптацією до зовніш-
нього середовища (у яких слабо розвинені ме-
ханізми пошуку можливостей у зовнішньому се-
редовищі);

– системи з активною адаптацією (у яких до-
бре розвинені механізми пошуку та використан-
ня можливостей у зовнішньому середовищі);

– системи, що впливають на зміну середови-
ща, умови та чинники конкурентного середовища 
в інтересах діяльності компанії [8].

Дещо інший підхід розроблено А.С. Уман-
ським, який визначає такі можливі сценарії ре-
агування підприємства на зміни: 1) превентивне 
реагування (випереджаючі та застережні дії);  
2) синхронне реагування (реакція одночасна зі 
зміною поведінки елементів зовнішнього середо-
вища); 3) реагування, що запізнюється [9]. 

М.Б. Табачникова виокремлює два види меха-
нізмів процесу системної зміни: адаптаційний та 
біфуркаційний. З адаптаційним пов'язані „посту-
пові, пристосовані, щадні, а головне, цілеспрямо-
вані зміни об'єктів під впливом внутрішніх та зо-
внішніх чинників”. У той же час автор зазначає, 
що біфуркаційна зміна відповідає катастрофіч-
ній, радикальній, революційній та непередбачу-
ваній зміні якості [10]. 

 Найбільш повну та розгорнуту характерис-
тику підходів до управління конкурентними пе-
ревагами підприємства з точки зору їх взаємодії 
із зовнішнім середовищем і станом внутріш-
нього середовища надано в праці Д.О. Барабася 
[11]. Ним розглянуто три підходи до управління 
конкурентними перевагами: пасивний, адаптив-
ний, креативний. Цей підхід нами адаптовано 
цей підхід до умов функціонування підприємств 
у сучасних умовах із урахуванням запропоно-
ваної системи конкурентних переваг на основі 
поєднання ринкової, ресурсної та інституційної 
концепцій. Крім того, креативний підхід замінено 
на новітній – превентивний підхід до управління 
КПП. Для визначення глибинної сутності поняття 
„управління конкурентними перевагами підпри-
ємства” доцільним є аналіз порівняльних харак-
теристик різних управлінських підходів (табл. 1). 
У підприємств, які мають запізнілу реакцію та 
слабко розвинутий механізм пошуку можливос-
тей у зовнішньому середовищі, розробка захо-

дів відбувається відповідно до минулого досвіду, 
оскільки існує ризик втрати клієнтів і партнерів 
по бізнесу, конкурентних позицій на ринку.

Часто такі підприємства вимушені скорочу-
вати свою діяльність і, навіть, підпадають під 
процедуру банкрутства. Деяким із таких підпри-
ємств останнім часом довелося покинути ринок 
(це – переважна більшість невеликих підпри-
ємств, розташованих у районних центрах, у яких 
були відсутні кваліфіковані кадри, необхідні для 
роботи в ринкових умовах). Ряд середніх за роз-
міром швейних підприємств, які перебували в 
стані банкрутства, пройшли процедуру реорга-
нізації. Зокрема ПАТ „Київська швейна фабрика 
„Желань” увійшла до складу концерну „Михаїл 
Воронін”. Основний асортимент фабрики – моло-
діжна лінія „Желань” з використанням сучасних 
недорогих тканин, доступних за ціною.

Херсонське підприємство ЗАТ „Красень”, яке 
спеціалізувалося на виробництві верхнього одягу 
для чоловіків та жінок, після банкрутства було 
перетворено у ТОВ „Швейна фабрика „ВіД” зі 
зміною власника, менеджменту й асортименту 
продукції, як результат – підприємство стало 
одним із провідних в Україні з виробництва та 
постачання спецодягу і військової форми.

У той же час значну кількість швейних під-
приємств було кардинально перепрофільовано, 
серед них, наприклад, ТОВ „Жмеринська ху-
трова фабрика”, спеціалізація якої в минуло-
му – пошиття одягу із хутра. Останніх 10 років 
приміщення фабрики перебували в банківській 
заставі, після чого їх було викуплено вінницьким 
підприємством ТОВ „Новосвіт”, основною сфе-
рою діяльності якого є вирощування креветок.

При адаптивному підході до управління кон-
курентними перевагами менеджери підприємств, 
використовуючи накопичений досвід, доклада-
ють зусиль для утримання досягнутих позицій 
на ринку шляхом синхронного реагування на 
зміни у зовнішньому середовищі, у першу чергу 
шляхом копіювання стратегій вітчизняних і за-
рубіжних конкурентів, які працюють на укра-
їнському ринку. До таких підприємств можна 
віднести: ПАТ „Володарка”, ПрАТ „Чернігів-
ська швейна фабрика „Елегант”, ПрАТ „Санта 
Україна”, ПАТ „Кіровоградська швейна фабри-
ка „Зорянка”, ТОВ „Балтська швейна фабрика”, 
ПАТ „Тульчинська швейна фабрика”, ТОВ „Да-
на-Мода”, ПАТ „Бердичівська швейна фабрика”,  
ПАТ „Тротолла” та інші.

Превентивний підхід до управління КПП пе-
редбачає випереджаючі реакції завдяки впливу 
на зміну безпосереднього зовнішнього середови-
ща в інтересах підприємства, а також багато-
варіантний пошук заходів до початку зовнішніх 
змін (завчасна диверсифікація діяльності, про-
дуктивної лінії – відповідно до життєвого циклу 
продукції, інтеграція з партнерами по бізнесу). 
Прикладом превентивного управління може слу-
гувати діяльність концерну „Михаїл Воронін”. 
Основною філософією цієї компанії є „якість, яка 
виявляється не тільки у виробництві одягу, але 
і в усіх сферах ділового життя”. З метою забез-
печення конкурентоспроможності концерном за-
стосовано не тільки кардинальну диверсифіка-
цію товарних груп та сформовано ряд ліній, які 
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Таблиця 1
Порівняльний аналіз підходів до управління конкурентними перевагами підприємства 

Ключові ознаки 
підходу

Підходи до управління конкурентними перевагами
Пасивний Адаптивний Превентивний 

1 2 3 4

1. Характер 
реакції на зміни 
в зовнішньому 
середовищі 

Запізніла реакція, слабко 
розвинутий механізм 
пошуку можливостей у 
зовнішньому середовищі

Синхронне реагування 
на зміни в зовнішньому 
середовищі

Превентивне реагування. 
Випереджаючі реакції завдяки 
впливу на зміну безпосереднього 
зовнішнього середовища в інтересах 
підприємства

2. Мета діяльності
Спрямованість діяльності 
на розв’язання поточних 
проблем

Реакція на зміни 
в зовнішньому 
середовищі 
для утримання 
конкурентних позицій 
на ринку

Активне використання сильних 
сторін підприємства та можливостей, 
що надає зовнішнє середовище, 
формування конкурентної стратегії 
для досягнення довгострокової 
конкурентоспроможності шляхом 
розвитку конкурентних переваг

3. Тип структури 
управління

Бюрократичний (лінійно-
функціональний), на 
засадах функціональної 
спеціалізації елементів 
структури управління 

Адаптивний 
(органічний), 
зацікавленість у 
постійних змінах, 
розподіл обов’язків 
не за посадами, а за 
проблемами

Гібридні організаційні структури 
на основі поєднання виробничих 
функціональних процесів і 
проектної форми організації 
діяльності підприємства (для 
середніх і малих підприємств) 
та матричної структури – для 
великих промислових комплексів

4. Характеристика 
загального 
менеджменту

Недостатньо високий 
рівень для роботи в 
нестабільному середовищі

Середній 
компетентісний рівень 
кваліфікації

Висока професійність, гнучкість, 
новаторський стиль 

4. Характеристика 
загального 
менеджменту

Недостатньо високий 
рівень для роботи в 
нестабільному середовищі

Середній 
компетентісний рівень 
кваліфікації

Висока професійність, гнучкість, 
новаторський стиль 

5. Превалюючий тип 
топ-менеджера Менеджер з виробництва

Менеджер з 
виробництва та 
маркетингу

Наявність лідера-стратега, який 
має новаторські, творчі здібності

6. Переважаючий 
функціональний 
аспект

Виробництво Маркетинг /
виробництво

Загальноінноваційний в різних 
функціональних сферах діяльності

7.Управління 
змінами

Невикористання нових 
можливостей, розробка 
заходів відповідно до 
минулого досвіду

Реактивне, на 
основі діагностики, 
удосконалення, 
оптимізація процесів

Проактивний, багатоваріантний 
пошук заходів до початку змін у 
зовнішньому середовищі

8. Структурування 
повноважень і 
відповідальності

Нечіткий розподіл 
повноважень і 
відповідальності

Достатньо жорстко 
детермінований 
розподіл повноважень і 
відповідальності

Оптимізація принципу концентрації 
влади й делегування повноважень

9. Мотивація вищого 
менеджменту

Превалювання 
опортуністичної 
поведінки топ-
менеджерів при 
встановленні контролю 
над підприємством 
(ігнорування інтересів 
власників, найманих 
працівників) 

Мотивація з орієнтацією 
на кількісні показники 
(продуктивність або 
результат: обсяг реа-
лізації, виробництва); 
мотивація з орієнтацією 
на якісні показники 
(задоволення потреб 
клієнтів підприємства)

Реалізація власних потенційних 
можливостей шляхом сприяння 
корпоративному успіху 
підприємства (система стимулів 
ґрунтується на показниках 
підвищення ринкової вартості 
підприємства)

10. Мотивація 
спеціалістів та 
працівників

Потреба в роботі як 
джерелі існування, разові 
застосування стимулів

Динамічний 
характер мотивації 
праці працівників, 
адаптований до 
змін у зовнішньому 
та внутрішньому 
середовищі.

Досягнення стійких конкурентних 
переваг підприємства шляхом 
розвитку високих кількісних і 
якісних результатів трудової 
діяльності персоналу, заснованих на 
його індивідуальній зацікавленості і 
творчій активності

11. Підходи до 
управління ризиком Уникнення ризиків  Нейтралізація ризиків

Запобігання господарських ризиків, 
використання інноваційних ризиків 
як стимулів до розвитку

12. Використання 
інструментарію 
моніторингу

Базовий рівень 
(несистематичний)

Систематичний, 
зорієнтований 
на тактичний 
і оперативний 
моніторинг

Систематичний, зорієнтований 
на стратегічний моніторинг, що 
передбачає ранішню діагностику 
можливостей та загроз з боку 
зовнішнього середовища

13. Рівень 
корпоративної 
культури

Слабко розвинутий
Існування окремих 
елементів (система 
мотивації, навчання 
тощо)

Комплексний підхід до формування 
конкурентних переваг через 
систему корпоративних цінностей 
та корпоративну культуру

14. Інтеграційні проце-
си із суб’єктами ринку, 
в т. ч. державою

Нерозвинуті Окремі випадки Системне використання

15. Комунікації між 
власниками бізнесу 
та менеджментом

Не усунуті протиріччя Побудова стійких 
комунікацій

Консолідація рішень власників, 
працівників і менеджменту

Джерело: удосконалено автором з використанням джерел [8; 9; 10; 11]
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розраховані на різні соціальні верстви населення 
(масова лінія класичного одягу, молодіжна лінія 
за доступними цінами, елітний одяг з високоякіс-
них дорогих тканин, який виготовляється мали-
ми серіями для забезпечених людей), але й впро-
ваджено диверсифікацію нових сфер діяльності 
(сформовано роздрібну торговельну мережу (по-
над 30 магазинів по Україні)).

Для забезпечення довгострокової конкуренто-
спроможності підприємства найбільш прийнят-
ним є превентивний підхід до управління КПП, 
проте в довершеному вигляді на більшості ві-
тчизняних швейних підприємств він не застосо-
вується, насамперед внаслідок не досить профе-
сійного менеджменту та відсутності на багатьох 
підприємствах швейної промисловості системи 
стратегічного управління конкурентними пере-
вагами. 

Вважаємо, що адаптивне управління слід роз-
глядати, перш за все, з позиції вирішення так-
тичних і оперативних завдань в умовах невизна-
ченості умов зовнішнього середовища, що набуває 
особливого значення при реалізації конкурентної 
стратегії підприємства. Якщо стратегічне управ-
ління реалізується на вищому рівні управління 
підприємством та орієнтовано на довгострокові 
цілі, то адаптивне управління враховує особливі 
умови функціонування підприємства, які потре-
бують негайних активних дій менеджменту, спря-
мованих на зміну внутрішнього середовища під 
впливом біфуркацій у зовнішньому середовищі. 

У той же час адаптивного управління прак-
тично не існує в „чистому вигляді”. У науковій 
праці [12] наведено підхід до створення систе-
ми адаптивного управління, відповідно до якого 
розглядається доцільність поряд з реактивними 
діями підприємства використовувати проактивні 
заходи реагування на потенційні зміни ринково-
го середовища, головними з яких є формування 
інтеграційних відносин з партнерами. У зв’язку 
з цим основним критерієм ефективності адап-
тивного управління підприємством є своєчасність 
реагування на зміни ринкової ситуації.

Опрацювання наукової літератури дозволило 
систематизувати такі основні принципи функціо-
нування адаптивних систем [13–14]: 

– інформаційної забезпеченості, яка передба-
чає наявність спеціально організованої системи 
інформації, необхідної для здійснення адаптив-
них реакцій підприємства на внутрішні й зовніш-
ні впливи; 

– реактивності: в процесі реалізації стратегій 
підприємство постійно відстежує зміни, що від-
буваються в середовищі його діяльності та засто-
совує оперативні заходи адаптивного характеру;

– принцип стійкості передбачає спроможність 
системи (підприємства) ефективно функціонувати 
в умовах зовнішніх впливів і внутрішніх збуджень;

– принцип гнучкості дозволяє підприємству 
під впливом чинників зовнішнього та внутріш-
нього середовища змінювати стан функціонуван-
ня з мінімальними витратами ресурсів і часу;

– принцип зворотного зв’язку відображає 
реакцію підприємства на зовнішні та внутріш-
ні впливи. Функціонування підприємства в часі 
обумовлює широкий спектр зовнішніх і внутріш-
ніх впливів, тобто підприємство може впливати 
на ті об’єкти чи процеси, які чинять на нього дію 
(наприклад, зв’язки з клієнтами та постачаль-
никами). Проте, слід зазначити, що можливість 
впливу на такі об’єкти (процеси) є різною. Так, 
на об’єкти та процеси внутрішнього середови-
ща підприємства вплив є більш сильним, ніж на 
об’єкти близького оточення та зовсім низьким – 
на процеси макроекономічного оточення.

Висновки з проведеного дослідження. Зва-
жаючи на вищевикладене, надаємо авторське 
визначення адаптивного управління конкурент-
ними перевагами підприємства, як стратегічно 
орієнтованих дій та рішень менеджменту щодо 
забезпечення цілеспрямованих негайних змін в 
елементах системи конкурентних переваг під-
приємства при реалізації конкурентної стратегії 
(сформованої на основі ринкової, ресурсної, ін-
ституційної концепції) у відповідь на збудження, 
що виникають у зовнішньому середовищі.
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gas complex enterprise" based on the generalization of the available interpretations, and defines the investment attractive-
ness for the enterprise. The complex of factors influencing the formation of investment attractiveness of the enterprises of 
oil and gas complex is being investigated. The variants of current methods of analysis and evaluation of investment attrac-
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Formulation of the problem. Currently, as a 
general indicator of the feasibility of investing in 
the activities of the company consider the indi-
cator of investment attractiveness. Formation of 
investment attractiveness, development of a clear 
investment strategy, determination of its priority 
directions, mobilization of all sources of investment 
are the most important condition for sustainable 
and qualitative development of the oil and gas 
complex enterprises in today's difficult conditions. 
The most fundamental characteristic of an enter-
prise's investment process is the state of invest-
ment attractiveness of the system.

Published in periodicals or on the internet, 
methodological materials for assessing the invest-
ment attractiveness of oil and gas companies are 
based on the use of quantitative or qualitative fac-
tors and do not fully take into account the whole 
set of financial, economic, marketing and produc-
tion characteristics of enterprises of different or-
ganizational and legal forms. The open foreign lit-
erature on investment management contains only 
theoretical aspects of investing and due diligence 
technologies of enterprises. Practical methods of 
assessing the investment attractiveness of the en-
terprises of the oil and gas complex of the leading 
Western consulting firms are considered a trade 
secret, to a wide range of the scientific community 
are not accessible and not adapted to the Ukraini-
an economic conditions, and this indicates the rel-
evance of the study of this problem.

Analysis of recent research and publications. 
Issues related to the evaluation of the investment 
attractiveness of enterprises are covered in the 
scientific works of domestic and foreign scien-
tists: I.O. Blanca, A.P. Gaidutsky, A.A. Peresadi, 
E. Brigham and others.

Some scientists, when determining the invest-
ment attractiveness of the company, take into ac-
count only indicators of the financial position of 
the company. The simplest financial analysis of 
an enterprise no longer meets the requirements 
of fully-fledged investors. Accordingly, new meth-

ods and approaches are being developed to deter-
mine the investment attractiveness of oil and gas 
companies and to formulate an investment deci-
sion. Authors Savchuk and V.P., Leshhenko M., in 
assessing the investment attractiveness of an en-
terprise, give greater preference to indicators of 
market activity of the enterprise and emphasize 
on such criteria as return on equity, dividend level, 
share price.

Scientists Fl'orko V., Malova T.L., Yukhym-
chuk S.V. propose to use a broader approach and 
consider in addition to the financial state of the 
company other indicators of the external and inter-
nal environment (level of competition, character-
istics of technology and technology, organizational 
structure of the enterprise, human resources).

Setting objectives. Determination of a possible 
field of factors affecting on the investment attrac-
tiveness of oil and gas enterprises and a gener-
alized methodological approach in determining its 
investment attractiveness.

Outline of the main research material. Exist-
ence and effective activity of an enterprise of oil 
and gas complex in market conditions of economy 
is unrealistic without well-adjusted management 
of its capital, that is, the main types of financial 
resources (investment resources) in the form of 
material and cash, different types of financial in-
struments. The capital of the enterprise is, on the 
one hand, the source and, on the other, the re-
sult of the enterprise. The financial resources of 
the enterprise are directed to financing of current 
expenses and to investments which represent the 
use of financial resources in the form of long-term 
capital investments for the purpose of increase of 
assets and profit.

Any investment is related to the investment 
activity of the enterprise, which is the process of 
substantiation and realization of the most effective 
forms of capital investments aimed at expanding 
the strategic potential of the enterprise. For the 
purpose of investment activity, enterprises make 
an investment policy. This policy is part of the en-
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terprise development strategy and overall profit 
management policy. It is to select and implement 
the most effective forms of investment for the 
purpose of expanding the volume of operations 
and generating investment profits.

In order to determine the maximum efficiency 
of the investment decision, the concept of invest-
ment attractiveness of the oil and gas complex was 
introduced. The concept is quite new, in economic 
publications has appeared relatively recently and 
is used mainly in the characterization and eval-
uation of investment objects, rating comparisons, 
comparative analysis of processes. One of the most 
common points of view to determine the nature 
of investment attractiveness is its linking with the 
feasibility of investing in an enterprise of interest 
to the investor, which depends on many factors 
that characterize the activity of the economic enti-
ty. This characteristic, with all its internal correct-
ness, is rather blurred and does not allow to clearly 
define the criteria by which an investor makes a 
decision to invest in a particular project.

Investment attractiveness is a set of objective 
features, properties, assets and opportunities that 
determine the potential solvent demand for invest-
ment. In addition, investment attractiveness as an 
economic category, characterized by efficiency of 
use of property of the enterprise, its solvency, sta-
bility of financial condition, ability of the enter-
prise to self-development on the basis of increase 
of profitability of capital, technical and economic 
level of production, quality and competitiveness of 
production. Evaluating the investment attractive-
ness in terms of income and risk, it can be argued 
that this is the ratio of risk level and rate of return.

Thus, it becomes apparent that, regardless of 
the approach used by an expert or analyst to de-
fine the term "investment attractiveness", it is most 
often used to evaluate the feasibility of investing 
in a particular object, selecting alternative options 
and determining the effectiveness of resource al-
location. For the oil and gas companies, the follow-
ing definition of investment attractiveness can be 
accepted – it is a fair quantitative and qualitative 
integral characteristic of the internal and external 
potentials of the potential investment object to at-
tract and use investment resources for its develop-
ment and to maximize the economic effect of the 
investment entities with minimal investment risk.

To determine the methodology for assessing 
the investment attractiveness of an enterprise, it 
is necessary to take into account all possible fields 
of factors that affect its investment attractiveness. 
Next, consider the set of quantitative and quali-
tative factors of investment attractiveness of the 
enterprise.

To assess the financial condition, the ratio of 
debt to equity, current liquidity ratio, asset turn-
over ratio, return on equity on net income, and 
profitability on net profit sales are used.

The market environment includes the invest-
ment climate of the region in which the enterprise 
is located, the investment attractiveness of the in-
dustry to which the enterprise belongs, the geo-
graphic market for the production of products, the 
life cycle stage of the main product type, the de-
gree of competition in the commodity market, the 

environmental burden on the natural environment 
and the development of transport infrastructure.

Corporate governance includes the investment 
climate of the region in which the enterprise is lo-
cated, the share of state ownership in the author-
ized capital of the company, the share of shares in 
the free circulation in the secondary market, the 
amount of remuneration to members of the board 
of directors, financial transparency and disclosure, 
dividend payments for the last financial year, etc.

The final rating takes into account all the im-
portant parameters of the financial and economic 
activity of the enterprise, that is, the economic ac-
tivity as a whole. Its construction uses data on the 
production potential of the enterprise, the prof-
itability of its products, the efficiency of use of 
production and financial resources, the state and 
location of funds, their sources, etc.

Factor evaluation of the investment attractive-
ness of the enterprise is necessary when the inves-
tor deals with many different types of indicators 
that need to be grouped into groups of content. 
Further work is not done with each indicator, but 
with a larger group – a factor. The financial state-
ments are sometimes the most important in the 
analysis of investors and shareholders of the at-
tractiveness of the enterprise. The best value for 
the strategic investor is the valuation method. For 
its use, the financial statements are supplemented 
by a large amount of external and internal infor-
mation, cost factors.

Generalized information on known methods of 
assessing investment attractiveness in relation to 
the source of the source information allowed to 
evaluate the scope and, accordingly, the possibility 
of using for the assessment of investment attrac-
tiveness of enterprises of the oil and gas complex 
of various organizational and legal forms. There-
fore, when evaluating the investment attractive-
ness of an enterprise, one should consider and ana-
lyze the attractiveness of the enterprise's products, 
personnel, innovative, territorial, financial and so-
cial attractiveness.

Analysis of the products attractiveness of oil 
and gas complex for any investor is its compet-
itiveness in the domestic and foreign markets. 
Product competitiveness consists of the analysis of 
the level of product quality – its compliance with 
national and international standards, the availabil-
ity of international certificates of product quality.

The analysis of personnel attractiveness of the 
enterprises of the oil and gas complex is charac-
terized by the business qualities of the manager 
and his "team", the quality of the "personnel core" 
(employees of higher qualification), the quality of 
the personnel as a whole.

Analysis of the innovative attractiveness of the 
enterprise is the effect of medium and long-term 
investments in innovations in the enterprise, which 
take into account the existence of a strategy for 
the technical development of production, as a ba-
sis for all other innovations, production investment 
programs from different sources. For this purpose 
such indicators as structure of fixed assets and ef-
ficiency of their use, sources of technical updat-
ing of production, the share of profit on technical 
re-equipment of the enterprise are used.



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ82

2 (28), травень 2020

The analysis of the territorial attractiveness of 
an enterprise of the oil and gas complex for inves-
tors is determined by factors such as the remote-
ness of the enterprise from the main transport 
highways connecting the enterprise with other re-
gions, the presence of access roads for cargo trans-
portation; remoteness of the enterprise from the 
city center, where local authorities, leading market 
infrastructure organizations are concentrated; the 
price of land.

The social attractiveness of the enterprise is de-
termined by the social security of the employees of 
the enterprises. The social attractiveness factor is 
used to evaluate social attractiveness.

A comprehensive analysis of the financial at-
tractiveness of an oil and gas company is to min-
imize costs and maximize profits, and consists of 
many indicators based on the enterprise's account-
ing documents. Indicators of the financial position 
of an oil and gas company are the most significant 
for investors.

In practice, there are the following steps to 
assess the financial attractiveness of the com-
pany:

– the first stage involves working with such ac-
counting documents as the balance sheet and the 
statement of financial results. On this basis, the 
indicators that characterize the different sides of 
financial attractiveness are calculated;

– the second stage is methodological. It consists 
of grouping indicators by generic criteria. There 
are five main areas of analysis of the financial po-
sition of the enterprise: the structure of property; 
liquidity indicators; indicators of long-term finan-

cial stability; business activity indicators; profita-
bility indicators;

– the third stage of the assessment consists of 
two parts – the calculation of the total coefficients 
of deviation of the values of each compared indica-
tor from the reference value and determining the 
class of creditworthiness of the borrower.

In assessing the financial attractiveness of an 
enterprise, such indicators as profitability of the 
enterprise, liquidity of assets, financial stabili-
ty are used. Thus, all parameters (indicators) of 
analysis and evaluation of investment attractive-
ness of the company can be divided into three 
groups:

– first of all, the investor is usually interested 
in what is produced at the enterprise, where it 
is located and how enterprising its managers and 
staff are. Therefore, the initial components of the 
investment attractiveness assessment are product, 
personnel and territorial planning;

– financial analysis and valuation are highlight-
ed as the main components of the investment at-
tractiveness of the enterprise, because, precisely, 
in the finances of the enterprise, as in the mirror, 
reflects the main results of its activities (profita-
bility, profitability), business activity (capital ef-
ficiency, working capital turnover) and financial 
capacity ( indicators of liquidity, security of own 
funds);

– innovative, conversion and social attractive-
ness of the enterprise are considered as assessing 
the prospects of its development for investors. 
Therefore, they are separated into a separate 
group. The same group of components can be at-

Table 1
Comparison of methods of assessment of investment attractiveness  

of enterprises of different organizational and legal forms
Feature Rating score Factor score "Accounting" score Value score

difficulty low average average above average

сoverage indicators wide wide low low

subjectivism middle middle low low

experts present are involved absent absent

dominant informa-
tion statistical reporting statistical reporting

information formed 
on the basis of ac-
counting standards

information that takes 
into account the invest-
ment value of cash and 
the risks of obtaining it

type of the result of 
the rating rating integral indicator, 

rank

rank lack of a single 
indicator of invest-
ment attractiveness

cost of the economic 
entity

the main advan-
tages

simplicity, clarity, 
experience, use of 
retrospective ac-

counting

quantitative com-
parative assessment, 

complexity

retrospective ac-
counting, extensive 
experience, control 
of current opera-

tions

accounting for the 
investment value of 

money, accounting for 
investment risk assess-
ment, accounting for 
managerial flexibility

the main disadvan-
tages

lack of comparative 
assessment, which 
allows to assess 

the "weight" of the 
object

the need for a 
greater body of 
knowledge about 

the object

imperfection of 
accounting systems, 
the inability to as-
sess the benefits of 
the decisions made

the complexity of adapt-
ing the methods for-

mulated for perfect and 
effective markets

scope operational and tactical assessment for short-term selection
evaluation for fore-cast-
ing and strategic man-

agement purpo-ses
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tributed to the attractiveness of privatization, al-
though in its importance and priority it can be 
attributed to the first group.

It is interesting to summarize the methodo-
logical approach to assessing the investment at-
tractiveness of enterprises, which contains an 
algorithm according to which, in the first stage, 
it is necessary to assess the general condition of 
the technical base of the enterprise – the na-
ture of technology; availability of modern equip-
ment; warehousing; own transport; geographical 
location; proximity to transport communications. 
Next, consider the range of products manufac-
tured by the company in terms of its compet-
itiveness, balance of assortment and prospects 
in the market. Then it is proposed to calculate 
the production capacity of the enterprise, which 
characterizes the work of fixed assets in such 
conditions, under which it is possible to take full 
advantage of the potential opportunities inher-
ent in the means of labor. In the future, it is 
necessary to evaluate the social sphere of the 
enterprise in order to determine its possible im-
pact on investment processes.

It is advisable to analyze the organizational 
structure of the enterprise, after that it is neces-
sary to evaluate the authorized fund and analyze 
the cost structure of the enterprise. The rating of 
the investment attractiveness of the enterprise is 
then determined. Based on the value of this indica-
tor, the company is classified as one of the groups 
of investment attractiveness:

– the first group (RIP = 20 and more) – the 
company has high profitability and it is financially 
sustainable. The solvency of the company is un-
deniable. The enterprise has excellent chances for 
further development;

– the second group (15 < RIP < 20) – the sol-
vency and financial stability of the enterprise are 
generally at an acceptable level. The company has 
a satisfactory level of profitability, although some 
indicators are below the recommended values. It 
should be noted that this company is not suffi-
ciently resistant to fluctuations in market demand 
for products (services) and other factors of finan-
cial and economic activity. Working with a busi-
ness requires a balanced approach;

– the third group (10 < RIP < 15) – the com-
pany is financially unstable, it has low profitabil-
ity to maintain solvency at an acceptable level. 
Investments in the company are associated with 
increased risk;

– fourth group (RIP < 10) – the enterprise is in 
deep financial crisis. The amount of accounts pay-
able is large. The financial stability of the enter-
prise is almost completely lost. The degree of crisis 
of the enterprise is so deep that the likelihood of 
improving the situation, even in the event of a 
radical change in financial and economic activity, 
is low.

At the last stage, it is decided to invest in this 
company. With a positive conclusion, a strategic 
plan for the implementation of investment policy 
is developed.

It is very important for the company to pro-
vide not only high valuation of the investment 
attractiveness in the short term, but also its long-

term positive dynamics. Therefore, decisions at 
all levels of management of an industrial enter-
prise must be made taking into account their im-
pact on investment attractiveness. Therefore, it 
is proposed to add a stage of regular monitoring 
of its dynamics, which, in addition to stimulat-
ing borrowing, can be used by the owners and 
managers of the enterprise to evaluate the ef-
fectiveness of its activity when assessing the in-
vestment attractiveness of an oil and gas compa-
ny. The objects of observation in the monitoring 
are socio-economic relations within the industri-
al enterprise and in the external environment. 
Entities should be considered as managers and 
reputable specialists, capable of judging the in-
ternal mechanisms of activity of an industrial 
enterprise, the priorities of its development, the 
status and prospects of development of the in-
dustry. When designing the investment attrac-
tiveness monitoring system, it should be borne in 
mind that the assessment of the investment at-
tractiveness of an enterprise is formed not only 
through the mutual influence of its actual state 
components, but also through the component of 
its perception by investors.

The perception component is formed by 
the economic and socio-cultural environment, 
the value systems of individual investors and 
society as a whole. Therefore, in shaping the 
factors of investment attractiveness, attention 
should also be paid to groups of persons who 
have a significant impact on the activities of 
the business entity and are interested in obtain-
ing information on the status of investment at-
tractiveness. The introduction of an investment 
attractiveness monitoring system by the enter-
prise will significantly increase the efficiency 
of the entire investment activity process. The 
formation and functioning of the investment 
attractiveness monitoring system will allow to 
implement some of the functions of managing 
its investment activity.

Conclusions from the study. Improving the in-
vestment climate is a priority task that can only 
be achieved by properly managing the process of 
increasing the investment attractiveness of all seg-
ments of the investment market and, above all, 
enterprises.

The main purpose of increasing the investment 
attractiveness of the enterprises of the oil and gas 
complex is to create optimal conditions for invest-
ing their own and borrowed financial and other re-
sources that provide growth of income on invested 
capital, to expand the economic activity of the en-
terprise, to create better conditions for victory in 
competition.

The field of quantitative and qualitative fac-
tors influencing the formation of investment at-
tractiveness of the enterprise, variants of its 
estimation and the proposed general methodo-
logical approach, with regular monitoring of the 
dynamics of investment attractiveness, will allow 
to evaluate the heterogeneous quantitative and 
qualitative parameters of the investor to get an 
objective picture of the status and effectiveness 
of using the available investment potential and 
level of investment risk.
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Аннотация
В статье представлены теоретико-экономическое понимание понятия «инвестиционная привлекательность предпри-
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используемые при эффективной оценке инвестиционной привлекательности предприятий нефтегазового комплекса, 
как привлекательность продукции предприятия, инновационная, кадровая, территориальная, финансовая и социаль-
ная привлекательность. Предложено использовать в практической деятельности обобщающего методического подхода 
при определении инвестиционной привлекательности предприятий нефтегазового комплекса. Предложено при оценке 
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Стаття присвячена дослідженню впливу фінансової глобалізації через формування віртуальних інструментів на еко-
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Ключові слова: цифрова економіка, економічні трансформації, фінансові інновації, фінансові інструменти, глобалізація 
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Постановка проблеми. В умовах ринкової 
економіки глобальні процеси практично не за-
лишили сферу, яку б вони якісно не змінили, 
при цьому, частина трансформацій відбувалась 
достатньо повільно і на певних етапах прак-
тично не помітно для окремого індивіда, а час-
тина – досить динамічно. Найбільше глобаліза-
ція торкнулась саме фінансів, які по-суті самі є 
каталізатором та індикатором всього господар-
ського життя. На сьогодні фінансові послуги на 
міжнародному ринку суттєво відрізняються як 
за асортиментом, природою капіталу так і за ін-
струментами надання від тих послуг котрі мали 
місце ще в кінця XX століття. Важливо відмі-
тити, що такий бурхливий розвиток фінансового 
ринку став можливий за рахунок використання 
інновацій викликаних процесами діджиталізації 
економіки. В таких умовах фінансові інноваційні 
інструменти не тільки змінюють саме розуміння 
капіталу як економічної категорії та спричиню-
ють перетворення на фінансових ринках, але і 
дають поштовх для трансформацій на ресурсних 
та товарних ринках. Але, як і будь-яке явище 
цифрова економіка, через впровадження вір-
туальних фінансових інструментів, потенційно 
несе не тільки очевидні переваги для окремих 
суб’єктів чи держави взагалі, але і може про-
вокувати появу негативних ефектів. Тому перед 
сучасним урядом гостро стоїть проблема дослід-
ження впливу віртуальних фінансових інстру-
ментів на економічні процеси в країні з метою 
пошуку шляхів максимізації вигод та нівелюван-
ня загроз внаслідок їх дифузії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-
оретичні та практичні аспекти впливу фінансо-
вих інновацій на економіку окремої країни до-
сліджували ряд вітчизняних та закордонних 
учених, серед яких варто виділити наступних: 
А. Гальчинський, Л. Дудинець, Дж. Ван Дейн, 
Л. Жердецька, М. Міллер, Х. Мінскі, Г. Мінцберг, 
Ф. Мишкін, Р. Мертон, В. Соловйов, П. Туфано, 
Л. Федулова, Дж. Фіннерті, Л. Уайт, У. Шарп. 
Хоча варто зазначити, що ще А. Сміт, Д. Рікардо, 
Й. Шумпетера, Г. Кларк, М. Кондратьєва та інші 
заклали підвалини розуміння то, як інновації 
змінюють економічні відносини. Але частина цих 

досліджень стосувалась саме впливу фінансових 
технологій саме на банківську сферу, частина – 
розглядає їх статично. Проте висока динаміка 
розвитку таких технологій змушує по-новому 

сприймати вплив фінансової глобалізації, осо-
бливу увагу приділивши саме комплексності цьо-
го процесу і зазначене підкреслює актуальність 
подальшого наукового дослідження у цій сфері.

Постановка завдання. Метою статті є дослід-
ження впливу дифузії віртуальних фінансових 
інструментів на зміни в економіці країни. Для 
вирішення окресленої проблеми, було визначено 
суть, форми, масштаб та суперечності поширен-
ня фінансових інноваційних технології в умовах 
глобалізації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Світова фінансова криза 2008-го року змусила 
всіх учасників фінансових ринків переглянути 
базові підходи до розуміння природи капіталу, 
посиливши регуляторні вимоги та стандарти 
управління ризиками. В той же час стала все 
більш очевидною роль інноваційних технологій , 
які напряму змінили фінансову сферу завдяки 
наступним процесам: 

– швидке поширення і широка доступність 
мережі Інтернет;

– розвиток соціальних мереж, що дає мож-
ливість дослідити цільову аудиторію і через які 
почали відбуватись операції купівлі-продажу;

– зростання трудової мобільності та аутсорс-
зайнятості відповідна потреба здійснювати між-
народні перекази;

– бізнес-структури почали як альтернативні 
джерела капіталу, так і інвестиційні напрямки [1].

Ці тенденції і не тільки породили цілий на-
прямок розвитку теорії та практики фінансів – 
фінтех, тобто сучасні технології, які допомагають 
приватним особам та бізнесу управляти своїми 
фінансами більш ефективно – швидше і з мен-
шими зусиллями вирішити проблеми, адже на 
глобальному етапі інтернаціоналізації потреби 
суспільного розвитку набувають глобального ви-
міру. Для їх задоволення потрібні ресурси, які 
окрема держава або група держав не може на-
дати, а тому виникає необхідність мобілізації ре-
сурсів на планетарному рівні [2, с. 9].
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Як і будь-який процес, розвиток фінансових 
інновацій породжує ряд майбутніх вигод і загроз, 
аналіз яких, через високу динаміку самого про-
цесу є не повним. До основних переваг викорис-
тання таких інноваційних інструментів можна 
віднести наступне: швидкість та зручність, пер-
соніфікованість, більш вигідні умови викорис-
тання, широка «продуктова лінійка», розвиток 
електронної торгівлі та економічний ріст. Недо-
ліками поширення віртуальних інструментів є 
таке: технологічні ризики, ризики кібершахрай-
ства, наявність категорій осіб, що не спроможні 
в силу певних обставин використовувати фінтех, 
ментальність та сприйняття. Останнє, досить 
часто, є чи не головним аргументом противни-
ків фінансових інновацій, проте саме безсумнівні 
переваги нівелюють це і роблять адаптацію про-
стішою. Деякі технології, які здавались недосяж-
но-складними ще наприкінці 90-х (особливо в 
країнах колишнього СРСР), зараз сприймають-
ся абсолютно буденно (використання кредитних 
карток, купівля товарів через мережу «Інтер-
нет» тощо). 

Щороку в світі з’являється десятки тисяч до-
датків та сайтів, платформ та каналів, які за-
довольняють практично весь асортимент потреб 
сучасного споживача чи бізнесу, що знайшло 
своє відображення у «широкій лінійці» продуктів 
ринку фінансових інновацій (рис. 1). 

Вищенаведені фінансові інновації запущені до 
життя з однією метою – збільшити кількість в 
обігу грошових ресурсів. Адже насичення еконо-
мічного обороту грошима дозволяє реалізувати 
ключову ідею побудови «суспільства загального 
добробуту», в якому абсолютна більшість насе-
лення отримує достатньо високі грошові доходи, 
щоби створити високий сукупний платоспромож-
ний попиті тим самим забезпечити збут для роз-
виненої промисловості, сільського господарства і 
сфери послуг [4, c. 36].

Щодо «вільних ніш», які ще залишаються – то 
можна допустити, що вони, враховуючи динаміку 
інноваційного розвитку, будуть скоро заповненні, 
хоча, на наш погляд, цілком прибрати незапо-
внені фінансові напрямки не вдасться, адже вони 
часто виникають паралельно із розвитком госпо-
дарської діяльності. По-суті, фінансові інновації 
є реакцією ринку на обмеження, що діють і ло-
гічним способом їх обходу покликаним підвищи-
ти ліквідність діючих чи майбутніх активів.

Головною тенденцією розвитку фінансових 
інновацій зараз є тяжіння фінансових інстру-
ментів в бік віртуалізації, яка характеризується 
тим, що контрагенти, як і фінансовий посеред-
ник можуть ніколи напряму фізично не кон-
тактувати. Дистанційованість такого процесу є 
домінуючою для більшості видів нових фінансо-
вих інструментів, користувачами яких є, в осно-
вному, окремі індивіди та технологічні компанії, 
формуючи при цьому переваги ліквідності за 
рахунок часового лагу та великому асортименту 
фінансових послуг, а інші гравці, з метою, не 
втратити позиції, змушені пристосовуватись до 
фінансових інновацій. Згадані переваги ліквід-
ності та широкі можливості, що дає використан-
ня фінтеху, зумовило приплив значних інвести-
цій у цю галузь (рис. 2).
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Слід відмітити, що скорочення інвестицій в 
2019 році не варто розцінювати як зниження ін-
тересу до фінансово-інноваційних продуктів. Це 
можна пояснити рядом факторів, таких як: по-
ява значної кількості фінтех-компаній породжує 
більшу асиметрію ринкової інформації і змушує 
інвесторів глибше і точніше аналізувати пози-
ції та перспективи, а отже – формує інвести-
ційні очікування на основі стратегії «обережного 
входження»; щодо частини капіталу ринку вір-
туальних фінансів є суттєві проблеми з відслід-
ковування його наявності, походження і спряму-
вання; ряд фінтех-компаній, в пошуках вищої 
дохідності капіталу та кращих умов розміщення 
капіталу, перенесли свої материнські структури 
та змінили вектори діяльності в бік ринків, що 
розвиваються, але в той же час – слабоконтро-
льовані з точки зору введення обліку. Такому 
масштабному росту інвестицій в фінансові інно-
вації сприяло ряд драйверів, серед яких варто 
відмітити високий інтерес інвесторів та лояль-
ність самих споживачів до нових рішень, а також 
якісна зміна менеджменту компаній та поява кре-
ативної індустрії, що дає можливість генерувати 
істотно-нові шляхи вирішення окремих завдань. 
Хоча наявні обмеження розвитку поступово зни-
кають (неповне охоплення мережею «Інтернет», 
слабкий розвиток фінансової інфраструктури, 
низький рівень технологічної та фінансової гра-
мотності населення, дефіцит кваліфікованих ка-
дрів), але поряд із вищезазначеними недоліками 
визначальним стримуючим фактором поширення 
віртуальних інструментів є відсутність єдиної та 
чіткої позиції урядів країн щодо регулювання.

Аналізуючи розподіл інвестицій на глобаль-
ному ринку фінансових інновацій (рис. 3), то без-
заперечне домінування тут належить цифровим 
платежам, оскільки вони використовується усіма 
суб’єктами цифрової економіки і є платформою 
для розвитку всіх інших груп. 

Поясненням цьому слугує те, що цифрові 
платежі обслуговують від найбільш звичних для 
простого індивіда справ (поповнення мобільно-
го рахунку, розрахунку за продовольчі товари 
карткою в магазині і т.д.), до досить специфічних 
операцій (купівля криптовалюти, бронювання 
сервісів закордоном тощо).

Основними напрямками, куди інвестори спря-
мовували капітал у сфері фінансових технології 
(рис. 4.) стало кредитування (31%), генерування, 
проведення та обслуговування платежів (17%), 

банківські технології, включно з необанками 
(10%). Такі два напрямки як перекази та роботи-
консультанти отримали, навпаки, найменшу під-
тримку від інвесторів. Це можна пояснити діа-
метрально-протилежними причинами: інвестиції 
у створення платформ, що будуть забезпечува-
ти грошові перекази знижуються по причинам 
того, що сучасні банківські технології, платіжні 
системи, мобільні платежі практично дублюють 
проведення переказів шляхом доповнення і роз-
ширення своєї внутрішньої архітектоніки не-
звичними послугами (наприклад, переведення 
коштів з одного рахунку мобільного оператора на 
інший і можливість розрахунку цими коштами 
за товари та послуги). Також, вагомою причиною 
зниження інтересу інвесторів до розбудови на-
прямку переказів, є його більша сформованість 
і недостатні перспективи глобального прори-
ву та росту. Створення системи автоматичного 
консультування стало менш привабливим для 
інвесторів (2%), на нашу думку, через необхід-
ність забезпечення супутніх процесів, які часто 
виходять за межі виключно економічної науки 
взагалі, і фінансового сектору – зокрема. Так, 
ефективність роботів-консультантів в суттєво 
залежить від аналізу соціологічних досліджень 
та вибірок, психологічних факторів, які вплива-
ють на поведінку окремого суб’єкта тощо. Хоча, 
тенденціями сьогодення є потреба розвитку не-
фізичних каналів обслуговування, впровадження 
операційних рішень та розробка нових методів 
встановлення контактів з потенційними клієн-
тами [7, c. 794], але якісне задоволення потреб 
клієнтів потребує опрацювання великого масиву 
інформації, яке не завжди можна провести через 
віртуальні інструменти.

Віртуальні фінансові інноваційні інструменти 
відкривають широкі перспективи як для бізнесу, 
так і для звичайних споживачів, тому Україна не 
стала винятком щодо наявних тенденцій і фінтех 
активно увійшов в реалії вітчизняної економіки. 
Загалом в Україні працюють понад 100 фінтех 
компаній, при чому більше половини засновані за 
останні 4 роки (рис. 5). Новими для українського 
ринку 2018-2019 років стало створення компаній, 
що працюють не тільки у традиційних напрям-
ках (сфера платежів), але і у не надто розви-
нутих у країні галузях персонального фінансо-
вого менеджменту, іншуртех, регтех та інші, де 
найближчим часом очікується суттєве зростання 
ринку.
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Практично більшість інноваційних інструмен-
тів динамічно використовуються, а українська 
економіка стала не тільки споживачем віртуаль-
них фінансових технологій, але і сама їх проду-
кує. Станом на початок 2020 року Україна займає 
43 місце у світі у Глобальному фінтех рейтингу, 
при цьому, за 2019 рік втративши 12 позицій  
[8, с. 26]. Таке падіння зумовлене, не наскільки 
тим, що інші країни (в основному, наші пря-
мі конкуренти в рейтингу) швидко нарощували 
темпи розвитку фінансових інновацій, а тим, що 
за останні 5-10 років українська влада не може 
вибудувати ключові засади регулювання ринку 
фінансових інновацій. Можна виділити, також, 
ряд інших причин (наприклад відтік вітчизняних 
менеджерів та працівників IT закордон чи їх від-
далену роботу на іноземні компанії), але в основі 
цих тенденції лежить саме несформованість і не-
урегульованість законодавчого поля. 

Бурхливий розвиток фінансових 
інноваційних інструментів в світі та 
Україні змінює не тільки «архітекту-
ру» самого фінансового ринку, але і 
трансформують якість економічних 
відносин. Віртуалізація економічних 
процесів спричинює те, що цифровий 
формат стає основою ведення госпо-
дарської діяльності. В такому форма-
ті взаємовідносин економіка спільного 
споживання стає невід'ємною части-
ною ринку, в якому домінуючу роль 
відіграє представлення інформації 
та доступ до технологій. На перший 
план виходить аналіз даних про клі-
єнтів та продавців, а також турбота 
про кібербезпеку проведення опера-
цій, що змушує державні інституції 
відводити більше ресурсів на регу-
лювання використання технологій. 
На зміну звичайним продавцям при-
ходять робото-консультанти та сер-

віси аналітики і впорядкування даних, а хмарні 
сховища стають домінуючою моделлю ринкової 
інфраструктури. Технологія блокчейн, «розумні 
контракти», «цифровий підпис» та інші інновації 
вже сьогодні «переконують» як споживачів, так 
і бізнес відмовлятися від паперових носіїв, спро-
щуючи, зменшуючи витрати та роблячи ефек-
тивнішим виробництво. Але, ключовою фігурою в 
цій системі залишається людина, яка за допомо-
гою віртуальних фінансових інструментів отри-
мує персональну унікальну пропозицію на осно-
ві технологічного опрацювання великої кількості 
факторів і її, власне, запитів. Поряд з цим, ми не 
відкидаємо вищезазначені недоліки, загрози та 
філософські дилеми, що несе дифузія віртуаль-
них фінансових інструментів (наприклад, дилема 
вибору, при якій споживачу важче прийняти рі-
шення через значний масив інформації та про-
позицій, і, як наслідок, він витрачає багато часу і 
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ресурсів та почуває себе менш щасливо ніж при 
меншому виборі), але еволюція фінансових ін-
струментів та їх беззаперечні переваги роблять 
адаптацію значно легшою.

Висновки з проведеного дослідження. Уза-
гальнюючи результати дослідження, варто від-
мітити, що одним з найбільш динамічних про-
явів глобалізації стала віртуалізація фінансових 
інструментів на основі використання інновацій. 
Цей процес знайшов своє відображення у появі 
«широкої лінійки» віртуальних інструментів та 
суттєвому росту інвестицій у галузь і кількості 
компаній, що пропонують фінтех. Це стало мож-
ливим завдяки рядку переваг використання вір-
туальних фінансових інструментів в основі яких 
закладена персоналізація, доступність, змен-

шення витрат та швидкість. Виявленні також і 
недоліки та потенційні загрози поширення фі-
нансових інновацій, головними з яких є загрози 
кібербезпеці та слабкий рівень сформованості ре-
гуляторної політики у цій сфері. Важливим для 
держави стає можливість передбачення тенден-
цій, швидкої оцінки впливу та пошук адекватних 
рішень щодо нагляду та контролю у сфері вір-
туальних фінансів на національному рівні і при 
міжнародних розрахунках. Питання формування 
оптимальних балансів у проведенні регуляторної 
політики у цій сфері стає надважливим, адже з 
одного боку потрібно нівелювати потенційні за-
грози і вже існуючі недоліки, а з іншого – не 
«зарегулювати» ринок і дати, за допомогою нор-
мативного поля, поштовх для розвитку.
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экономики и основе виды и причины появления виртуальных финансовых инструментов. Установлено, что глобальные 
финансовые инновации осуществляют масштабное влияние на экономику принимающей страны и могут привносить 
как потенциальные выгоды, так и – угрозы. Доказано, что в XXI веке финансовые инновационные технологии ме-
няют традиционные формы организации хозяйственных процессов. Определена необходимость пересмотра системы 
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КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ТА АРХІТЕКТУРА  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ АГЕНТІВ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ

Управління фінансами є важливим елементом корпоративного управління. Виникає потреба розподіленного управ-
ління великим обсягом фінансових даних. Модель інновацій корпоративного управління фінансами також повинна 
адаптуватися до цієї зміни. В історичному плані процес автоматизації управління фінансами підприємств розвивав-
ся шляхом розповсюдження знизу догори, коли окремі підрозділи та ланки управління фінансами оснащувалися об-
числювальними засобами і тільки потім об'єднувалися в автоматизовані робочі осередки, гнучкі управлінські модулі 
і т. д. Таким чином формуються масштабні обчислювальні корпоративні мережі, які можуть служити основою побу-
дови розподілених інтелектуальних систем (РІС). Об'єднання таких розподілених обчислювальних і інформаційних 
ресурсів засобами РІС дозволить скоротити завантаження комунікаційних систем і підвищити загальну живучість 
систем управління фінансами підприємств. Стаття присвячена актуальній проблемі побудови розподіленої інте-
лектуальної системи управління фінансами. Розглядаються елементи концепції такої системи та обґрунтовується 
необхідність їх створення. 
Ключові слова: системи управління фінансами, розподілений інтелект, корпоративні системи, інтелектуальні агенті, 
концептуальна модель, прийняття рішень, бюджетування, фінансовий аналіз, розподілені системи підтримки при-
йняття рішень.

Постановка проблеми. Спочатку методи і 
системи штучного інтелекту (ШІ) розробляли-
ся і реалізовувалися на універсальних ЕОМ, 
так званих мейнфреймах (mainframe). Про-
сування методів і засобів інтелектуального 
управління в реальні виробничі і корпоратив-
ні системи призвело до необхідності врахову-
вати особливості розподіленої середовища і 
створювати нові парадигми інтелектуальних 
систем. Так виникли поняття «розподілений 
штучний інтелект» (DAI – DistributedArtificia
lIntelligence), «паралельний штучний інтелект» 
(PAI – ParallelArtificialIntelligence), «розпо-
ділені системи підтримки прийняття рішень» 
(DPS-DistributedProblemSolver). Розподілений 
штучний інтелект поєднує в собі розподілені об-
числення і методи ШІ. Розподіленість може ви-
никати з теоретичної структури розв'язуваної 

задачі, а може визначатися практичними осо-
бливостями предметної області.

Існує ряд завдань управління, які можуть 
бути адекватно поставлені в розподіленої або 
паралельної структурі і не мають ефективного 
вирішення в традиційній послідовній форму-
люванні. Такі, наприклад, завдання управління 
інтегрованими виробничими комплексами, про-
цеси спільного автоматизованого проектування 
складних технічних об'єктів, управління фінан-
сами підприємств та організацій, операції на фі-
нансовому ринку. Саме розробці концепції моделі 
управління фінансами з урахуванням вищевка-
заних технологій і присвячена данна стаття.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Провівши аналіз літературних джерел, вітчиз-
няних та зарубіжних, автор прийшов до висно-
вку щодо того, що проблематика моделювання 
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сучасних систем управління фінансами підпри-
ємств більш якісно розкрита в іноземних дже-
релах. Автори Franklin S., Wooldridge M.J., Jen- 
nings N.R. та інші вважають, що розподілені 
інтелектуальні системи дозволяють підвищи-
ти ефективність процесів прийняття рішень з 
управління корпоративними фінансами, значно 
спрощуючи тим самим процес вибору оптималь-
ного рішення фінансовим менеджером підпри-
ємства. Грунтуючих на матеріалах досліджень 
автор спробував розробити концепцію системи 
управління фінансами з використанням техноло-
гій інтелектуальних агентів.

Всі аспекти управління фінансами точно, сво-
єчасно та динамічно відображаються. Реаліза-
ція більш розумного розподілу та контролю між 
інтелектуальними агентами дуже важлива для 
підвищення ефективності управління фінансови-
ми ресурсами компанії, а також може ефектив-
но підвищити гнучкість реакції ринку на ринку  
[2; 4]. В середовищі засобів інтелектуальної об-
робки даних управління фінансами підприємства 
здійснюється за новою схемою. На даний час сто-
їть задача вибору і створення концепції фінансо-
вої системи з урахуванням сучасних технологій 
застосування інтелектуальних агентів.

Постановка завдання. Основна ціль із розроб-
ки та впровадження концептуальної моделі та 
архітектура інтелектуальних агентів фінансової 
системи є підвищення ефективності прийняття 
фінансових рішень відповідними користувачами 
корпорацій.

Аналіз предметної галузі – це ціль, для реа-
лізації якої необхідно виконати системний аналіз 
тієї предметної галузі, якої стосується майбутня 
система. Тобто всебічно провести дослідження 
об’єкту, в нашому випадку процесу управління 
фінансами підприємства.

Існує ряд завдань управління, які можуть 
бути адекватно поставлені в розподіленій або 
паралельній структурі і не мають ефективно-
го вирішення в традиційній послідовній системі 
формулювання. Такі, наприклад, як завдання 
управління інтегрованими виробничими комп-
лексами, процеси спільного автоматизовано-
го проектування складних технічних об'єктів, 
управління фінансами підприємств та організа-
цій, операції на фінансовому ринку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Безпосередніми передумовами все більш широ-
кого поширення розподілених інтелектуальних 
систем в управлінні фінансами є:

– наявність просторової і функціональної роз-
поділеності реальних фінансових і корпоратив-
них систем, при якій стає недоцільним, а в ряді 
випадків і неможливим централізоване зберіган-
ня всієї фінансової інформації і глобальне сте-
ження за станами всіх фінансових потоки під-
приємства;

– розподілені інтелектуальні системи (РІС) 
мають робастність (можливість адаптації до різ-
них ситуацій), що істотно підвищує надійність 
розподіленої системи в цілому по відношенню до 
системи централізованої;

– сучасний стан засобів обчислюваль-
ної техніки дозволяє досить легко створювати 
комп'ютерні мережі різних конфігурацій і тери-

торіального масштабу, що дозволяє технічно за-
безпечити асинхронні паралельні обчислення і 
ефективний обмін інформацією в РІС;

– РІС можуть бути ефективно реалізова-
ні засобами сучасних розподілених об'єктних 
архітектур, що створює технічний фундамент 
для вирішення складних проблем розподіленого 
штучного інтелекту.

Для систем управління фінансами характер-
на ієрархічна організація. Інтелектуальні компо-
ненти (або агенти) розташовуються у вузлах (на 
робочих станціях) корпоративної мережі. Інте-
лектуальні компоненти (ІК) можуть бути нерів-
ноправні, зокрема, в типовому випадку є 2 рівня 
ієрархії: центральний ІК – l0 і підлеглі компонен-
ти – l1, l2, l3 …… ln. Завдання компонента полягає 
в такому управлінні компонентами нижчого рів-
ня, щоб досягалася загальна мета функціонуван-
ня системи.

Компоненти l1, l2, l3 … ln можуть мати свої 
власні приватні цілі, які повністю або частково 
не збігаються з цілями рівня l0 та один з одним.

У такій системі повинна бути встановлена 
міра поділу повноважень між рівнями ієрархії. 
Якщо компонент l0 не може давати накази ком-
понентам нижчого рівня, а компоненти l1, l2, l3 … ln  
не можуть функціонувати без координуючих дій, 
то необхідна розробка узгоджених рішень.

РІС управління фінансами мають специфічні 
особливості, а саме: 

– фізичною та логічною розподіленністю по 
вузлах корпоративної мережі, які залежать від 
характеру і призначення РІС, характеристик об-
роблюваної інформації і програмно-апаратних 
засобів реалізації.

– розподіленністю баз знань. У деяких РІС 
все БЗ доступні для всіх ІК, в інших встановлені 
права доступу або відповідні протоколи доступу 
до певних БЗ;

– розподіленістю завдань, при якій вибір за-
вдань, що вирішуються даними ІК, залежить від 
доступних БЗ, вхідних даних і керуючої інформації;

– стратегією інформаційного обміну (комуні-
кації) ІК, яка визначає потребу у встановленні 
обміну, моменти комунікації, типи повідомлень, 
що передаються, методи адресації. Проблема ко-
мунікації ІК є досить складною і недостатньо ви-
вченою.

У деяких додатках штучного інтелекту (ШІ) до 
мультипроцессорної обробки ставиться завдання 
прискорення об'ємних обчислень за рахунок роз-
поділу їх по декількох процесах. При цьому фун-
даментальні методи ШІ суттєво не змінюються. 
Такі засоби є в мовах Multilisp, іConcurrentProlog 
і допомагають виявленню паралельних ділянок в 
виконуваній програмі з метою ефективного вико-
ристання декількох процесорів. Подібні додатки 
методів ШІ до паралельних обчислень і отрима-
ли назву паралельного ШІ (ПШІ). 

Оскільки загальноприйнятого визначення ін-
телектуального агента (ІА) до теперішнього часу 
не вироблено, то слід говорити про клас агент-
них об'єктів (сутностей), що включає безліч видів 
[3, с. 20]. Відштовхуючись від визначень даних в 
[3, c. 27], будемо вважати, що ІА – це програм-
ний або апаратний об'єкт (сутність), автономно 
функціонуючий для досягнення цілей, поставле-
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них перед ним власником або користувачем, що 
володіє певними інтелектуальними здібностями.

Для замкнутих середовищ може бути побудо-
вано кінцеве вичерпний опис, і функціонуючи в 
таких середовищах агенти можуть володіти по-
вним знанням про середовище і його властивості 
або отримати цю інформацію в процесі своєї вза-
ємодії з середовищем. Трансформовані середови-
ща можуть змінювати свої характеристики і ре-
акції на дії агентів в залежності від тих дій, які 
агенти здійснюють в середовищі. Вид матема-
тичного апарату, що дозволяє описати поведін-
ку агента у відповідному середовищі, і є мірою 
його інтелектуальної складності (або розумності). 
Уявимо цю класифікацію у вигляді таблиці 1.

Дві базові характеристики – автономність і ці-
леспрямованість – дозволяють відрізняти ІА від 
інших програмних і апаратних об'єктів (модулів, 
підпрограм, процедур і т. п.). Наявність доціль-
ності поведінки вимагає, щоб ІА володів власти-
вістю реактивності. Такий рівень інтелекту від-
повідає рефлекторній поведінці тварини. Якщо 
ж ІА володіє знаннями про середовище, власних 
цілях і способах їх досягнення, то такий агент 
може бути названий розумним (когнітивним). Та-
ким чином, може бути проведена межа між ін-
телектуальними і неінтелектуальними агентами.

Дві базові характеристики – автономність і ці-
леспрямованість – дозволяють відрізняти ІА від 
інших програмних і апаратних об'єктів (модулів, 
підпрограм, процедур і т. і.). Наявність доцільнос-
ті поведінки вимагає, щоб ІА володів властивістю 
реактивності. Такий рівень інтелекту відповідає 
рефлекторній поведінці тварини. Якщо ж ІА во-
лодіє знаннями про середовище, власних цілях 

і способах їх досягнення, то такий агент може 
бути названий розумним (когнітивним). Таким 
чином, може бути проведена межа між інтелек-
туальними і неінтелектуальними агентами.

Згідно зі специфікацією абстрактної архітек-
тури, агент визначається як обчислювальний 
процес, який реалізує автономну, комунікаційну 
функціональність додатків. Це визначення само 
по собі нічого не говорить про інтелектуальні зді-
бності агента. Тому доцільно використовувати 
класифікацію данну Nwana [2, с. 15] (таблиця 2).

Значення введених параметрів можна роз-
глядати як координати вектора в параме-
тричному просторі або як кодове слово виду 
S1 S2 M1 M2 M3 M4 T1 T2 T3 в трійчастій системі 
числення. В якості міри в такому параметрич-
ному просторі природно використовувати кодову 
відстань [5, с. 14].

У нашому випадку доцільно взяти модульну 
метрику, тоді з'являється можливість обчисли-
ти інтелектуальну відстань між різними типами 
агентів:

де  – значення ознаки для агентів 
a і b відповідно, а індекс i – пробігає множину  
{S1, S2, M1, M2, M3, M4, T1, T2, T3

}.
Для прикладу обчислимо інтелектуальну 

відстань між амебою і традиційним кінцевим 
автоматом з декількома входами і виходами. 
Для амеби кодова комбінація набуває вигляду:  
a = 100000000, а для кінцевого автомата –  
b = 111000000, тоді ID (a, b) = 2. З представлених 

Таблиця 1
Тип середовища функціонування Метод математичного опису Вид ІА

Замкнуте детерміноване Автоматні граматики,  
кінцеві автомати Автоматні агенти

Замкнене ймовірнісне Ймовірнісні автомати Ймовірнісні автоматні агенти

Не трансформоване відкрите Контекстно-вільні граматики,  
сценарії, магазинні автомати КСГ-агенти

Трансформоване замкнуте Контекстно-залежні граматики 
(лінійні автомати) КЗГ-агенти

Трансформоване відкрите Семіотичні системи Семіотичні агенти

Таблиця 2

Характериcтики
Тип агенту

Простий Смарт-агент 
(smart)

Інтелектуальний 
(intelligent)

Дійсно (truly) 
інтелектуальний

Автономне виконання + + +
Взаємодія з іншими агентами або 
користувачами + + + +

Слідкування за оточенням + + + +
Здатність використовувати абстракції + + +
Здатність використовувати предметні 
знання + +

Можливість адаптивної поведінки  
для досягнення цілей + +

Навчання з оточення + +
Толерантність до помилок та/або 
невірним вхідним сигналам +

Real-time-виконання +
Природно-мовна взаємодія +
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позицій поведінка кінцевого автомата є більш ро-
зумною, ніж поведінка амеби.

Використовуючи принципи теорії кодування, 
введемо також інтелектуальну вагу агента:

 

визначається сумою значень параметрів від 
S1 до T3. Відповідно, для мобільного транспорт-
ного інтелектуального робота ми отримаємо  
IW = 6 (a = 1110100101), а для людини  
-IW = 12 (b = 112111122). Інтелектуальне від-
стань між ними дорівнює ID (a, b) = 6, що і відо-
бражає інтелектуальну перевагу людини.

Можна вважати усталеною традицію виді-
лення трьох базових класів архітектур агентних 
систем [5, с. 120]:

– деліберативні архітектури (deliberative 
architectures);

– реактивні архітектури (reactive architectures);
– гібридні архітектури (hybrid architecture).
Термін «делібератівний агент» (deliberate 

agent) був введений в роботі [7, с. 10].
Делібератівную архітектуру прийнято визна-

чати як архітектуру агентів, що містять точну 
символічну модель світу і приймають рішення на 
основі логічного висновку. 

Перевагою делібератівних архітектур є мож-
ливість застосування суворих формальних мето-
дів і добре відпрацьованих технологій традицій-
ного штучного інтелекту, що дозволяють відносно 
легко представляти знання в символьній формі і 
переносити їх в агентну систему. Це дуже добре 
вписується в принципи побудови систем управ-
ління фінансами. У той же час створення по-
вної і точної моделі предметної області реальної 
фінансової системи, формалізація ментальних 
властивостей агентів і процесів міркування в цих 
когнітивних структурах представляють суттєві 
труднощі для технічної реалізації.

Реактивний підхід дозволяє ефективно ви-
користовувати безліч досить простих сценаріїв 
поведінки агентів в рамках встановлених реак-
цій на певні події навколишнього середовища, 
але його обмеженість проявляється в практичну 
неможливість повного ситуативного аналізу всіх 
можливих активностей агентів. Тому в більшості 
проектів і діючих систем використовуються гі-
бридні архітектури, спектр варіантів побудови 
яких досить широкий. Особливості побудови та-
ких архітектур розглянемо на прикладі системи 
InteRRaP, що з'єднує в собі властивості BDI-
архітектур (Belief, Desire, Intentions) і багатоша-
рових (layered) архітектур.

У основі BDI-архітектур лежить досить суво-
ра теоретична концепція, але вони недостатньо 
пристосовані для реального проектування ре-
сурсно-обмежених і цілеспрямованих агентних 
додатків. Багатошарові архітектури добре під-
тримують моделювання різних рівнів абстракції, 
відповідальності і складності подання знань, але 
занадто складні для формального призначення 
властивостей агентів і багато в чому залежать 
від інтуїції розробника.

Областю застосування даної архітектури 
стало завдання управління інтерактивними ро-
ботами, які виконують аналітичні завдання в 
торгівельній системі для здійснення операцій на 
фінансових ринках. Роботи-агенти приймають 
завдання купівлі та продажу фінансових інстру-
ментів і можуть вступати в конфлікти з іншими 
роботами, так як можуть блокувати один одного 
на одночасних заявках.

У корпоративних системах управління фінан-
сами (масштаб підприємства, організації) інте-
лектуальні агенти, що представляють ті чи інші 
об'єкти і суб'єкти системи управління, будуть 
свідомо нерівноправні, вони повинні бути вклю-
чені в жорстку ієрархічну структуру з певни-
ми правами і обов'язками. При цьому виникають 
проблеми розподілу глобальних завдань на під-
множини агентів-виконавців.

Висновки з проведеного дослідження. Можна 
переконатися, що з прогресом науки і технологій 
обробки даних, нові моделі фінансового менедж-
менту зазнали змін практично по всій своїй струк-
турі. Це мало величезний вплив на управління 
корпоративними фінансами. Розглянутий приклад 
добре демонструє переваги і недоліки гібридних 
архітектур, які дозволяють гнучко поєднувати 
можливості різних моделей, але в більшості випад-
ків сильно залежать від специфіки додатків, для 
яких вони розробляються. У таких архітектурах 
існує можливість появи неврахованих незалежних 
активностей агентів, що неприйнятно для відпо-
відальних корпоративних систем управління фі-
нансами, так як непередбачувана поведінка може 
призвести до тяжких наслідків і дискредитувати 
систему перед персоналом організації. Основна пе-
ревага інтелектуальних систем у порівнянні з сис-
темами, що працюють за заздалегідь закладеним 
в них алгоритмам прийняття і підтримки рішень – 
гнучкість, що обумовлюється властивостями при-
йняття евристичних рішень в конкретній ситуації. 
Гнучкість інтелектуальних систем дозволяє роби-
ти їх симетричними по відношенню до зовнішніх 
умов, вони легко адаптуються і розповсюджують-
ся з невеликими додатковими витратами.
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Аннотация
Управление финансами является важным элементом корпоративного управления. Возникает потребность распреде-
ленного управления большим объемом финансовых данных. Модель инноваций корпоративного управления финан-
сами также должна адаптироваться к этому изменению. В историческом плане процесс автоматизации управления 
финансами предприятий развивался путем распространения снизу вверх, когда отдельные подразделения и звенья 
управления финансами оснащались вычислительными средствами и только потом объединялись в автоматизирован-
ные рабочие ячейки, гибкие управленческие модули и т. д. Таким образом формируются масштабные вычислительные 
корпоративные сети, которые могут служить основой построения распределенных интеллектуальных систем (РИС). 
Объединение таких распределенных вычислительных и информационных ресурсов средствами РИС позволит сокра-
тить загрузку коммуникационных систем и повысить общую живучесть систем управления финансами предприятий. 
Статья посвящена актуальной проблеме построения распределенной интеллектуальной системы управления финан-
сами. Рассматриваются элементы концепции такой системы и обосновывается необходимость их создания.
Ключевые слова: системы управления финансами, распределенный интеллект, корпоративные системы, интеллекту-
альные агенты, концептуальная модель, принятие решений, бюджетирование, финансовый анализ, распределенные 
системы поддержки принятия решений.
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CONCEPTUAL MODEL AND ARCHITECTURE  
OF INTELLECTUAL AGENTS OF THE FINANCIAL SYSTEM

Summary
Financial management is an important element of corporate management. There is a need for distributed management 
of large amounts of financial data. The corporate finance management innovation model must also adapt to this change. 
In historical terms, the process of automation of financial management of enterprises developed by spreading from the 
bottom up, when individual units and links of financial management were equipped with computing tools and only 
then combined into automated work cells, flexible management modules, etc. Thus, large-scale computing corporate 
networks are formed that can serve as the basis for building distributed intelligent systems (DIS). The combination of 
such distributed computing and information resources by means of DIS will reduce the load on communication systems 
and increase the overall survivability of enterprise financial management systems. The article is devoted to the urgent 
problem of building a distributed intelligent financial management system. The elements of the concept of such a system 
are considered and the need for their creation is substantiated.
Key words: financial management systems, distributed intelligence, corporate systems, intellectual agents, conceptual 
model, decision making, budgeting, financial analysis, distributed decision support systems.
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  
ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

В статті дано визначення конкурентоспроможності підприємства та конку-рентоспроможності продукту, визначено, 
якими факторами вони визначаються, зроблено класифікацію конкурентних переваг підприємства, виявили особли-
вості та шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства. Роль маркетингу є провідною у питанні конкурен-
тоспроможності підприємства. Визначено, яких результатів можна досягнути завдяки підвищенню конкурентоспро-
можності підприємства. Виявлено, що основою забезпечення конкурентності продукту є співвідношення ціни, якості 
та обслуговування. Виділено основні стратегії управління конкурентоспроможністю підприємства та два основних 
джерела конкурентних переваг. Визначили, як відбувається процес забезпечення конкурентоспроможності підпри-
ємства. Виділили ознаки, за якими можна порівняти ефективність рекламної діяльності підприємства з конкурентом. 
Запропоновано заходи, які варто запровадити на підприємстві для підвищення конкурентоспроможності.
Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, прибуток, економічний аналіз, ринок, продукція, конкурентні 
переваги.

Постановка проблеми. В даний час в умовах 
ринку досить непросто домогтися успіху в бізне-
сі, якщо не діяти раніше підготовленим планом, 
не планувати його ефективний розвиток, не на-
копичувати інформацію про власні перспективи 
та можливості, та не аналізувати становище кон-
курентів на цільових ринках.

В умовах ринку часто виникає проблема кон-
курентоспроможності, коли на нього виходить 
кілька виробників товару, зі схожими характе-
ристиками і однаковою цільовою аудиторією.

Конкурентоспроможність підприємства є від-
носною характеристикою, яка виражає ступінь від-
мінності одного підприємства від іншого для задо-
волення потреб клієнтів. Підприємство має високу 
конкурентоспроможність, якщо споживач задоволе-
ний і бажає придбати товар даної фірми повторно.

Постановка завдання. Метою статті є обґрун-
тування необхідності інтеграції країни в глобаль-
ну економіку, визначення особливостей сучасного 
ринку та шляхів підвищення конкурентоспро-
можності підприємства, яке функціонує в цих 
умовах. Дослідженням проблем підвищення кон-
курентоспроможності підприємств присвячені 
праці таких вчених як А.Е. Ананян, Р.Л. Лупак, 
М. Портер, О.О. Циганюк, Л.Ф. Чумак, Н.А. Чума-
кова, Ю. Юданов, О.Г. Янковий.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Конкурентоспроможність підприємства включає 
в себе якісні та цінові параметри, а також за-
лежить від ефективності менеджменту, ступеня 
впровадження інновацій, стану ринку, мотива-
ції і кваліфікації персоналу, системи управлін-
ня грошовим ресурсом. Але, не дивлячись на всі 
фактори, які перераховані вище, найважливішу 
роль займає маркетинг.

Маркетинг орієнтований на виявлення най-
більш важливих потреб споживачів, обліку змін 
їх переваг, оцінки перспективності цільового 
ринку, розробці та здійсненні дієвих стратегій 

щодо підвищення конкурентоспроможності. На-
явність конкуренції є необхідною умовою визна-
чення конкурентоспроможності.

Конкурентоспроможність продукції – здат-
ність бути привабливою для клієнта, відповідати 
запитам і вимогам ринку, на якому представле-
ні аналогічні товари конкурента. Вона визнача-
ється якістю товару і ціною, яка встановлюється 
продавцями даного товару, Крім того, на конку-
рентоспроможність впливають такі фактори як 
мода, імідж виробника, реклама, коливання по-
питу, ситуація на ринку.

Таким чином, під конкурентоспроможністю 
продукції слід розуміти сукупність її переваг на 
ринку перед аналогічними товарами. Дане понят-
тя визначається системою економічних, техніч-
них і споживчих показників: технічним рівнем 
виробу, ціною покупки і витрати на споживання. 
Моніторинг проводиться за допомогою порівнян-
ня цих показників з рівнем показників товарів-
конкурентів.

У різних авторів в визначеннях конкуренто-
спроможності найчастіше використовуються такі 
терміни як якість, корисність, привабливість, 
співвідношення «ціна-якість», здатність до реа-
лізації, вміння витримувати конкуренцію, прива-
бливість. Нам здається, що конкурентоспромож-
ність – систематичний показник товару, наслідок 
роботи всіх елементів маркетингу, який забезпе-
чує конкурентну перевагу на ринку.

Конкурентоспроможність підприємства – 
комплексне поняття, яке має на увазі перевагу 
по відношенню до інших підприємств даної галу-
зі на території країни і за її межами [3].

В основі формування конкурентоспромож-
ності підприємства лежить система його конку-
рентних переваг. На основі порівняльного аналі-
зу різних підходів до дослідження конкурентних 
переваг підприємства, пропонується здійснювати 
їх класифікацію за такими ознаками:
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– ставлення до системи;
– сфера виникнення привілеїв;
– зміст фактору переваги;
– місце реалізації переваги
– час реалізації переваги;
– вид кінцевого результату [1].
Кодифікація наведених конкурентних переваг 

з подальшим їх кодуванням необхідна для авто-
матизації процесу обліку та аналізу конкуренто-
спроможності підприємства.

Фактори конкурентної переваги організації 
поділяються на внутрішні (майже цілком визна-
чаються керівництвом організації) і зовнішні (по-
ява цих факторів вже в меншій степені залежить 
від організації).

До типових конкурентних переваг відносять 
структурні, ринкові, технічні, ресурсні, управ-
лінські та ефективності.

Як показники конкурентних переваг вико-
ристовують такі показники, як витрати вироб-
ництва, розмір відносної частки ринку, ступінь 
оволодіння поліпшеними технологіями, стратегія 
продажів відмінні властивості товарів, популяр-
ність підприємства.

З усього різноманіття тлумачення поняття 
конкурентоспроможності підприємства можна 
виділити наступні особливості:

– екологічна і соціальне середовище впливає 
на конкурентні переваги компанії;

– конкурентоспроможність підприємства і 
продукції – тісно пов'язані поняття;

– конкурентоспроможність – це відносний по-
казник, для якого базою порівняння виступають 
аналогічні показники конкурентоспроможності 
підприємств-конкурентів;

– конкурентоспроможність – це здатність 
об'єкта перевершувати своїх конкурентів у від-
повідності з усіма стандартами;

– конкурентоспроможність організації відо-
бражає її привабливість для інвесторів;

– конкурентоспроможність підприємства – це 
здатність підприємства вистояти на ринку з ана-
логічними продуктами конкурентів;

– конкурентоспроможність підприємства ві-
дображає масштаб і ефективність використання 
всіх його ресурсів;

– конкурентоспроможність підприємства роз-
вивається в часі і залежить як зовнішніх і внут-
рішніх факторів;

– конкурентоспроможність підприємства по-
казує, наскільки розвинена дана фірма в порів-
нянні з її конкурентами за ступенем задоволення 
попиту на її продукцію і по ефективності вироб-
ничої діяльності [6].

Конкурентоспроможність продукції відіграє 
велику роль в забезпеченні конкурентоспромож-
ності підприємства, а це значить, що нею можна 
і потрібно управляти. Моделювання показників 
конкурентоспроможності проводиться на ста-
дії проектування товару. Для того, щоб запро-
грамувати виріб на успіх, завдання фахівців з 
маркетингу в цій частині полягає в знаходженні 
параметрів якості, сервісу ціни, післяпродажного 
обслуговування.

Співвідношення ціни, якості та обслугову-
вання є основою для забезпечення конкуренто-
спроможності продукту. Але причиною успіху 

або невдачі може бути і вплив інших факторів, 
наприклад, реклама. Конкурентоспроможність 
обмежено подається впливу маркетингу в ході 
збуту, тому що вона формується на стадії про-
ектування і виробництва [6].

Актуальною проблемою в наш час є підвищення 
конкурентоспроможності, а рішення цієї проблеми 
пов'язано з удосконаленням розробки, виготовлен-
ня, реалізації та технічним обслуговуванням.

Завдяки цим зусиллям, можуть бути досягну-
ті наступні результати:

– підвищення якості;
– зниження витрати виробництва;
– підвищення економічності і оперативності 

післяпродажного обслугову-вання;
– стимулювання маркетингових зусиль [4].
Складові елементи конкурентоспроможності є 

багатофакторним характеристиками, які розгля-
даються як самостійні об'єкти управління.

Стратегічний метод управління конкурен-
тоспроможністю підприємств відіграє особливу 
роль в підвищенні конкурентоспроможності. Ви-
діляють наступні основні стратегії: Віолентна (си-
лова), Патієнтна (нішева), Комутантна (з'єднує), 
Експлерентна (піонерська) [2].

В теорії конкурентних переваг американсько-
го економіста Майкла Портера розглядаються два 
основних джерела переваг: витрати і маркетинг. 
Перевага у витратах – це конкурентоспромож-
ність, що виникає завдяки більш низьким мар-
кетинговим і виробничих витрат в порівнянні з 
конкурентами, що дозволяє підприємству знизити 
ціни або використовувати економію на рекламу і 
розподіл. Переваги в маркетингу – це конкурен-
тоспроможність товарів, які задовольняють по-
купців більше, ніж товари конкурентів [3].

Фірма, яка домагається успіхів в маркетин-
гу, в основному орієнтована на споживача, ніж 
фірма, яка прагне до переваг у витратах, але, 
вона теж не може ігнорувати споживача, інакше 
її перевага буде неміцним.

Маркетингова перевага на ринку означає, що 
деякі властивості товарів або послуги даної фір-
ми краще, ніж фірми-конкурента. Зазвичай воно 
засноване на унікальності продукту.

Існує певна система для забезпечення кон-
курентоспроможності підприємства. Теоретична 
проблема забезпечення конкурентоспроможності 
продукції у виробництві розглядається і як струк-
тура, і як процес. Забезпечення конкурентоспро-
можності як процес – це реалізація пов'язаних 
між собою наукових підходів, методів, принципів, 
засобів і заходів, що розробляються за всіма кри-
теріями управління і стадіях життєвого циклу ке-
рованих об'єктів і націлених на забезпечення кон-
курентоспроможності товарів, що випускаються. 
Система забезпечення конкурентоспроможності 
як структура – це система, що складається із зо-
внішнього оточення фірми і її внутрішньої струк-
тури, спрямованої на забезпечення конкуренто-
спроможності продукції, що випускається [2].

Для порівняння ефективності рекламної ді-
яльності певного підприємства з підприємством-
конкурентом, можуть бути використані наступні 
ознаки:

1. Товар: бренд, різний асортимент, загальні 
показники якості, якість упаковки, рівні попере-
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днього продажу, рівні післяпродажного обслуго-
вування, частка ринку, швидкість зміни продажів.

2. Ціна: рівень цін, гнучкість цінової політики, 
ціни на нові товари.

3. Розподіл товару: обсяг продажів по різних 
каналах збуту, кількість агентів і персоналу з 
продажу, їх рівень кваліфікації, ефективність 
каналів продажів;

4. Рівень рекламної активності компанії оці-
нюється за такими показниками: рекламний 
бюджет, тип реклами, що використовуються за-
собами масової інформації, рівень і спосіб про-
сування, використання особистих продажів, на-
явність спеціальних підрозділів для зв'язків з 
громадськістю [7].

З метою підвищення конкурентоспроможності 
підприємства, варто прово-дити такі заходи:

1. Забезпечення конкурентоспроможності 
продукції в основних секторах ринку;

2. Підвищення продуктивності компаній і їх 
підрозділів до високого рівня в галузі;

3. Безперервне використання нових технологій;
4. Виробництво продукту вітчизняного і світо-

вого стандарту якості;

5. Виробництво продукції з високоякісної си-
ровини і матеріалів;

6. Постійне навчання і підвищення кваліфіка-
ції персоналу;

7. Систематичне проведення економічного 
аналізу для виявлення сильних і слабких сторін 
у порівнянні з конкурентами [5].

Конкурентоспроможне підприємство повинно 
мати наступні внутрішніми перевагами:

– конкурентоспроможність виробів;
– фінансовий стан підприємства;
– ефективність маркетингової діяльності;
– рентабельність продажів;
– імідж підприємства;
– ефективність менеджменту.
Висновки з проведеного дослідження. Таким 

чином, шляхом орієнтації підприємства на спо-
живчий сектор, поліпшення якості продукції, 
ефективного продажу товарів і послуг можна до-
могтися підвищення конкурентоспроможності під-
приємства. Завдяки чому і збільшується показник 
конкурентоспроможності підприємства, його вмін-
ня максимально використовувати свої фінансові, 
наукові, технічні, виробничі і трудові можливості.
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация
В статье дано определение конкурентоспособности предприятия и конкурентоспособности продукта, определено, 
какими факторами они определяются, сделано классификацию конкурентных преимуществ предприятия, выявили 
осо-бенности и пути повышения конкурентоспособности предприятия. Роль маркетинга является ведущей в вопросе 
конкурентоспособности предприятия. Определено, каких результатов можно достичь благодаря повышению конку-
рентоспособности предприятия. Выявлено, что основой обеспечения конкурентности продукта является соотношение 
цены, качества и обслуживания. Выделены основные стратегии управления конкурентоспособностью предприятия и 
два основных источника конкурентных преимуществ. Определили, как происходит процесс обеспечения конкуренто-
способности предприятия. Выделили признаки, по которым можно сравнить эффективность рекламной деятельности 
предприятия с конкурентом. Предложены меры, которые следует ввести на предприятии для повышения конкурен-
тоспособности.
Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, прибыль, экономический анализ, рынок, продукция, конку-
рентные преимущества.
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FEATURES OF IMPROVEMENT OF COMPETITIVENESS  
OF THE ENTERPRISE IN MODERN CONDITIONS

Summary
In this article we defined the competitiveness of the enterprise and the competitiveness of the product, determined 
factors that determine them, made a classification of the competitive advantages of the enterprise, identified the features 
and ways to increase the competitiveness of the enterprise. The role of marketing is at the forefront of competitiveness.  
It is determined what results can be achieved by increasing the competitiveness of the enterprise. It is revealed that 
the basis of ensuring the competitiveness of the product is the ratio of price, quality and service. The main strategies 
for managing the competitiveness of the enterprise and two main sources of competitive advantage are highlighted.  
We determined how the process of ensuring the competitiveness of the enterprise passes. We found out the signs that 
could compare the effectiveness of advertising with a competitor. The measures that should be taken at the enterprise to 
increase competitiveness are proposed.
Key words: enterprise competitiveness, profit, economic analysis, market, products, competitive advantages.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛІ ЗАПІЗНЮВАННЯ ПРИ ОСВОЄННІ  
КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

В статті показана необхідність створення моделей, заснованих на огляді динаміки підприємства, які виконують зав-
дання оптимального та оперативного управління аграрними підприємствами, враховуючи особливості розподілу вало-
вого продукту на різних етапах. Встановлена необхідність використання моделі запізнювання між інвестиціями та вве-
денням нових виробничих фондів за власний рахунок. Показано, що поряд з даною моделлю, використовується підхід 
до моделювання запізнювання на основі розподіленого лага, при якому передбачається, що інвестиції, які виділяються 
на розвиток основних фондів, освоюються поступово. Виконано уточнення моделі запізнення при освоєнні капітальних 
вкладень на основі аналізу моделей і методів управління аграрними підприємствами. Розглянута оптимізаційна модель 
введення основних виробничих засобів аграрного підприємства, яка враховує не тільки динаміку, але й ціль розвитку 
економіки й дозволяє вирішувати задачі поведінки виробника.
Ключові слова: система управління, математична модель, ідентифікація системи, виробничі функції, оптимізація 
управління.

Постановка проблеми. В наш час нестабіль-
ність сучасних ринкових відносин призвела 
до того, що на передній план вийшло завдання 
підвищення ефективності та стійкості функ-
ціонування аграрного підприємства. Питання 
оптимізації структури виробництва за рахунок 
введення основних засобів набувають особливо-
го значення у зв'язку з збільшенням аграрного 
виробництва та зростанням попиту на сільсько-
господарську продукцію. Завдання оптимального 
та оперативного управління аграрними підпри-
ємствами ефективно вирішуються шляхом ство-
рення моделей, заснованих на огляді динаміки 
підприємства. Для цього необхідно враховувати 
особливості розподілу валового продукту на різ-
них етапах, а також запізнювання між інвести-
ціями та введенням нових виробничих фондів за 

власний рахунок. Використання методів і моде-
лей ідентифікації дозволяє всебічно вивчити ди-
намічні властивості аграрних підприємств з ме-
тою оптимального управління. Удосконалення та 
аналіз моделі дозволяє побудувати модель зрос-
ту сільськогосподарського підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В економічної теорії вивченням виробничої 
структури агарних підприємств, її характерис-
тик та критеріїв оптимальності присвячені ро-
боти: С.П. Азізова, П.К. Канінського, В.Г. Андрій-
чука та ін. Обґрунтування оптимальних розмірів 
аграрних підприємств та їх ефективна організа-
ція виробництва відображено у наукових пра-
цях В.К. Збарського, В.І. Мацибори, A.A. Чало-
го, В.В. Марасанова. Питанням використання 
оптимізаційних моделей з метою оптимального 
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управління аграрними підприємствами присвя-
чені роботи В.В. Вітлінського, О.Г. Івахненка, 
М.В. Кузубова, І.В. Стеценко. Аналіз підходів в 
дослідженні та моделюванні управління аграр-
ними підприємствами показав, що всі існуючі на 
сьогоднішній день наукові та практичні розробки 
з проблем організації і функціонування мають 
ряд недоліків, а саме, відсутня методика побудо-
ви моделі управління аграрними підприємствами 
з використанням керуючого впливу підприємства 
обсягу інвестицій, виключно важливого механіз-
му взаємодії і регулювання процесів аграрного 
підприємства в динаміці. Існуючі оптимізаційні 
моделі не враховують запізнювання при освоєн-
ні капітальних вкладень, що обумовлює необхід-
ність створення моделі оптимального розвитку, 
основну характеристику збалансованого зрос-
ту аграрного підприємства. Актуальність даної 
проблеми, недостатність її вивчення зумовили 
розглядати оптимізаційну модель з урахуванням 
фактора запізнювання введення основних ви-
робничих засобів, вибираючи в якості критерію 
оптимальності максимум споживання.

Постановка завдання. На основі адаптації та 
аналізу моделей і методів управління аграрними 
підприємствами виконати уточнення моделі за-
пізнення при освоєнні капітальних вкладень, що 
дозволяє будувати оптимізаційну модель введен-
ня основних виробничих засобів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
При моделюванні процесів аграрного виробни-
цтва одним з головних питань є формування 
взаємозв'язків факторів з урахуванням запізню-
вання. Існує два підходи при моделюванні запіз-
нювання в процесі освоєння капітальних вкладень. 
Перший з них припускає наявність інтервалу часу 
τ, по закінченні якого капіталовкладення перетво-
рюються в основні фонди. У цьому випадку можна 
вважати, що зміна основних фондів у момент t 
відбувається за рахунок інвестицій, виділених у 
момент t-τ. Тоді модель приросту основних фондів 
K(t) у безперервному варіанті має вигляд 

К(t)= -μK(t)+I(t-τ).
Ця модель є рівнянням з запізнюванням або 

з аргументом, що відхиляється. Величина τ на-
зивається параметром запізнювання та виражає 
значення лага, тобто часу, необхідного на освоєн-
ня інвестицій [1, с. 132].

Поряд з даною моделлю, використовується 
підхід до моделювання запізнювання на основі 
розподіленого лага. При цьому передбачається, 
що інвестиції, які виділяються на розвиток основ-
них фондів, освоюються поступово. Це значить, 
що якщо в момент часу τ виділено інвестиції I(τ), 
тобто в момент часу t буде освоєна частина N(t,τ) 
основних фондів. Якщо тепер взяти всі момен-
ти часу τ<t, то одержимо наступну формулу для 
освоєння основних фондів V(t) у момент часу t:

V t N t I d
t

( ) ( , ) ( ) .�
��
� � � �                 (1)

У випадку дискретної моделі, коли інвестиції 
утворяться в моменти часу t≥t

1
>t

2
>…>t

n
>, фор-

мулу (1) представимо в такий спосіб: 

V t N t t I t t t ii i i
i

( ) ( , ) ( ), .� � �
���
�       
0

         (2)

Якщо частина інвестицій, утворених у момент 
часу τ і введених у дію в момент t, залежить 
лише від проміжку часу освоєння t-τ, тоді йдеть-
ся мова про стаціонарність процесу введення ін-
вестицій у дію [4, с. 34]. У цьому випадку функція 
N(t, τ) буде, ймовірно, залежати лише від t- τ і, 
отже, дорівнює N(t-τ) та формула (1) тоді прий-
ме вид

V t N t I d
t

( ) ( ) ( ) .� �
��
� � � �                (3)

Введемо нову змінну ϴ=t-τ. Якщо τ→-∞, тоді 
ϴ→∞, а якщо τ=t , тоді ϴ=0. Тоді вираження для 
V(t) прийме вигляд:

V t I t N d( ) ( ) ( ) .� �
�

� � � �
0

               (4)

Функція N(θ) характеризує процес введення 
в дію капіталовкладень. При моделюванні інвес-
тиційного лага використовуються різні способи 
завдання функції N(θ) [5, с. 214]. Ми будемо за-
давати її у вигляді N(θ)=λe−λθ. Якщо процес осво-
єння інвестицій є стаціонарним і I(τ)=I=const 
при –∞<τ≤t, тоді істотною є вимога V(t)=I. Під-
ставивши I(τ)=I і V(t)=I у формулу (3), одержи-

мо I IN d�
�
� ( )� �
0

, звідки, скорочуючи на I, маємо 

N d( ) .� � �
�

� 1
0

 При θ→∞, частка інвестицій, що вво-

диться, повинна спадати до нуля, тобто має місце 
співвідношення lim ( ) .

�
�

��
�N 0  Розглянута функція 

розподілу лага N(θ)=λe-λθ задовольняє перерахо-

ваним умовам, тому що � ���

�

��e d e�

��

�
�� �� 1 0

0

, lim .  

Для одержання рівняння швидкості введення 
капітальних вкладень обчислимо похідну лівої й 
правої частин співвідношення (4). Обчислюючи 
похідну правої частини за правилом диференцію-

вання інтеграла, одержимо V t
I t

t
N d( )

( )
( ) .�

� �
�

�

�
�

� �
0

 

Інтеграл можна обчислити вроздріб: 
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При обчисленні була використана рівність 
lim ( )
�

�
��

�N 0 . Співвідношення (5) дає шукане рів-
няння для V t( ) :

V t N I t I t N dt( ) ( ) ( ) ( ) ( ) .� � �
�

�0
0

� �            (5)

Для експонентного закону запізнюван-
ня рівняння (5) спрощується. У цьому випадку 
N e N( ) ( )� ��� � ��� ��2  й N(0)=λ. Тому рівняння (5) 

представимо у вигляді V t I t I t N dt( ) ( ) ( ) ( ) .� � �
�

�� � � �
0

 

Але з урахуванням (4) останній доданок буде до-
рівнювати -λV(t), тому остаточно одержимо

V t I t V t( ) ( ) ( ).� �� �                 (6)
Співвідношення (6) показує, що у випадку 

експонентного закону запізнювання, об'єм капі-
тальних вкладень, що вводять у дію, може бути 
знайдений за допомогою рішення звичайного 
диференціального рівняння (6). При цьому необ-
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хідно задати значення I(t) і початкове значення 
V(t)=V

0
. Після цього V(t) визначається як рішен-

ня задачі Коші. Тепер модель росту основних 
фондів буде виглядати:





K K V

V V I

i i i i

i i i i

� � �
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�

� �

,

.
                (7)

Залежності типу (6) і (7) можуть бути отри-
мані й у дискретній моделі запровадження в дію 
основних фондів (4). Аналогом співвідношення (4) 
є при цьому функція

N(θ)=λ(1-λ)θ,                  (8)
яка, як неважко перевірити, задовольняє умові

� � �

�

( ) .1 1
0

� �
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�

�                  (9)

Припустимо, як і в безперервному випадку, 
що функція, яка фігурує в ньому N(t,ti) зале-
жить лише від різниці t-t

i
 Позначаючи цю різни-

цю через θ і застосувавши для N(θ) формулу (8), 
представимо співвідношення (2) у вигляді: 
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          (10)

Або
V t I t I t( ) ( ) ( ) ( ).� � � �

�

�

�� � � ��

�

1
1

      (11)

Якщо позначити ϴ-1=τ можна представити у 
вигляді

� � � � � � ��
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Аналізуючи рівності (7)-(10), одержимо на-
ступну формулу:

V(t)=λI(t)+(1–λ)V(t–1)           (13)
Останнє рівняння дозволяє визначити, яким 

буде введення в дію капітальних вкладень V(t), 
якщо відомо, якими були самі капітальні вкла-
дення. Воно є дискретним аналогом рівняння (6).

Розглянемо оптимізаційну модель, де в якості 
критерію оптимальності передбачається максимі-
зувати дисконтовану суму споживання [2, с. 308]. 

f t C t dt
t

T
� �� �( ) ( ) max,

0

            (14)

де С(t) – невиробниче споживання; Θ(t) – 
функція дисконтування, що відображає міру пе-
реваги споживання.

Отже, якщо визначається задача оптимального 
розвитку аграрного підприємства, тоді її можна 
сформулювати в такий спосіб: визначити такий 
варіант випуску продукції X(t) і таке невиробниче 
споживання С(t), які забезпечать найбільше інте-
гральне дисконтування споживання [6, с. 125]. 

Розглянута оптимізаційна модель враховує не 
тільки динаміку, але й ціль розвитку економіки 
й дозволяє вирішувати задачі поведінки вироб-
ника. Кількісне визначення оптимального варіан-
та розвитку за допомогою цієї моделі пов'язане 
з використанням апарата теорії оптимального 
управління [7, с. 84]. 

Розглянемо економіку, представлену n галу-
зями, кожна з яких ідентифікується галузевим 
рівнянням відтворення основних фондів у припу-
щенні, що валові капітальні вкладення повністю 
витрачаються без обліку запізнювання на при-

ріст основних виробничих фондів і на амортиза-
ційні відрахування:

K I K i ni i i i� � �� , , .  1               (15)
де Ii – інтенсивність валових капітальних 

вкладень i галузі; μi – коефіцієнт амортизацій-
них відрахувань i галузі; Кi – основні фонди i 
галузі.

При відомому рівні основних виробничих фон-
дів у базисному році

Ki(0)=Ki
0                                       

(16)
виробничі можливості галузей обмежені ви-

робничою функцією галузі
0≤X i ≤Fi (t, Ki,L i ).                (17)

де Xi − інтенсивність валових інвестицій галу-
зі; Li − трудові ресурси i галузі.

Міжгалузеві зв'язки представлені балансови-
ми відносинами:
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де Yi − інтенсивність кінцевого продукту i га-
лузі; d 

j 
− структурні коефіцієнти основних ви-

робничих фондів; Сi − інтенсивність невиробни-
чого споживання i галузі. 

Трудові ресурси галузей обмежені нерівністю

L Li

i

n

�

�� �
1

.                       (20)

Крім того, з економічних міркувань
I i ≥0 , C i ≥C i 

m
, Ki≥0.               (21)

В якості вихідної інформації задаються по-
чаткові значення основних виробничих фондів 
Кi

0
, коефіцієнти амортизації галузей μi, матриця 

коефіцієнтів прямих витрат A=(ai
j
(t)), матриця 

структури фондів (di
j
), сумарні трудові ресурси 

L(t), виробничі функції галузей Fi(t, K, L). 
Необхідно знайти модель процесу  

ν=(Χ(t),Y(t),I(t),C(t),K(t),L(t)), оптимального в 

змісті f v e g t C dtt

D

x

( ) ( , ) max� ��� �

0

, де D – множина 

процесів (планів), обумовлених умовами (15)-(21); 
δ – коефіцієнт дисконтування; g(t,C) – функція 
корисності.

Введення нелінійних виробничих функцій у 
міжгалузевий баланс дозволяє врахувати мож-
ливість взаємного заміщення труда й фондів у 
галузях і залежність продуктивності труда від 
фондоозброєності.

Розглянемо однопродуктову модель розвитку 
аграрного господарства. Рівняння моделі можна 
записати в наступному вигляді

X=a+Y, Y=I+C, K=−μK+I, X=F(K,L).    (22)
де X – валовий продукт; Y – кінцевий (чис-

тий) продукт; I – інвестиції в розвиток виробни-
цтва; С – невиробниче споживання; К – основні 
виробничі фонди; L – трудові ресурси; а – кое-
фіцієнт прямих витрат; μ – норма вибуття основ-
них фондів; F(K, L) – виробнича функція госпо-
дарства.

У даній моделі трудові ресурси L(t) задаються 
екзогенно. Припустимо, що зростання трудових 
ресурсів відбувається з постійним темпом, рів-
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ним n, тоді n
L
L

=


 або L L
0
e nt. Уведемо величину s 

за допомогою співвідношення s=I/Y. Ця величи-
на являє собою частку кінцевої продукції, вкла-
дену в розширення виробництва й називається 
часткою накопичення. Її зв'язок з величиною 
u=C/Y – часткою споживання, що виражається 
співвідношенням s=u+1.

Для виробничої функції F(K,L) будемо при-
пускати, що вона і її похідні задовольняють ви-
могам, сформульованим раніше.

Управління аграрним підприємством буде-
мо вести завданням частки споживання й на-
копичення [8, с. 211]. Зі співвідношення (22) ви-
значаємо програму споживання та розширення 
виробництва, на основі залежностей С(t), I(t), 
пов'язаних співвідношенням I+С=Y, тобто тим 
самим одержуємо однозначну відповідь, якими 
будуть інші економічні показники, що характе-
ризують у рамках даної моделі господарство.

Для математичного дослідження моделі зруч-
но ввести «відносні» змінні. Перехід до новим 
змінного задамо формулами 

x
X
L

k
X
K

c
C
L

= = =, ,                  (23)

де x – продуктивність труда, тобто кількість 
виробленої продукції розраховуючи на одного 
робітника; k – фондоозброєність труда; с – спо-
живання на одного робітника. 

Виключивши тепер із системи (22) змінні Y і I, 
представимо її у вигляді:

( ) .1 � � � �a X K K C �               (24)
Виконавши в рівнянні (24) заміну змінних Х=хL, 

K=kL, C=cL, одержимо ( ) .1 � � � � �a xL kL kL kL cL  �  
З огляду на (23), скорочуючи обидві частини рівно-
сті на L, будемо мати:

( ) .1 � � � � �a x k kn k c �              (25)
Скористаємося властивістю лінійної од-

норідності виробничої функції й покладемо  
λ= 1/L. Тоді X/L=F(K/L,1) або, вводячи відпо-
відні позначення,

x=f(k).                        (26)
Тут функція f(k), яка випливає із властивос-

тей виробничої функції, буде мати наступні влас-

тивості: f ( ) ;0 0=  �
�

�
f
k

0;  �
�

�
2

2
0

f
k

;  �
�

� �
f
k

 при k®

Замінимо тепер за допомогою (24) величину 
x в (25). Одержимо рівняння, що описує модель 
Солоу: 

k=-(μ+n)k+(1-a)f(k)-(27)
Використовуючи частку накопичення s, мож-

на написати наступну рівність:

c u
Y
L

s a f k� � � �( )( ) ( )1 1             (28)

Підставивши цю рівність в (27), одержимо 
іншу форму рівняння моделі:

� � � � � �k n k s a f k( ) ( ) ( )� 1             (29)
Розглянув поняття збалансованого росту – 

процесу економічного розвитку, при якому по-
казники, що характеризують аграрне підприєм-
ство зростають із постійним темпом [9, с. 130]. 
Стосовно до даної моделі це значить, що з по-
стійним темпом повинні зростати величини X, Y, 

К, I, С, L. Можна показати, що темпи росту да-
них показників не тільки постійні, але й однако-
ві. Позначимо n

1
,…,n

5
 темпи росту перших п'яти 

показників і збережемо прийняте в (23) позна-
чення для темпу росту трудових ресурсів. Тоді 
зростання показників буде мати експонентний 
характер:

X X e Y Y e K K e

I I e C C e L L e

n t n t n t

n t n t nt

= = =

= = =
0 0 0

0 0 0

4 2 3

4 5

, , ,

, , ,
         (30)

Тому що Y=(1−a)X, тоді Y e a X en t n t
0 0

2 11� �( ) , звід-
ки n

1
=n

2
. З урахуванням (22) I=K+μK=K

0
(μ+n

3
)en t3 .  

З огляду на те, що I=I
0 en t4 , одержуємо n

3
=n

4
. 

Використовуючи рівняння (23) і підставляючи 
в нього збалансоване рішення (30), одержимо  
(1−a)Х

0 en t1 =K
0
(n

3
+μ) en t3 +C

0 en t5 .
Покажемо, що остання рівність можлива лише 

при n
1
=n

3
=n

5
. Розділимо обидві частини (31) на 

en t1 . Одержимо K
0
(n

3
+μ) e n n t( )3 1− +C

0 e n n t( )5 1− =(1−a)X
0.  

Тому що ліва частина останньої рівності постій-
на при будь-якому t, її похідна обертається в 
нуль. Звідси після деяких перетворень одержимо 
K

0
(n

3
+μ)(n

3
−n

1
) e n n t( )3 1− =C

0
(n

5
−n

1
) e n n t( )5 1−  .

Отже, тому що показники експонент в остан-
ній рівності повинні збігатися, то одержуємо 
n

3
=n

5
. Підставляючи отриманий результат в (31), 

будемо, аналогічно міркуючи, мати n
1
=n

3
. Зістав-

ляючи тепер отримані співвідношення між тем-
пами росту, одержимо, що всі вони збігаються, 
тобто n

1
=n

2
=…=n

5
. Покажемо, що всі ці величини 

рівні n – темпу росту трудових ресурсів. Дійсно, 
тому що величини X, К и L зв'язані виробничою 
функцією, тоді Х

0 en t1 = en t3 F(K
0
,L

0
ent). Використо-

вуючи лінійну однорідність виробничої функції, 
одержимо Х

0 en t1 = en t3 F(K
0,
L

0 e n n t( )− 3 ).
Тому що n

1
=n

3 
, тоді
Х

0
=F(K

0,
L

0 e n n t( )− 3 )               (32)
Таким чином, ми одержали, що визначення 

траєкторії збалансованого росту даної моделі 
приводить до того, що темпи приросту всіх по-
казників виявляються однаковими. Звідси, зо-
крема, випливає, що на траєкторії збалансовано-
го росту частка накопичення s=I(t)/Y(t) постійна.

З рівності темпів росту показників треба, що на 
даній траєкторії показники фондоозброєності тру-
да будуть постійними. Це означає, що траєкторії 
збалансованого росту в розглянутій моделі відпові-
дає рішенню (29), що має вид k=const при s=const. 
Знайшовши рішення k k= , інші змінні моделі 
одержуємо за допомогою наступних формул: 

K t kL e X t f k L ent nt( ) , ( ) ( )= =0 0 , 
Y t a f k L e I t s n f k L ent nt( ) ( ) ( ) , ( ) ( ) ( )� � � �1 10 0

,

C t s a f k L ent( ) ( )( ) ( ) .� � �1 1 0

Знайдене рішення k k=  перетворює в нуль 
ліву частину рівняння (29). Тоді, для відшукання 
k (при заданому постійному впливі норми нако-
пичення s) потрібно вирішити рівняння:

s(1−a)f(k)−(μ+n)k=0                (33)
Покажемо, що це рівняння має в області k>0 

(тільки такі значення мають економічний сенс) 
єдине рішення. Насамперед розглянемо питання 
про існування рішення рівняння (33). Для цього 
розглянемо похідну лівої частини (33), що дорів-
нює s(1−a)f'(k)−(μ+n). Як було відзначено вище, 
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при k→0 значення f'(k)→∞. Отже, у деякому 
проміжку 0<k<ε величина s(1–a)f'(k)–(μ+n) буде 
позитивною, тобто ліва частина (34) − зроста-
юча функція. Тому що при k=0 значення лівої 
частини дорівнює нулю, то в 0<k<ε це значення 
буде позитивним. Таким чином, у деякій точці k

1
 

(0<k<ε) буде виконуватися нерівність 
s(1−a)f(k

1
)−(μ+n)k

1
>0             (34)

При k→∞ у силу властивостей функції f(k) по-
хідна f'(k) стає як завгодно малою. Отже, починаю-
чи з деякого значення k=k' вираз s(1-a)f'(k)–(μ+n) 
буде строго від’ємним і менше деякого негатив-
ного числа -δ. Тоді для значень k≥k' буде ви-
конуватися нерівність s a f k n( ) ( ) ( ) ,1 � � � � � �� �  
інтегруючи яке в межах від k' до k одержимо 

( ( ) ( ) ( ))s a f n d d
k

k

k

k

1 � � � � � �
��
�� � � � � �  або

s(1−a)f (k ) − (μ+n ) k ≤ C -δk,       (35)

де C= − (δ+ μ+n) k′+s(1− a) f (k′).
Звідси випливає, що при деякому k=k

2
 зна-

чення лівої частини буде від’ємним, тобто s(1−a)
f'(k

2
)−(μ+n)k

2
<0. Зіставивши цей результат з (35), 

одержимо, що вираження g(k)=s(1−a)f(k)−(μ+n)k 
на кінцях проміжку k

1
≤k≤k

2
 має різні знаки. 

 З математичної точки зору описана власти-
вість траєкторій моделі виглядає таким чином. 
Нехай k − значення фондоозброєності на тра-
єкторії збалансованого росту; k(t) – траєкторія 
моделі [рішення рівняння (29)] з початковою умо-
вою k(0)=k

0
>0. Тоді незалежно від значення k

0
 

справедливо відношення 
lim ( )
k

k t k
��

�                    (36)

Співвідношення (36) гарантує асимптотичну 
стійкість збалансованого росту. Разом з тим від-
значимо, що описуване їм властивість траєкто-
рії моделі є значно більш сильнішим, тому що 
асимптотична стійкість означає збіжність до k 
тільки тих траєкторій, початкові значення яких 
досить близькі до цьому k. Початкове значення 
k

0
 лежить в області 0<k

0
<k.

Шуканий позитивний корінь цього рівняння k 

буде визначатися вираженням k
s a

n
�

�
�

�(
( )

) /( )1 1 1�
�

� . 

Порівнюючи це вираження з (39), одержимо для 
розглянутого випадку lim ( ) ,

t
k t k

��
� що збігається з 

отриманим вище результатом (36) для довільної 
лінійно однорідної виробничої функції.

Таким чином, ми встановили, що в розгляну-
тій моделі для кожної фіксованої норми нако-
пичення існує єдина траєкторія збалансованого 
росту. Режим збалансованого росту – це одна з 
можливих траєкторій розвитку аграрного під-
приємства. Якщо дана модель використовується 
для опису економіки реального аграрного підпри-
ємства, то будь-яка конкретна траєкторія буде 
визначатися як рішення диференціального рів-
няння (29) з початковою умовою k(0)=k

0 
– зна-

ченням фондоозброєності в початковий момент 
часу й не обов'язково є траєкторією збалансова-
ного росту. Разом з тим, як буде показано нижче, 
траєкторія збалансованого росту відіграє важ-
ливу роль серед множини траєкторій однопро-
дуктової моделі. А саме, досліджуючи поведінку 
траєкторій моделі, можна з'ясувати, що кожна з 
них по закінченні достатньо великого часу необ-
межено наближається до траєкторії збалансо-
ваного росту [10]. Отже, режим збалансованого 
росту може бути використаний для розрахунків 
економічних показників при досить більших зна-
ченнях часу незалежно від початкових значень 
цих показників.

Висновки з проведеного дослідження. На 
основі проведеного аналізу існуючих принципів 
і методів управління аграрними підприємствами 
показана необхідність адаптації та доопрацю-
вання моделей і методів управління аграрними 
підприємствами, використовуючи як керуючий 
вплив обсяг інвестицій. Зроблено уточнення мо-
делі запізнювання при освоєнні капітальних 
вкладень та встановлена необхідність створення 
моделі оптимального розвитку аграрного підпри-
ємства, яка дозволяє розробити основну харак-
теристику збалансованого зросту (магістраль) 
аграрного підприємства. Вперше розглянуто за-
дачу оптимізації моделі з урахуванням фактора 
запізнювання введення основних виробничих за-
собів, вибираючи в якості критерію оптимальнос-
ті максимум споживання.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОДЕЛИ ЗАПАЗДЫВАНИЯ ПРИ ОСВОЕНИИ 
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Аннотация
В статье показана необходимость создания моделей, основанных на обзоре динамики предприятия, выполняющие 
задачи оптимального и оперативного управления аграрными предприятиями и учитывающие особенности распреде-
ления валового продукта на разных этапах. Установлена необходимость использования модели запаздывания между 
инвестициями и введением новых производственных фондов за собственный счет. Показано, что наряду с данной 
моделью, используется подход к моделированию запаздывания на основе распределенного лага, при котором пред-
полагается, что инвестиции, которые выделяются на развитие основных фондов, осваиваются постепенно. Выполнено 
уточнение модели запаздывания при освоении капитальных вложений на основе анализа моделей и методов управ-
ления аграрными предприятиями. Рассмотрена оптимизационная модель ввода основных производственных средств 
аграрного предприятия, которая учитывает не только динамику, но и цель развития экономики и позволяет решать 
задачи поведения производителя.
Ключевые слова: система управления, математическая модель, идентификация системы, производственные функции, 
оптимизация управления.
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IMPROVING DELAY MODELIN DEVELOPMENT  
OF CAPITAL INVESTMENTS OF AGRARIAN ENTERPRISES 

Summary
The study examines necessity of creating models based on an overview of dynamics of an enterprise, which performs 
tasks of optimal and prompt management of agricultural enterprises, taking into account peculiarities of distribution of 
gross product at different stages. The research provides valuable information regarding necessity of using a delay model 
between investments and introduction of new production funds at own expense. It is shown that, along with this model, a 
delay modeling approach is used based on a distributed lag, which assumes that investments allocated for development of 
fixed assets are gradually utilized. Delay model in development of capital investments was refined based on the analysis 
of models and methods of management of agrarian enterprises. The optimization model of introduction basic production 
means of an agrarian enterprise is considered. It introduces not only dynamics, but also purpose of economic development 
and allows to solve problems of manufacturer behavior. 
Key words: management system, mathematical modeling, system identification, production functions, optimization of 
management.



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ104

2 (28), травень 2020 © Лозовський О. М., Федоришена Я. Ю., 2020

УДК 336.543.23

Лозовський Олександр Миколайович
кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри менеджменту та адміністрування
Вінницького торговельно-економічного інституту

Київського національного торговельно-економічного університету
Федоришена Яна Юріївна

студентка
Вінницького торговельно-економічного інституту

Київського національного торговельно-економічного університету

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

В статті розглянуто актуальні проблеми корпоративного управління в Україні як результат процесу формування корпо-
ративного сектору економіки країни. Визначено стан корпоративного управління, проаналізовано динаміку кількості акці-
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взаємодії держави з корпораціями, захисту прав акціонерів у разі реорганізації акціонерних товариств. Серед внутрішніх 
увагу акцентовано на різноплановості інтересів засновників корпоративного бізнесу, корпоративних конфліктах, рівня 
розвитку корпоративної культури, етики міжособистісного спілкування. На основі проведених досліджень запропоновано 
заходи по оптимізації системи корпоративного управління діяльності господарських товариств і об’єднань на Україні.
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Постановка проблеми. В сучасних умовах гос-
подарювання корпоративне управління виступає 
одним із визначальних факторів конкурентоспро-
можності підприємств, видів економічної діяльності 
суб’єктів господарювання. Успішне функціонуван-
ня й економічний розвиток суб’єктів господарю-
вання багато в чому залежить від забезпечення їх 
економічної безпеки, ефективності корпоративного 
управління, як складової менеджменту підприєм-
ства. Воно сприяє процесам глобалізації та інтегра-
ції не лише на мікрорівні, але й на макрорівні. Кор-
поративне управління стає невід’ємною складовою 
розвитку вітчизняної економіки, має безпосередній 
вплив на продуктивну роботу компаній, стимулює 
ліквідність, платоспроможність, фінансову стій-
кість, рентабельність, інноваційну спроможність 
організацій, сприяє залученню іноземних інвести-
цій. Отже, дослідження сучасних проблем розвит-
ку стратегії корпоративного управління виступає 
досить актуальним питанням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-
рішенню проблем корпоративного управління 
присвячено публікації багатьох вітчизняних та 
закордонних вчених. Зокрема, Кузьменко Л., Ма-
зур І., Шапіро В. вивчають сутність та зміст кор-
поративної реструктуризації з урахуванням стра-
тегічних змін, що відбуваються в економіці країни, 
А.Е. Воронкова, М.М. Баб’як, Е.Н. Коренєв, І.В. Ма-
жура розглядають проблему формування корпо-
ративної культури її впливу та взаємозв’язку з 
системою корпоративного управління [2, с. 234], 
В.І. Лаптєв, Х. Фасхієва, Р. Фатхутдінова, О. Чер-
нега, В. Шевчук приділяють багато уваги дослі-
дженню особливостей формування органів управ-
ління акціонерних товариств та організації їх 
внутрішньої взаємодії. Вагомий внесок у розвиток 
системи корпоративного управління здійснив Ла-
уреат Нобелевської премії 2014 р. Ж. Тріоль. 

Постановка завдання. Виходячи з актуальності 
даної проблеми, нами визначена мета досліджен-
ня – визначення ключових проблем та факторів, 

що впливають на розвиток корпоративного управ-
ління в Україні та пошук шляхів їх вирішення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Кор-
поративне управління є складною системою еконо-
мічних відносин, яка побудована на таких понят-
тях, як «корпорація», «корпоративна власність», а 
також «корпоративні права». В сучасній економіч-
ній і правовій літературі корпораціями називають 
господарські товариства (насамперед, акціонерні), 
які мають статус юридичної особи, утворені шля-
хом об'єднання майна засновників та існують не-
залежно від зміни конкретних учасників [3, с. 15].

Згідно Закону України «Про господарські то-
вариства» від 19 вересня 1991 р., акціонерним 
товариством визнається засноване на установчо-
му договорі та статуті товариство, яке має ста-
тутний фонд, поділений на визначену кількість 
акцій рівної номінальної вартості, і несе відпові-
дальність за зобов'язаннями тільки своїм майном 
товариства. Головним нормативним документом, 
що регламентує діяльність акціонерних това-
риств в Україні, є Закон «Про акціонерні това-
риства», який було прийнято у 2008 р.

Саме цей закон поклав початок новому етапу іс-
торії корпоративного управління в нашій країні [4].

В літературі досі не існує єдиного підходу 
до розгляду системи корпоративного управлін-
ня. Більшість авторів розглядають корпоративне 
управління, як організаційну модель, за допомогою 
якої інвестори представляють і захищають власні 
інтереси. Корпоративне управління для них є ор-
ганізаційною угодою, яка може охоплювати різні 
аспекти діяльності корпорації: організацію роботи 
вищих керуючих органів, систему мотивації персо-
налу і т. д., що обумовлена розмежуванням права 
власності від процесу управління.

Варто звернути увагу на те, що корпора-
тивний сектор сьогодні займає провідне місце в 
українській економіці. На його частку припадає 
майже 75% ВВП країни. Разом з тим, досі не 
сформовано необхідних передумов, які б сприя-
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ли ефективному функціонуванню господарського 
механізму корпоративного управління.

За сучасних умов господарювання можна ви-
ділити наступні проблеми корпорацій, у сфе-
рі реалізації акціонерами своїх корпоративних 
прав, а саме: рейдерство, корпоративні конфлік-
ти, проблему взаємодії держави з корпораціями 
та недоліки у корпоративній культурі.

Сьогодні, на жаль, більшість акціонерних то-
вариств країни мають низьку прозорість ведення 
бізнесу та високий рівень тінізації окремих видів 
діяльності. Спостерігаються непоодинокі випадки 
порушення прав акціонерів.

До вагомих негативних явищ, який стримує по-
ступовий розвиток системи корпоративного управ-
ління в Україні можна віднести також і рейдер-
ство. Рейдерство – це протиправний перерозподіл 
акцій, скуповування їх через підставні структури, 
шляхом винесення спірного судового рішення з по-
дальшим силовим захопленням підприємства.

Наразі рейдерство в Україні проявляється у:
– поглинанні підприємства з використанням 

штучного банкрутства (скуповування підприєм-
ством-поглиначем боргів підприємства-цілі та 
ініціювання процедури банкрутства);

– безпідставному відкритті кримінальних 
справ щодо керівників акціонерних товариств, 
якими зацікавились рейдери;

– захопленні шляхом визнання приватиза-
ції підприємства недійсною (реприватизації). Це 
можливо завдяки визнання недійсними резуль-
татів тендеру з продажу державного пакету ак-
цій або майна (ймовірні причини: недостатньо 
висока ціна продажу, невиконання покупцем 
взятих на себе інвестиційних зобов’язань, пору-
шення чинного податкового законодавства тощо);

– незаконному заволодінні майна підприєм-
ства через акціонерний капітал, шляхом купівлі 
контрольного пакету акцій;

– силовому захопленні або шахрайстві. Дані 
види рейдерства ще називають «чорне» чи «сіре» 
рейдерство [1, с. 91].

Станом на 2019 р. понад 70% керівників акці-
онерних товариств вважають власний бізнес не-
захищеним від рейдерства. І це, у свою чергу, 
є досить серйозною, актуальною проблемою, від 
вирішення якої залежатиме подальший розвиток 
відповідного господарюючого суб’єкта, його кон-
курентоспроможність, фінансове благополуччя. 
А відтак – наповнення державного бюджету, фі-
нансова безпека країни. 

У зв’язку із значним поширенням рейдерства 
постає проблема ідентифікації його причин. Пе-
редумовами виникнення рейдерства в Україні 
виступають: значні суми заборгованості, відсут-
ність прозорості у діяльності суб’єктів господа-
рювання, корупція, безкарність рейдерів, виник-
нення корпоративних конфліктів, тощо.

Система корпоративного управління і кор-
поративного законодавства в Україні є одним з 
ключових факторів економічного росту. Разом з 
тим, корпоративна культура українського біз-
несу сьогодні, перебуває на стадії становлення. 
Тому, запобігання, профілактика і цивілізоване 
вирішення корпоративних конфліктів вкрай не-
обхідне, як для окремо взятого суб’єкта госпо-
дарювання, так і для економіки країни в цілому.

Наступною проблемою, що стримує посту-
повий розвиток вітчизняного бізнесу, виступає 
різноплановість інтересів засновників корпора-
тивного бізнесу, що у свою чергу, призводить до 
корпоративних конфліктів.

Корпоративний конфлікт – це якість взаємо-
дії між людьми, що виражається в протиборстві 
сторін заради досягнення власних інтересів і ці-
лей. На рівні корпорації конфлікт, як правило, 
обумовлений боротьбою за економічну владу над 
обмеженими ресурсами.

Наявність конфлікту говорить про протиріччя 
всередині корпорації та існування різноспрямо-
ваних інтересів. Корпоративні конфлікти можуть 
виникати між різними суб'єктами корпоративного 
права, наприклад між посадовою особою корпора-
ції та її акціонером, між власниками підприємства 
та колективом тощо. В практиці господарювання 
корпоративні конфлікти приймають найрізнома-
нітніші форми та завдають серйозної шкоди, як 
самим учасникам, так і суспільству в цілому.

Виділяють наступні види корпоративних кон-
фліктів: внутрішні та зовнішні.

Внутрішні конфлікти виникають між безпосе-
редніми учасниками корпоративних відносин (тоб-
то конфлікти між керівництвом компанії і її акці-
онерами). Вони розгортаються внаслідок боротьби 
за частку у статутному капіталі. Внутрішні кон-
флікти в більшості випадків є приватними, так як 
їх учасники виступають носіями власних інтересів.

Такі конфлікти зазвичай простіше вирішу-
ються, перш за все, тому, що будь-яке підпри-
ємство має в своєму розпорядженні певний набір 
внутрішніх запобіжників, що передбачені стату-
том, установчим договором та іншими норматив-
ними документами.

У зовнішніх конфліктах приймають участь, як 
представники корпоративних прав власності так і 
зовнішні учасники корпоративних відносин (дер-
жавні органи влади, представники сторонніх ор-
ганізацій, зацікавлені фізичні та юридичні особи). 
Зовнішнім конфліктам притаманна «публічність».

Найпоширенішими причинами виникнення від-
повідних конфліктів виступають: нерівномірний роз-
поділ економічних ресурсів, наявність недосконалих 
інститутів розподілу, проблема вибору між вигодою 
та дотриманням умов договору учасників ринкових 
відносин, затягування процедури розвитку стосун-
ків між сторонами тощо. Наявність в такому кон-
флікті публічного елементу, а також неможливість 
вирішення конфлікту за допомогою, згаданих ра-
ніше, внутрішніх важелів підприємства, зумовлює 
застосування правових механізмів розв’язання зо-
внішніх корпоративних конфліктів, таких як: 

– судових процедур;
– оформлення у формі відповідної угоди до-

мовленості учасників конфлікту (прийняття мир-
ної угоди);

– попереднього розгляду причин конфлікту від-
повідним органом господарюючого суб’єкта з метою 
визначення власної позиції, відносно проблемної 
ситуації, що виникла (на загальних зборах учас-
ників або розгляд конфлікту ревізійною комісією).

Розглянемо наступну не менш важливу, на 
наш погляд, проблему, яка значною мірою впли-
ває на розвиток корпоративного сектору в Укра-
їні, а саме взаємодію держави з корпораціями. 
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Надзвичайно актуальним, в процесі вдоско-
налення системи корпоративного управління, є 
питання захисту прав акціонерів у разі реорга-
нізації (злиття, поділу, виділення, перетворення) 
акціонерних товариств. Вітчизняні акціонерні то-
вариства, на жаль, ще не відповідають рівню пу-
блічних корпорацій розвинутих країн світу, які 
характеризуються високою прозорістю ведення 
бізнесу та узгодженням інтересів усіх учасників 
корпоративного управління.

Велика кількість проведених емпіричних до-
сліджень свідчить про те, що чим нижче рівень 
економічного розвитку країни та не досконаліша 
інституціональна система, тим вища концентрація 
власності і влади. Вона являє собою реакцію на 
слабку правову захищеність інвесторів в рамках 
національної моделі корпоративного управління.

Головною особливістю взаємовідносин держа-
ви і корпорацій є значний вплив держави на під-
приємство, в результаті того, що саме держава 
залишається основним акціонером, який, нажаль, 
не завжди виконує власні обов’язки інвестора.

 В державному реєстрі корпоративних прав 
станом на 1 квітня 2018 р. на обліку перебува-
ло 496 господарських товариств, в яких держава 
мала відповідну частку у статутному капіталі, з 
них: 383 акціонерних товариства (АТ), 86 това-
риств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) та 
27 національних акціонерних компаній (НАК) і 
державних холдингових компаній (ДХК). Так 
більше половини з них, а це 52,62% (від загальної 
кількості) мало у статутному капіталі державну 
частку понад 50%, що надає державі право кон-
тролю за їх діяльністю, тобто державі належить 
контрольний пакет акцій. А у 29% акціонерних 
товариств держава володіє 100% акцій [5].

Навіть там де державна власність відсутня, 
вона все ж таки опосередковано виступає власни-
ком, використовуючи відповідні податки. З власно-
го прибутку акціонерні товариства повинні спла-
чувати податки, які сьогодні є досить високими та 
стримують оновлення основних виробничих фондів 
і інвестування відповідних програм. Відповідно до 
Закону України «Про господарські товариства» 
у статутному капіталі передбачені корпоративні 
права держави, згідно яких, адміністрація акціо-
нерного товариства, за підсумками календарного 
року зобов’язана прийняти рішення про відраху-
вання не менше 30% чистого прибутку на виплату 
дивідендів до Державного бюджету України.

Варто звернути увагу і на нерозвиненість фон-
дового ринку України, що призводить до виник-
нення певних проблем пов’язаних з відсутність 
дієвих фінансових інструментів, які б надавати 
можливість інвестувати у фінансові активи на 
ринку. У складний для України період економіч-
ної і політичної кризи, ефективно функціонуючий 
фондовий ринок міг би стати фундаментом для 
забезпечення економічної стабільності та прове-
дення комплексних реформ. Разом з тим, сьогодні, 
все менша кількість акціонерних товариств бажає 
працювати на ринку цінних паперів, а відтак, не 
планують інвестувати у власний бізнес викорис-
товуючи можливості фондового ринку. 

Станом на 1 січня 2019 року в Україні було 
зареєстровано 14 831 акціонерне товариство. На-
ціональній комісії з цінних паперів та фондового 

ринку надається право контролю за виконанням 
учасниками ринку вимог та спеціальних проце-
дур, а також право на вживання заходів впливу 
на учасників, які не виконують вказане. Крім того, 
передбачається обов’язкове розкриття інформації 
про зміну власників акцій, яким належать 5% і 
більше простих акцій публічного акціонерного то-
вариства, про придбання особою пакета акцій в 
розмірі 50%–95% і більше акцій товариства, а та-
кож інформації про таких власників акцій.

Також, окремої уваги потребує низка внутріш-
ніх (суб’єктивних) проблем корпоративного управ-
ління, яка пов’язана, насамперед, з відсутністю 
розвиненої корпоративної культури, непорозу-
міннями у відносинах між акціонерами (власни-
ками) та управляючими (менеджерами) компанії.

Присутність у складі учасників корпоративних 
відносин різних груп означає наявність різних ці-
лей, які вони намагаються досягти. Щоб досягти 
балансу інтересів зацікавлених осіб потрібно по-
долати складний процес, який потребує прийнят-
тя компромісних управлінських рішень, які задо-
вольнятимуть кожного учасника корпоративних 
відносин і систему менеджменту в цілому. 

Невід’ємним елементом системи корпоративного 
управління виступає етика, яка має «характерне за-
барвлення» на кожному підприємстві Корпоратив-
на етика – це система моральних принципів, норм 
моральної поведінки, яка регулює вплив і відносини 
всередині організації та її взаємодію з іншими діяча-
ми ринку. А корпоративна етика працівника являє 
собою результат усвідомлення власної приналеж-
ності до відповідної соціально-професійної групи. 
Вона формується у вигляді моральних вимог і норм 
поведінки, заснованих на головних нормах і прин-
ципах міжособистісного спілкування, які визначені 
свідомістю суспільства. У своїй повсякденній діяль-
ності працівники повинні демонструвати прагнення 
дотримуватись найвищих стандартів корпоративної 
етики і професійної поведінки, як у міжособистісних 
взаємовідносинах з колегами, так і з представника-
ми інших організацій та суспільством загалом.

Розуміння характеру та особливостей транс-
формації системи корпоративного управління в 
Україні є необхідним для вироблення ефектив-
ної корпоративної політики та стратегії розвитку 
акціонерних товариств.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, на сучасному етапі розвитку ринкових 
відносин система корпоративного управління в 
Україні все ще знаходиться на стадії зароджен-
ня. Її варто сприймати як систему економічних, 
психологічних, соціальних та правових відносин, 
що охоплює правила та процедури прийняття рі-
шень щодо діяльності господарських товариств 
та об’єднань. Подальше її вдосконалення потре-
бує детального наукового аналізу та переосмис-
лення сучасних концептуальних підходів і пови-
нно здійснюватись за наступними напрямками:

З цією метою вважаємо за необхідне: 
– пошук закономірностей розвитку усієї сис-

теми в транзитивній економіці країни;
– встановити чіткі правила прозорості бізне-

су, що позитивним чином впливатиме на інвес-
тиційну привабливість суб’єктів господарювання; 

– ліквідацію недоліків, які наразі існують в 
Законі України «Про акціонерні товариства», що 
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надасть можливість акціонерам зручно та впев-
нено реалізовувати власну діяльність;

– переформатування держави, як власника ви-
значеного пакету акцій акціонерних товариств, в 
більш ефективного акціонера, шляхом застосування 

відповідних методів і засобів державного регулю-
вання до умов вітчизняної системи господарювання;

– постійного удосконалення системи корпо-
ративного управління, підбору кваліфікованих 
працівників.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В УКРАИНЕ

Аннотация
В статье рассмотрены актуальные проблемы корпоративного управления в Украине как результат процесса форми-
рования корпоративного сектора экономики страны. Определено состояние корпоративного управления, проанализи-
рована динамика количества акционерных обществ, проведена систематизация имеющихся проблем на внутренние и 
внешние. Среди внешних проблем внимание уделено рейдерству, низкой степени прозрачности ведения бизнеса, вы-
сокому уровню тенизирования отдельных видов деятельности, взаимодействия государства с корпорациями, защиты 
прав акционеров при реорганизации акционерных обществ. Среди внутренних внимание акцентировано на разнопла-
новость интересов учредителей корпоративного бизнеса, корпоративные конфликты, уровень развития корпоративной 
культуры, этики межличностного общения. На основе проведенных исследований предложены меры по оптимизации 
системы корпоративного управления деятельности хозяйственных обществ и объединений на Украине.
Ключевые слова: корпоративное управление, конкурентоспособность, акционерное общество, корпорация, корпора-
тивная собственность, корпоративные права, корпоративный конфликт, этика.
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MODERN PROBLEMS OF CORPORATE GOVERNANCE IN UKRAINE

Summary
The article considers the current problems of corporate governance in Ukraine as a result of the process of formation of 
the corporate sector of the economy. The state of corporate governance is determined, the dynamics of the number of 
joint-stock companies is analyzed, the existing problems are systematized into internal and external. Among the external 
problems, attention is paid to raiding, a low degree of transparency in doing business, a high level of toning of certain 
activities, the interaction of the state with corporations, protection of shareholders rights in the reorganization of joint 
stock companies. Among the domestic attention is focused on the diversity of interests of the founders of corporate 
business, corporate conflicts, the level of development of corporate culture, ethics of interpersonal communication. On the 
basis of the conducted researches measures on optimization of system of corporate management of activity of economic 
societies and associations in Ukraine are offered.
Key words: corporate governance, competitiveness, joint stock company, corporation, corporate property, corporate rights, 
corporate conflict, ethics.
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Статтю присвячено теоретичному аналізу соціально-психологічних характеристик особистості сучасного підприємця. 
Детально розглянуто соціальні та психічні властивості і здібності людини, які забезпечують здатність до підпри-
ємницької діяльності. Розглянуто ключові якості, необхідні підприємцям, особливості їх мотивації та професійної 
самосвідомості. Обґрунтовано важливість розвитку суб'єктності як фактору успішності підприємницької діяльності. 
Доведено, що вивчення соціально-психологічних характеристик особистості сучасного підприємця є необхідним для 
прогнозування і управління поведінкою підприємця, його професійного становлення та розвитку. 
Ключові слова: підприємець, соціальні та психічні властивості і здібності, мотивація, професійна самосвідомість, 
суб'єктність особистості.

Постановка проблеми. Серед багатьох чинни-
ків соціально-економічного прогресу в більшості 
країн світу найбільш важливим визнається під-
приємництво. Його розвиток є одним з головних 
елементів процесу демократизації суспільства, 
що полягає у реалізації всіх можливостей лю-
дини в сфері економіки та економічного забез-
печення всіх інших суспільних процесів. Актив-
не функціонування і розвиток підприємництва 
залежать від багатьох чинників зовнішнього та 
внутрішнього середовища, однак все більше на-
уковців та практиків погоджуються з тим, що 
провідну роль у цьому процесі відіграє особис-
тість підприємця. Особлива роль підприємництва 
в економічному прогресі, багатоаспектність цьо-
го феномену зумовлює необхідність дослідження 
особистості підприємця, вивчення його соціаль-
но-психологічного портрету.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-
світлення сутності підприємництва та соціаль-
но-психологічних особливостей підприємця зна-
йшло відображення у працях таких вчених, як: 
М. Бутко, А. Неживенко, Т. Пепа [2], І. Троїцька 
[10], Г. Шайхутдінова [14] та ін. Серед останніх 
досліджень і публікацій, у яких вивчалися осо-
бливості особистості підприємця, варто зверну-
ти увагу на праці К. Устінової [11], яка вивча-
ла соціально-демографічний портрет сучасного 
підприємця, визначала вплив різних соціально-
демографічних характеристик на схильність до 
підприємницької діяльності; І. Мішурової [7], яка 
розробила рекомендації щодо оцінки схильнос-
ті до підприємницької діяльності (за наявністю 
якостей, необхідних підприємцям) та Ю. Мальце-
ва і Є. Вєдєнєєвої [5], якими розглядається роль 
суб'єктності особистості в досягненні професійно-
го «акме» підприємця.

З'ясуванню суті підприємництва, визначен-
ню основних рис підприємця світова економіч-
на наука приділяє увагу протягом майже трьох 
століть. Проте ці об’єкти дослідження постійно 

поповнюються елементами нового змісту, що зу-
мовлює необхідність їх системного вивчення. 

Постановка завдання. Аналіз наукових дже-
рел показує, що розкриваючи сутність поняття 
«підприємець», більшість авторів акцентують 
увагу на його особистості, певних соціально-пси-
хологічних властивостях, якостях, особистісному 
(суб’єктному) потенціалі. Наприклад, у роботі 
І. Троїцької зазначено, що підприємець – це лю-
дина, яка створює ресурси розвитку ситуації за 
рахунок свого суб'єктного потенціалу тоді, коли 
енергія середовища прагне до нуля (умовно ви-
черпана). В цьому випадку людину дії, здатну 
проявити комплексну індивідуально-особистісну 
якість «перешкодостійкість на соціальному рів-
ні», можна назвати підприємцем [10].

У підприємництві, так само як і у всіх інших 
сферах діяльності, особисті якості людини віді-
грають в досягненні успіху не меншу роль, ніж 
якості професійні. На основі викладеного можна 
сформулювати завдання дослідження, яке поля-
гає у здійсненні теоретичного аналізу соціально-
психологічних характеристик особистості сучас-
ного підприємця, які забезпечують його готовність 
і здатність до підприємницької діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Для того щоб 
визначити, які психологічні риси (характеристи-
ки) особистості відрізняють підприємців від не-
підприємців або успішних підприємців від менш 
успішних дослідники часто використовують пси-
хологічний портрет – комплексний опис людини, 
її внутрішнього світу, цілей, цінностей, мотивів, 
страхів, фізіологічних і психологічних особливос-
тей, що дозволяють прогнозувати або впливати 
на її поведінку [3]. Психологічний портрет є важ-
ливим інструментом діагностики здатності люди-
ни до підприємницької діяльності. Адже для того 
щоб професійна діяльність здійснювалася най-
більш ефективно, необхідна певна відповідність 
структури особистості психологічній структурі 
даної діяльності.
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За І. Троїцкою індивідуально-психологічний 
образ підприємців характеризують такі риси [10]: 
готовність до енерговитрат, праці, розширення 
знань і чутливість до сприйняття нових стиму-
лів; відповідальність і розвинений внутрішній 
контроль управління ситуаціями; концентрація 
кордонів діяльності на індивідуальних здібнос-
тях незалежно від конвенціальності (соціально-
го визнання) норм при глибокому усвідомленні 
власних проблем і збереженні мети; стриманість, 
вимогливість в оцінці результатів діяльності; ви-
соке емоційно-психічне напруження як індика-
тор індивідуально-особистісних енергоресурсів 
(високий показник шкали емоційної інтеграції, 
підвищений рівень тривоги). 

Характерні якості підприємливої людини 
В. Бережной та Ю. Чавикіна вбачають у здатнос-
ті і готовності: проявляти ініціативу; приймати 
рішення; не шкодувати себе; йти на ризик; ро-
зуміти ринок і його розвиток; прагнути до ново-
введень; керувати людьми; а особливо, надихати 
співробітників і координувати їх роботу [1].

І. Мішурова до рис, які визначають схильність 
до підприємницької діяльності, віднесла: лідер-
ство; готовність до ризику; високу працездатність; 
незалежність; гнучкість, адаптивність; стресос-
тійкість, наполегливість; комунікативні навички; 
ініціативність; мотивацію до створення бізнесу; 
сприятливе локальне соціальне середовище [7]. 

М. Бутко, А. Неживенко, Т. Пепа важливі 
для психологічного портрета підприємця якості 
об’єднали в три блоки [2]:

до інтелектуального блоку входять: компе-
тентність, комбінаційний хист, розвинена уява, 
реальна фантазія, розвинена інтуїція, перспек-
тивне мислення;

комунікативний блок – талант координатора 
зусиль співробітників, здатність і готовність до 
терпимості у спілкуванні з іншими людьми і вод-
ночас здатність йти проти течії;

мотиваційно-вольовий блок – це схильність до 
ризику, відповідальність, прагнення боротися й 
перемагати, потреба в самореалізації й суспіль-
ному визнанні, вираженість мотиву успіху.

Досить ємну класифікацію підприємницьких 
здібностей запропонувала Г. Шайхутдінова. До 
неї вона включила:

1) характеристики лідерства: прагнення до 
самостійності, почуття перспективи, переконли-
вості, наполегливості в досягненні поставлених 
цілей;

2) особливі інтелектуальні здібності: компе-
тентність, проникливість, оригінальність, ана-
літичний склад розуму, вміння генерувати ідеї, 
розвинена інтуїція, освіченість;

3) комунікативні здібності: контактність, го-
товність і вміння вирішувати конфлікти, вміння 
підбирати собі компаньйонів і виконавців, уміння 
йти проти течії;

4) економічні характеристики: прагнення до 
отримання конкуруючих переваг, примноження 
багатства, до інновацій та їх здійснення, дій зі 
встановлення ринкової рівноваги;

5) соціальні характеристики: ініціативність, ор-
ганізаторський талант, ділова культура, вміння 
здійснювати організацію і реорганізацію соціально-
економічних механізмів, готовність ризикувати.

6) фізичні характеристики і здібності: фізич-
не, психічне та емоційне здоров'я [14].

Як показав проведений аналіз, дослідники не 
мають єдиної думки про соціально-психологічні 
якості особистості, яка має хист до підприємниць-
кої діяльності. Ця ситуація є абсолютно логічною, 
адже, щоб бути ефективним, підприємцю необ-
хідно демонструвати значну кількість мораль-
них, вольових, емоційних та інтелектуальних рис 
відповідно до вимог зовнішнього середовища. Але 
абсолютно зрозуміло, що бути підприємцем не-
можливо без відповідної мотивації. 

Важливою складовою особистості підприємця 
є його мотиваційна сфера – це мотиви і уста-
новки, якими він безпосередньо керується. Тобто 
спонукання професійної поведінки підприємця, 
його мотиваційне ядро. 

С. Халін, досліджуючи підприємництво з со-
ціологічної точки зору, зазначає, що підприємці, 
поряд із загальними для всіх категорій населен-
ня особистими потребами, мають ряд специфіч-
них особистих потреб, або специфічні особливос-
ті особистих потреб. В тому числі, це потреби в 
спілкуванні з колегами, тобто з іншими підпри-
ємцями, в самій причетності до товариства під-
приємців, в самоповазі саме як представників ді-
лового світу, в специфічній надійності і міцності 
свого підприємницького положення в суспільстві 
в цілому, і в колі колег-підприємців, зокрема. 
Підприємці потребують особливої впевненості 
щодо завтрашнього дня своєї справи, особливої 
форми підприємницького самовираження, свідо-
мості власної значущості як підприємця, свободи 
підприємництва; нарешті, особливої підприєм-
ницької творчості [12].

І. Троїцька відносить до мотивів підприєм-
ницької діяльності [10]: максимальний контроль 
над своїм майбутнім; надія об'єднати роботу й 
особисте життя; можливість реалізувати здібнос-
ті; прагнення поширити свій стиль і спосіб життя 
на сферу ділової активності; бажання отримува-
ти винагороду за працю і забезпечити зростання 
добробуту.

Н. Худякова визначила наступні групи моти-
вів підприємницької діяльності: 

1) безпосередні мотиви (мотиви комерційного 
успіху; мотиви свободи і незалежності; мотиви 
ініціативи і активності; мотиви інноваційності і 
ризику); 

2) опосередковані мотиви (мотиви самореалі-
зації; мотиви поваги і самоповаги; мотиви соці-
альних контактів і групової належності; мотиви 
вимушеності) [13].

Ще одним елементом особистості підприєм-
ця, який визначає здатність до підприємницької 
діяльності є професійна самосвідомість – усві-
домлене ставлення до своїх професійних потреб 
і здібностей, потягів і мотивів поведінки, пере-
живань і думок щодо професійної діяльності. 
Саме професійна самосвідомість регулює процес 
становлення підприємця як професіонала та є 
внутрішнім джерелом його професійного розвит-
ку. Результатом процесів самосвідомості є про-
фесійна «Я-концепція» особистості – динамічна 
система уявлень я про себе як професіонала, яка 
включає усвідомлення своїх фізичних, інтелек-
туальних та інших особливостей, які забезпечу-
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ють ефективність професійної діяльності; само-
оцінку та суб'єктивне сприймання чинників, які 
впливають на неї. 

Українська дослідниця О.М. Шевцова визначає 
основні психологічні умови позитивного розвит-
ку професійної Я-концепції особистості, зокрема: 
усвідомлення залежності ефективності здійсню-
ваної професійної діяльності від рівня профе-
сійно-особистісного розвитку; стабільну психо-
логічну готовність до самопізнання, когнітивного 
та емоційного саморозкриття, динамічного само-
змінювання; наявність позитивної адекватної са-
мооцінки професійного потенціалу в сукупності 
з вище середнього рівнем професійних домагань; 
усвідомлення необхідності і власної здатності до 
бажаних професійно-особистісних змін [15]. 

Підприємницька діяльність – це не тільки 
професія, а й специфічний спосіб життя. Під-
приємницька діяльність, здійснюється в про-
сторі, що надає людині широкі можливості пер-
соналізації і самоактуалізації, і належить до 
професій, що істотно розширюють можливості 
для розвитку суб'єктної позиції, суб’єктної ре-
гуляції діяльності. Ю. Мальцев та В. Вєдєнєєва 
зазначають, що професійна підприємницька ді-
яльність є особливим способом вибудовування 
життєвого шляху, яка ставить особливі вимоги 
до розвитку особистісних суб'єктних характерис-
тик людини, пов'язаного з ризиком, інноваціями 
і постійною самоактуалізацією. У зв'язку з цим 
аналіз суб'єкта підприємницької діяльності по-
винен бути доповнений рефлексією підприємця 
як суб'єкта індивідуального життєвого шляху 
[5]. В рамках акмеологічного підходу суб'єктність 
активно досліджується в зв'язку з проблемами 
саморозвитку і самореалізації людини як інте-
гральна здатність вибудовувати життя і діяль-
ність відповідно до власних цілей і цінностей [4].

Т. Маркелова зазначає, що суб'єктність є інте-
гратором професійних здібностей людини, забез-
печуючи можливість виконання ним професій-
них вимог на високому рівні якості, і розглядає 
суб'єктність як фактор успішності професійної 
діяльності [6].

Ознаками суб'єктності з позиції акмеологічного 
підходу є: активне орієнтування (в новій або не-
стабільній ситуації); усвідомлення структури сво-
єї діяльності, якостей особистості, етапів профе-
сійного і життєвого шляху; ініціатива, самостійне 
цілепокладання, планування; інтенсивна вклю-
ченість в діяльність; прагнення до саморегуляції 
(самоконтролю, самокорекції, самокомпенсации), 
володіння прийомами саморегуляції; усвідомлен-
ня протиріч свого розвитку; налаштованість на 
саморозвиток і самовідновлення; прагнення до са-
мореалізації і творчого творення; інтеграція свого 
професійного шляху, структурування і впорядку-
вання власного професійного досвіду та ін [4].

Л. Темнова розглядає суб'єктність, з одно-
го боку, як загальну характеристику професі-
онала, яка відображатиме його можливості са-
мореалізуватися в професійній діяльності, а з 
іншого – як особливу характеристику, що забез-
печує ефективність професіоналізації. При цьо-
му суб'єктність розглядається одночасно з трьох 
позицій: як комплексне психологічне утворення, 
що забезпечує процеси самооцінки, самоставлен-
ня, саморегуляції, самовизначення, самоконтро-
лю і т.п. (позиція «Я самокерую»); як регулятор 
процесів планування, здійснення, оцінки, коригу-
вання професійної діяльності (позиція «Я керую 
справою»); як регулятор процесів професійних 
взаємодій (позиція «Я керую людьми») [9].

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, складові соціально-психологічного пор-
трету підприємця можна представити у такому 
вигляді (рис. 1).

Вивчення соціально-психологічних характерис-
тик особистості сучасного підприємця є необхідним 
для прогнозування і управління поведінкою підпри-
ємця, його професійного становлення та розвитку. 

Подальші дослідження авторів будуть спря-
мовані на розробку заходів щодо діагностики мо-
тивації підприємницької діяльності, оцінки про-
фесійної Я-концепції, соціально-психологічних 
якостей і здібностей та рівня суб’єктності під-
приємців та осіб, які прагнуть здійснювати під-
приємницьку діяльність.

Особистість підприємця

Е  л  е  м   е н  т  и

Соціальні та психічні 
властивості 

Мотивація Професійна 
самосвідомість

Готовність і здатність до підприємницької діяльності

Суб’єктність

Рис. 1. Складові соціально-психологічного портрету підприємця



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 111

2 (28), May 2020

Література:
1. Бережной В.М. Предпринимательство как тип хозяйствования : учебн. пособ. / В.М. Бережной, Ю.Б. Чавыкина. – 

Харків: ХНАДУ, 2007. – 159 с.
2. Бутко М. П. Економічна психологія. [текст] навч. посіб. / За заг. ред. Бутка М. П. / М. П. Бутко, А. П. Неживенко, 

Т. В. Пепа – Київ: Центр учбової літератури, 2016. – 232 с.
3. Волков Д. В. Исследование передачи психологических особенностей личности средствами портретной графики / 

Д.В.Волков // Проблемы современного образования. – 2018. – № 4. – С. 69–83.
4. Деркач А.А. Профессиональная субъектность как психолого-акмеологический феномен / А.А. Деркач // Акмеоло-

гия. – 2015. – № 2(54). – C. 8–22.
5. Мальцев Ю.Г. Роль субъектности в становлении профессионального "акме" предпринимателя / Ю.Г. Мальцев, 

Е.В. Веденеева // Управление в современных системах. – 2019. – № 1(21). – С. 40–46.
6. Маркелова Т. В. Субъектность как фактор успешности педагогической деятельности офицера Вооруженных сил : 

дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Т.В. Маркелова. – Н. Новгород, 2000. – 145 c.
7. Мишурова И. В. Развитие предпринимательских способностей на основе изучения специфики феномена предпри-

нимательства / И. В. Мишурова // Вестник Академии знаний. – 2020. – № 1(36). – С. 153–158.
8. Резник С.Д. Основы предпринимательской деятельности: учебник / С.Д. Резник, И.В. Глухова, А.Е. Черницов;  

под общ. ред. С.Д. Резника. – Пенза: ПГУАС, 2014. – 304 с.
9. Темнова Л. В. Личностно-профессиональное развитие психолога в системе высшего образования : дис. ... д-ра пси-

хол. наук: 19.00.13 / Л.В.Темнова. – Москва, 2001. – 325 c.
10. Троицкая И. В. Психология предпринимательской деятельности и основы экономической психологии : курс лек-

ций / И.В.Троицкая. – Санкт-Петербург: СПбГАСУ, 2010. – 176 с.
11. Устинова К.А. Социально-демографический портрет современного предпринимателя / К.А. Устинова // Проблемы 

развития территории. – 2018. – № 4(96). – С. 124–135.
12. Халин С.М. Социология предпринимательства: (попытка теоретической интерпретации понятия) / С.М. Халин. – 

Тюмень: Тюменский государственный университет, 2004. – 82 с.
13. Худякова Н. Ю. Психологічні особливості мотивації підприємницької діяльності // IV Наук.-практ. конф. з 

організаційної та економічної психології (Київ, 23-24 листоп. 2006 р.): тези / за наук. ред. Л. М. Карамушки. – Київ: 
Наук. світ, 2006. – С. 14–15.

14. Шайхутдинова Г. Ф. Формирование личностных, экономических и организационных компонентов предпринима-
тельства в координатах инновационной экономики: научное издание / Г.Ф. Шайхутдинова. – Уфа: Уфимский го-
сударственный университет экономики и сервиса, 2013. – 80 с. 

15. Шевцова О. Професійна Я-концепція як метарезультат розвитку аутопсихологічної компетентності майбутніх 
фахівців / О. Шевцова // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. 
Серія "Психологічні науки". – 2018. – № 2(20). – С. 91–95.

Луговая Виктория Николаевна
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры экономики и социальных наук 
Харьковского национального экономического университета 
имени Семена Кузнеца
Мартиянова Марина Павловна
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры экономики предприятия и менеджмента 
Харьковского национального экономического университета 
имени Семена Кузнеца

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Аннотация
Публикация посвящена теоретическому анализу социально-психологических характеристик личности современного 
предпринимателя. Подробно рассмотрены социальные и психические свойства и способности, которые обеспечивают 
способность к предпринимательской деятельности. Рассмотрены ключевые качества, необходимые предпринимате-
лям, особенности их мотивации и профессионального самосознания. Обоснована важность развития субъектности 
как фактора успешности предпринимательской деятельности. Доказано, что изучение социально-психологических 
характеристик личности современного предпринимателя необходимо для прогнозирования и управления поведением 
предпринимателя, его профессионального становления и развития.
Ключевые слова: предприниматель, социальные и психические свойства и способности, мотивация, профессиональное 
самосознание, субъектность личности.
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Summary
The publication the theoretical analysis of the socio-psychological characteristics personality of the modern entrepreneur 
is devoted. Social and mental properties and abilities that provide the ability to do business is considered in detail. The 
key qualities necessary for entrepreneurs, features of their motivation and professional self-awareness are considered. 
The importance of the development subjectivity as a factor in the success of entrepreneurial activity is substantiated. 
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ПОЗИЦІОНУВАННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД:  
СОЦІАЛЬНІ МАРКЕРИ

Розглянуто ґенезу ідентифікації та позиціонування об’єднаних територіальних громад. Сформульовано та показано 
роль соціальних маркерів щодо позиціонування ОТГ як соціально-відповідальної не лише під час карантинних обме-
жень, але і після їх послаблення та зняття. Показано, що застосування соціальних маркерів покликане сприяти роз-
витку економіки ОТГ, підвищувати прозорість влади та згуртовувати мешканців ОТГ у протидії соціальним загрозам 
та накопиченні її соціального капіталу.
Ключові слова: об’єднана територіальна громада, ідентифікація, позиціонування, соціальний маркер, соціальна без-
пека, соціальний капітал.

Постановка проблеми. Реформа місцевого са-
моврядування та територіальної організації вла-
ди в Україні на засадах децентралізації є однією 
з найрезультативніших. Ця реформа є питанням 
цивілізаційного вибору, політичної культури та 
складовою частиною європейського та євроатлан-
тичного курсу держави. Завдяки децентралізації 
економічна і соціальна спроможність регіонів ви-
явилася доволі міцною, опинившись у «залізних 
обіймах» карантинних обмежень, спричинених 
пандемією. Водночас, перед ідентифікацією та 
позиціонуванням об’єднаних територіальних гро-
мад (ОТГ) постали й певні виклики, переважна 
кількість яких має соціальний характер. 

Інклюзивний успіх децентралізації ґрунтуєть-
ся на двох найбільш суттєвих складових: інсти-
туційній достатності та спроможності ОТГ. Звіс-
но, наявна інституційна недостатність стримує 
перебіг децентралізації, створюючи певні прога-
лини у поведінці учасників цього процесу, але 
водночас змушуючи їх бути більш адаптивними.

Загальною метою політики ідентичності є ко-
мунікативна цілісність локальної спільноти, її 
суб’єктність, здатність формувати й відтворюва-
ти спільні уявлення, норми і цінності, прийма-
ти спільні рішення і досягати спільних цілей [1]. 
Тому визначальними для процесу позиціонуван-
ня ОТГ є соціальні маркери, значущість котрих 
суттєво винищилася в умовах пандемії. 

Останні дослідження. Об’єднана територіаль-
на громада (ОТГ) є об'єднанням кількох посе-
лень, що мають єдиний адміністративний центр. 
Адміністративним центром якої визначено міс-
то, є міською територіальною громадою, центром 
якої визначено селище, – селищною, центром 
якої визначено село, – сільською. Спроможна те-
риторіальна громада – це громада, в якій місцеві 
джерела наповнення бюджету, інфраструктурні 
та кадрові ресурси є достатніми для вирішення 
органами місцевого самоврядування питань міс-
цевого значення, передбачених законодавством, 
в інтересах жителів громади.
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Якщо доробок вітчизняних учених у галузі 
національної ідентичності є доволі суттєвим, то 
проблематика ідентифікації ОТГ лише починає 
досліджуватись. Одним з визначень є наступне. 
Ідентифікація ОТГ – це процедура встановлення 
схожості / відмінностей ОТГ за допомогою ви-
значених критеріїв і відповідних ознак, комбі-
нування яких і відбиває унікальність конкретної 
ОТГ на фоні інших. Ідентифікація ОТГ потрібна 
для визначення унікальних характеристик, при-
таманних саме цій ОТГ [2]. 

Осмислюючи природу територіально-просто-
рових ідентичностей, від глобальної до локальної, 
в різних системах координат, слід зауважити, що 
у працях низки дослідників наголос незмінно ро-
биться на «визнанні тією чи іншою територіаль-
ною спільнотою таких спільних цінностей, які не 
тільки визнаються «своїми», але й здатні стано-
вити тривку основу для консолідації» [1]. У свою 
чергу консолідація виступає вагомою передумо-
вою для організації політичного життя на демо-
кратичних засадах, політичної участі громадян 
та їх впливу на прийняття суспільно значущих 
рішень. Відповідно ієрархія територіальних іден-
тичностей, де нижчі рівні співіснують з вищи-
ми, виступає тим каркасом, на якому будується 
культура субсидіарної демократії [2].

Територіально-просторова або територіальна 
ідентичність – це сприйняття індивідом себе як 
представника певної «уявленої спільноти», яка 
ґрунтується на єдності території проживання, іс-
торії та традицій, соціо-культурного досвіду, цін-
нісних орієнтацій та способу життя [3]. 

Найчастіше йдеться про ідентичність ОТГ у 
розумінні place identity, з якою себе асоціюють 
місцеві мешканці, але вивчення соціальних мар-
керів ідентифікації та позиціонування ОТГ нара-
зі залишається поза межами уваги дослідників.

Спроможність громади – здатність органів 
місцевого самоврядування якісно надавати усі 
необхідні населенню послуги, зокрема у сфері 
освіти, культури, охорони здоров’я, соціально-
го захисту, житлово-комунального господарства 
тощо. Проте здатність органів місцевого само-
врядування, як основна ознака спроможності 
ОТГ, має спиратися на залучення до економіч-
но активного населення громад та представни-
ків бізнес-середовища. У свою чергу, глибинними 
чинниками створення і зміцнення спроможності 
ОТГ є їх ідентифікація, формування нового типу 
локальної ідентичності громади та її мешкан-
ців, позиціонування і створення бренду, глибинні 
аналітичні дослідження котрих в Україні прак-
тично відсутні.

Мета статті полягає у визначенні соціальних 
аспектів позиціонування об’єднаних територі-
альних громад (ОТГ).

Виклад основного матеріалу. Процес іденти-
фікації має на меті створення ідентичності, яка, 
у свою чергу, є результатом ототожнення інди-
віда із соціальними групами (спільнотами), внут-
рішнього прийняття (інтеріоризації) їх цінностей, 
норм та/або інтересів, що проявляється у його 
поведінкових практиках. 

Ідентичність проблематизується на різних 
рівнях – від глобального до локального. Локальна 
(місцева) ідентичність, яка з одного боку є досить 

стійкою, але з іншого – знаходиться у періоді 
значних трансформацій. Локальна ідентичність є 
однією з тих ідентичностей, яка в період глобаль-
них трансформацій та світових зрушень зоста-
ється однією з найважливіших, оскільки надає 
індивідові відчуття безпеки та виступає центром 
стабільних цінностей.

Функції ідентичності як багатопланового на-
укового поняття: 

адаптивна – допомагає пристосуватися до но-
вих соціальних обставин;

інтегративна – об’єднує особистісні та зовніш-
ні – соціокультурні параметри формування осо-
бистості;

сенсотворча – є простором утворення нових 
сенсів, узагальнень, знань тощо [4].

До когнітивного (пізнавального) типу ідентич-
ності слід віднести інформованість щодо локаль-
ної спільноти, до якої належить індивід – про її 
спосіб життя, традиції, історію, соціально-еконо-
мічний та політичний стан місця, про типові ха-
рактеристики представників цієї спільноти, про 
своє місце в ній тощо. Провідними факторами 
формування даного типу ідентичності є соціальні 
потреби, пов’язані із включенням особистості до 
первинних груп і відповідних їм соціальних си-
туацій. Особливої значущості тут набуває колек-
тивна пам’ять, за допомогою якої і відтворюються 
смисли, уявлення та системи оцінок як щодо «сво-
єї групи», так і соціальної реальності загалом. 

Поведінковий компонент характеризує певну 
готовність до дії, а також сукупність мотивацій 
до дії, що сформовані на основі когнітивно-емо-
ційного сприйняття себе в якості представника 
локальної спільноти, на основі вищих соціальних 
потреб особистості (зокрема, потреби бути вклю-
ченим у соціальне середовище, мати поле для 
самореалізації) та відповідно до способу життя 
індивіда, в якому можуть бути реалізовані со-
ціальні та індивідуальні цінності особистості [5].

Локальна ідентичність, разом із відчуттям дові-
ри, єдності, солідарності, поваги, взаєморозуміння 
серед членів громади, під впливом колективного й 
індивідуального досвіду та взаємодії, забезпечує 
становлення соціального капіталу громади, який є 
підставою для згуртованої конструктивної актив-
ності локальних спільнот. Формування на основі 
цього соціального капіталу нової суб’єктності гро-
мад кардинальним чином перебудовує поле реа-
лізації державної політики регіонального та міс-
цевого розвитку, сприяє впровадженню сучасних 
дієвих європейських інструментів цієї політики, 
що виводить розвиток національної спільноти за-
галом на якісно вищий рівень [6].

У загальному розумінні поняття «ідентифіка-
ція» (від лат. identifico – ототожнювати) означає 
процес (емоційного та/або свідомого) ототожнен-
ня спільноти з іншою групою або ідеалом; засво-
єння норм, цінностей, стандартів поведінки тих 
спільнот, до яких належить або прагне належа-
ти спільнота. У цьому контексті процес іденти-
фікації є функцією самоопису, самовизначення, 
свідомого або несвідомого набуття ним власної 
суб’єктивності. 

Незалежність України була підготовлена ве-
ликим історичним періодом становлення націо-
нальної самосвідомості, однак на момент її отри-
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мання адміністративним утворенням, що мало 
назву УРСР, імператив національного самовиз-
начення ще далеко не мав тієї суспільної пере-
конливості, яка б могла забезпечити швидкий і 
безперешкодний поступ новоствореної держави. 
Суттєво гальмує цей процес конфлікт ідентич-
ностей, пов’язаний із суперечливими процесами: 

а) переходу української національної самосві-
домості від етнографічно-культурологічного до 
соціально-політичного принципу; 

б) розпаду і часткової регенерації пострадян-
ської ідентичності; 

в) зародження регіональних субідентичнос-
тей, що мають різні ціннісні домінанти і страте-
гічні вектори інтеграції [7].

Процес ідентифікації має на меті створення 
ідентичності, яка, у свою чергу, є результатом 
ототожнення індивіда із соціальними групами 
(спільнотами), внутрішнього прийняття (інтеріо-
ризації) їх цінностей, норм та/або інтересів, що 
проявляється у його поведінкових практиках. 

Осмислюючи природу територіально-просто-
рових ідентичностей, від глобальної до локальної, 
в різних системах координат, слід зауважити, що 
в працях низки дослідників наголос незмінно ро-
биться на «визнанні тією чи іншою територіаль-
ною спільнотою таких спільних цінностей, які не 
тільки визнаються «своїми», але й здатні стано-
вити тривку основу для консолідації» [1]. У свою 
чергу консолідація виступає вагомою передумо-
вою для організації політичного життя на демо-
кратичних засадах, політичної участі громадян 
та їх впливу на прийняття суспільно значущих 
рішень. Відповідно ієрархія територіальних іден-
тичностей, де нижчі рівні співіснують з вищи-
ми, виступає тим каркасом, на якому будується 
культура субсидіарної демократії [1].

Логічним продовженням процесу ідентифікації 
є позиціонування. Позиціонування є закріплен-
ням у свідомості людей відмітних властивостей 
об’єкту, які спираються на результати детальних 
досліджень потреб цільових аудиторій. 

Позиціонування – відносне поняття, яке має 
такі особливості: відбувається у свідомості і 
може відрізнятися у різних цільових аудиторій; 
базується на вигоді; належить більшою мірою до 
довгострокової стратегії, ніж до короткостроко-
вої тактики, правильно обрані позиції стійкі, за-
хищені й пристосовані до майбутнього розвитку і 
здатні еволюціонувати та змінюватися на етапах 
життєвого циклу [8]. 

Позиціонування в ОТГ формує у більшості 
мешканців відчуття причетності до життя грома-
ди, до її майбутнього. Кожна ОТГ для впізнава-
ності для зовнішніх аудиторій має випрацювати 
особливий «портрет», який відрізнятиме та виді-
лятиме її на фоні інших. 

Під позиціонуванням ОТГ розуміється її здат-
ність чітко, лаконічно та привабливо описати 
свій образ, передаючи необхідні смисли тексто-
вими, візуальними та мультимедіа-засобами. За-
вданням місцевої влади є сформувати такий об-
раз громади, перш за все, для своїх мешканців, 
який вони б охоче транслювали назовні через 
неформальні зв’язки. У перспективі образ тери-
торії та громади можуть оформитися у повноцін-
ний бренд, який стане об’єднуючим елементом 

для всіх комунікацій ОТГ. Чітка ідентичність та 
бренд ОТГ може позитивно впливати не тільки 
на зовнішні аудиторії, але і на мешканців. 

Позиціонування ОТГ може і залежати, і бути 
передумовою позиціонування різних бізнесових 
структур, приналежних до ОТГ. Отже, це може 
впливати на формування конвергентної стратегії 
позиціонування, типологія яких може бути зве-
дена до таких ознак: 

за активністю суспільної позиції: активна, па-
сивна,

за стабільністю позиції: незмінна, змінна, під-
владна моді,

за видами громадських рухів чи соціальних 
спрямувань: ліквідація безробіття (створення но-
вих робочих місць, уникнення плинності кадрів, 
їх стабільність у роботі), соціальний захист мало-
забезпечених усиновлення дітей-сиріт, популя-
ризація здорового способу життя екологічність 
товарів і виробництва.

Стратегії употужнення позиціонування ОТГ 
під впливом наявних бізнесових структур мо-
жуть бути представлені у розрізі таких ознак: 

за місцем виробництва: локальні (виготов-
ляється тільки у певному регіоні і тільки для 
споживачів цього регіону), патріотичні (популя-
ризація певного регіону в інших місцях через ви-
робника), унікальні (виробництво продукту саме 
на цій території); 

за культурними цінностями: формування та 
підтримування певних культурних цінностей у 
певному регіоні;

за історією створення та розвитку: легендар-
не створення та розвиток, тривалий час існуван-
ня на ринку, новостворене, швидкий розвиток. 

Однак, зважаючи на, з одного боку, перма-
нентне тяжіння ОТГ до статусу соціально-відпо-
відальної громади, а з іншого боку, стикнувшись 
в жорстких пандемічних умовах з нагальною по-
требою зміцнення такого статусу, ОТГ змуше-
ні послуговуватися соціальними маркерами не 
лише для поглиблення свого позиціонування, але 
і для употужнення власної соціальної безпеки та 
накопичення соціального капіталу. 

Наведемо невичерпний базовий перелік соці-
альних маркерів позиціонування ОТГ: 

дизайн горизонтальних та вертикальних ко-
мунікацій – максимально зрозумілий, комфорт-
ний, з дотриманням стандартів соціально-відпо-
відальної поведінки; 

адаптивний соціальний маркетинг – ідентифі-
кація ОТГ має посилити привабливість громади та 
її проектів завдяки спеціальним соціальним сер-
вісам;  соціальна масштабованість – ОТГ постійно 
розвивається та здатна швидко адаптуватися до 
зміни умов та підвищення вимог членів РТГ; 

безпечна соціальна інфраструктура, зокрема 
цілодобовий безперервний доступ до будь-яких 
дистанційних засобів комунікацій та надання 
технічної підтримки (доступ до сайтів, «гарячих 
ліній» тощо); 

соціальна ідентифікація мешканців ОТГ за 
сучасними системами, що гарантують безпеку та 
захист; 

здійснення елементарних, легких для імпле-
ментації заходів біологічної, медичної, психоло-
гічної, емоційної безпеки. 
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Цей перелік маркерів є базовим для позиці-
онування ОТГ як соціально-відповідальної не 
лише під час карантинних обмежень, але і після 
їх послаблення та зняття.

Застосування соціальних маркерів покликане 
сприяти розвитку економіки ОТГ, підвищувати 
прозорість влади та згуртовувати мешканців ОТГ 
у протидії соціальним загрозам. Під протидією за-
грозам соціальній безпеці ОТГ пропонується розу-
міти сукупність рамкових, превентивних, активних 
і випереджальних дій, проблемно-орієнтованого 
або процесно-орієнтованого характеру, скерованих 
на нейтралізацію впливу таких загроз у соціальній, 
економічній та управлінській сферах. 

У соціальній сфері до рамкових видів протидії 
може бути віднесено розбудову соціального по-
рядку і розвиток соціальної інфраструктури, до 
превентивних – усвідомлення актуальних викли-
ків та загроз соціальній безпеці, до активних – 
соціальну координацію, соціальне інвестування, 
до випереджальних – цифровізацію суспільної 
та соціальної сфер. 

В економічній сфері до рамкових видів проти-
дії належать рівноважний економічний розвиток 
ОТГ, до превентивних – запобігання економіч-
ним загрозам, забезпечення спеціалізації ОТГ, 
до активних – формування “точок економічно-
го зростання”, активізація місцевої економічної 
ініціативи, до випереджальних – стимулювання 
локального бізнесу, цифровізація. 

Управлінська сфера стосується розбудови ді-
євої мережі громадських організацій та посилен-
ня ефективності їх взаємодії між собою та з орга-
нами влади як рамкового виду протидії загрозам, 
модернізації системи влади ОТГ та накопичення 
соціального капіталу ОТГ як випереджального 
виду протидії загрозам її соціальної безпеки. 

Висновки з проведеного дослідження. Нако-
пичення соціального капіталу є одним з найваж-
ливіших соціальних маркерів позиціонування 
ОТГ. Для накопичення такого капіталу необхідно:

активізувати інформаційно-просвітницьку ро-
боту серед населення ОТГ щодо можливостей та 
шляхів включення у процеси ухвалення рішень, 
популяризації успішних кейсів громадської ак-
тивності та самоорганізації громадян у вирішенні 
актуальних для ОТГ проблем (наразі, звісно, це 
протидія зараженню корона вірусною інфекцією); 

сприяти розбудові дієвої мережі громадських 
організацій та посиленню ефективності їх взаємо-
дії між собою та з органами влади, у тому чис-
лі через проведення регіональних форумів НГО, 
створення умов для організації ефективних коа-
ліцій, асоціацій та інших об’єднань, а також по-
силення співпраці влади і недержавних організа-
цій, у тому числі і через запровадження дієвих 
важелів впливу громадських рад, які матимуть не 
лише дорадчий голос, але й механізми безпосе-
реднього впливу на прийняття рішень на місцях; 

поширювати кращі практики органів місце-
вого самоврядування ОТГ в сфері підзвітності, 
прозорості, згуртуванні громад в інших терито-
ріальних громадах; 

запровадити стандарти прозорості та публіч-
ності в діяльності органів місцевого самовряду-
вання, що передбачатимуть встановлення систе-
ми громадського контролю за діяльністю органів 
державної влади і місцевого самоврядування, 
проведення громадської експертизи проектів 
актів цих органів та забезпечення ефективного 
врахування громадської думки у процесі при-
йняття та реалізації управлінських рішень; 

підтримувати та впроваджувати просвіт-
ницькі програми у сфері захисту фізичного та 
психологічного здоров’я людини, інформаційно-
консультаційні кампанії щодо правових можли-
востей доступу до захисту порушених прав меш-
канців ОТГ.

Пандемічна ситуація та пов’язані з нею каран-
тинні обмеження не лише створили нові загрози, 
але і підсилили інтенсивність наявних загроз, змі-
нивши причинно-наслідкові зв’язки між безпе-
ковими та соціальними аспектами. Відтак проти-
дія загрозам соціальній безпеці постала у фокусі 
не лише державного та регіонального управлін-
ня, але і "спустилася" на рівень ОТГ. Тому на-
далі доцільно визнати необхідність дослідження 
комплексного соціального маркеру як-от соціаль-
на безпека ОТГ, поняття якої пропонується роз-
тлумачити як форму метастабільного стану соці-
ально-економічної системи ОТГ, що досягається 
внаслідок флуктуацій параметрів такої системи, 
котрі змінюються шляхом переходу з одного стій-
кого стану в інший стійкий стан під впливом зо-
внішніх та/або внутрішніх чинників, внаслідок 
чого приводять до умовної стійкості системи. 
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Аннотация
Рассмотрены генезис идентификации и позиционирования объединенных территориальных общин. Сформулирована и 
показана роль социальных маркеров относительно позиционирования ОТО как социально-ответственной не только во 
время карантина, но и после его ослабления и снятия. Показано, что применение социальных маркеров призвано спо-
собствовать развитию экономики ОТО, повышать прозрачность власти и сплачивать ее жителей в противодействии 
социальным угрозам и накоплении социального капитала ОТО.
Ключевые слова: объединенная территориальная община, идентификация, позиционирование, социальный маркер, 
социальная безопасность, социальный капитал.

Liashenko Pavlo
Ph.D., Leading Economist
Department of Problems of Interregional Cooperation
Institute of Economic and Legal Research National Academy of Sciences of Ukraine

POSITIONING OF THE UNITED TERRITOIAL COMMUNITIES: SOCIAL MARKERS

Summary 
The genesis of the identification and positioning of united territorial communities is examined. The role of social markers 
regarding the positioning of GR as socially responsible is formulated and shown not only during quarantine, but also after its 
weakening and removal. The use of social markers is designed to contribute to the development of the UTO economy, to increase 
the transparency of power and rally its residents in countering social threats and the accumulation of UTO social capital.
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ВПЛИВ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА ФОРМУВАННЯ  
ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

В статті розглянуто вплив інформаційних систем, які активно розвиваються у суспільстві, на формування людського 
капіталу. Визначено основні внутрішні та зовнішні фактори, які впливають на формування людського капіталу. З ура-
хуванням сформованого переліку таких факторів розкрито взаємозв’язок між інформаційними системами та зазначе-
ними факторами. На прикладі МОК – масових онлайн курсів розкрито особливості впливу цього виду інформаційних 
технологій на формування людського капіталу індивідуума. 
Ключові слова: людський капітал, інформаційні системи, інформаційні технології, масові онлайн курси.

Постановка проблеми. З початку 70-х років 
минулого століття тема людського капіталу по-
ступово виходить на новий рівень дослідження і 
наукового пізнання. Провідні світові корпорації і 
вчені розуміють важливість використання в роз-
витку як окремого підприємства, так і держави в 
цілому, не тільки устаткування і технологій, але 
також і інтелектуального капіталу в цілому. На-
укою і практикою доводиться взаємозалежність 
між багатством нації, рівнем розвитку економіки 
і людським капіталом. Не варто також забувати 
про те, що зараз ера інноваційних технологій і 

інформаційного суспільства. Будь-який процес, 
діяльність або сфера життя людини пов'язані з 
використанням цифрових технологій, гаджетів і 
програмних продуктів. Отже, виникає практична 
необхідність у індивідуума підвищувати рівень 
своєї компетенції, розвивати свої знання і вмін-
ня. Існує і зворотна взаємозалежність: коли саме 
розвиток інформаційних систем надає можли-
вість для становлення людського капіталу. 

Саме тому актуальність обраної теми щодо 
впливу інформаційних систем на людський ка-
пітал є незаперечним фактом. Інтерес досліджу-
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ваного питання полягає і в тому, що більшість 
дослідників вивчають або людський капітал в ці-
лому і принципи його формування, наприклад: 
Д. Б'юкенен, Ц. Гріліхес, Е. Денісон, Дж. Кендрік, 
К. Макконел, Ф. Махлуп, Я. Мінсер, П. Самюель-
сон, Л. Туроу та інші, або досліджують безпо-
середньо програмні продукти. Мало хто готовий 
проаналізувати саме вплив інформаційних сис-
тем на формування людського капіталу в роз-
різі окремих його складових. І в цій роботі буде 
проведена паралель між розвитком інноваційної 
економіки, інформаційного суспільства та його 
впливом на розвиток людського капіталу.

Постановка завдання. На основі викладеного 
матеріалу можна сформулювати завдання до-
слідження, яке полягає в тому, щоб виявити за-
кономірності між розвитком інформаційних сис-
тем, інноваційною економікою і особливостями 
формування людського капіталу, вивчивши як 
наукову літературу, так і статистичні дані з до-
сліджуваного питання. Для цього необхідно: проа-
налізувати вплив сучасних інформаційних систем 
та технологій на формування людського капіта-
лу з урахуванням його класифікації; визначити 
ступінь впливу інформаційних технологій на ін-
дивідуальний і національний людський капітал; 
виявити тенденції розвитку людського капіталу 
за допомогою впровадження в життя суспільства 
різних інформаційно-комунікаційних технологій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Всі розвинені країни світу прагнуть працювати 
в сфері інноваційної економіки. Це означає, що 
необхідно вибудовувати принципи інформаційно-
го суспільства або «суспільства знань». Велика 
частина бізнес процесів, господарських операцій 
і діяльність в цілому пов'язані з процесом інфор-
матизації. Важко знайти сферу, де не застосу-
вались б інформаційно-комунікаційні технології. 
Отже, розвиваються інформаційні системи, зрос-
тає і потреба в компетентних фахівцях, які по-
винні не тільки вміти працювати в своїй галузі, 
але і правильно використовувати інформаційні 
технології. Це вимагає великих знань, додаткової 
освіти, принципово нового підходу до реалізації 
компетентнісного підходу.

Інформаційні системи не тільки вимагають від 
суспільства нових знань, але також і пропонують 
платформу для їх отримання. Вони мають осо-
бливий вплив на формування людського капіта-
лу як такого. Завдяки інтернет ресурсам, онлайн 
школам, різним дистанційним режимам навчан-
ня людина отримує доступ до нових джерел ін-
формації, формує нові навички, досвід, підви-
щує свої комунікаційні можливості. В результаті 
формується нова концепція впливу інформацій-
них систем та технологій на людський капітал. ІТ 
стає одним з ключових чинників, що визначають 
конкурентоспроможність людського капіталу на 
ринку праці. І це підтверджує Гаврикова А., яка 
вважає: джерелами накопичення людського ка-
піталу є: наука, освіта, охорона здоров'я, куль-
тура і інформаційно-комунікаційні технології [1].

При цьому не варто забувати і про те, що ін-
новаційна економіка пріоритетним напрямком 
розвитку ставить саме домінування інформації і 
інформаційних послуг. На другий план виходять 
і аграрний сектор, і навіть промисловий. І тут є 

цілком зрозуміла закономірність: зараз для до-
сягнення конкурентних позицій на ринку тієї ж 
промисловості потрібно застосовувати інноваційні 
технології, сучасне обладнання, використовуючи 
високопрофесійну працю компетентних співробіт-
ників. Досягти такого результату можна тільки при 
розвитку людського капіталу за допомогою ІТ. Ви-
ходить замкнуте коло, який ще раз підтверджує 
актуальність використання інформаційних систем.

Але виникає цілком логічне запитання щодо 
того, на який тип людського капіталу впливає 
ІТ. Адже в економіці виділяють три типи: на-
ціональний людський капітал – це ціла система 
знань, навичок і досвіду, якими в сукупності во-
лодіє населення конкретної держави, включаючи 
і інтелектуальний капітал, і інноваційні ресурси; 
корпоративний людський капітал – сукупність ін-
новаційних технологій і інтелектуального капіталу 
конкретної компанії, яка використовує їх для під-
вищення своєї конкурентної позиції на ринку; ін-
дивідуальний людський капітал, який являє собою 
сукупність інтелектуальних, професійних, специ-
фічних знань окремого суб'єкта, які він використо-
вує для поліпшення свого рівня життя і для підви-
щення своїх конкурентних позицій на ринку праці.

Як видно з наведеної класифікації, то інфор-
маційні системи впливають на всі види людсько-
го капіталу, але в більшій мірі саме на індиві-
дуальний, оскільки саме він формує людський 
капітал корпорації або держави в цілому. Напри-
клад, зростання будь-якої економіки залежить 
від можливостей виробництва, сфери послуг і т.д. 
Всі ці напрямки, в свою чергу, використовують 
трудові ресурси. А трудові ресурси формуються 
за допомогою людського капіталу окремого інди-
відуума. Тому вивчення впливу інформаційних 
систем та технологій на індивідуальний люд-
ський капітал має бути першочерговим для роз-
витку економіки. І тут важливо вивчити зовнішні 
і внутрішні чинники, які впливають на форму-
вання людського капіталу в умовах розвитку ін-
формаційних технологій (рис. 1).

Внутрішні і зовнішні фактори, представлені 
на рис. 1, між собою активно взаємодіють. В пер-
шу чергу, розвивається інтернет, проводиться 
телефонізація, комп'ютеризація всіх сфер жит-
тєдіяльності людини, це впливає на формування 
внутрішніх факторів. І розглянемо більш деталь-
но, як же ІТ впливають на кожну складову фор-
мування індивідуального людського капіталу.

Система освіти проходить етап модернізації, 
в тому числі і з використанням інформаційних 
технологій. В освіту активно впроваджуються 
форми дистанційного навчання, які дозволяють 
учням віддалено отримувати нові знання, на-
вички та компетенції. За допомогою розвитку 
ІТ створюються і удосконалюються державні, 
регіональні програми освіти. З'являються нові 
стандарти, необхідні для контролю над проце-
сом навчання. Відкриваються нові спеціальності, 
з'являються нові професії. Максимізується про-
цес автоматизації при вивченні будь-якої дис-
ципліни в школі, коледжі або університеті. Крім 
того, наукові розробки, дослідження проводять-
ся з використанням ІТ. Важко уявити сучасне 
суспільство, яке не може працювати або вчити-
ся онлайн. І такий ривок відбувся дуже швидко. 
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Ще 5 років тому більшість учнів навіть не знала, 
що таке електронна пошта або дистанційна плат-
форма для онлайн освіти.

Змінився і сам підхід до формування інтелек-
туального капіталу. Якщо раніше більшість на-
вчально-методичної літератури містило однотипні 
завдання, які не потребують застосування творчих 
здібностей, то зараз все кардинально змінилося. 
З розвитком інформаційно-комунікативних тех-
нологій освітнє середовище зазнало кардинальних 
змін. Так в підручниках з'явилася маса евристич-
них завдань, які вимагають креативного підходу 
до вирішення. Плюс посилилася комунікативна 
складова в процесі навчання. Завдяки дистанцій-
ним технологіям учні змогли вивчати і вирішувати 
кейси віддалено, взаємодіючі один з одним.

Також був переглянутий формат викладання: 
скоротилася кількість аудиторних годин і збіль-
шилася кількість годин на самостійну роботу. 
Це дозволило розширити можливості студентів, 
оптимізувати процес навчання, адже більшість 
лекційного матеріалу учень може освоїти само-
стійно за допомогою інтернету, мультимедійних 
навчальних посібників. Це дозволить на практич-
них і лабораторних заняттях вирішувати більше 
практичних завдань, кейсів і т.д. 

Щодо галузі охорони здоров'я, то і тут роль 
інформаційних систем та технологій дуже зна-
чна. По-перше, завдяки технологіям підвищилася 
доступність багатьох медичних послуг для всіх 
верств населення, незалежно від їх місця прожи-
вання. Тепер можна записатися на прийом до ліка-
ря в режимі онлайн. Останні кілька років активно 
впроваджується телемедицина, коли пацієнтові не 
обов'язково відвідувати лікаря, а досить провес-
ти онлайн прийом з відповідним фахівцем. Це не 
тільки робить медицину доступною, а й підвищує 
якість життя громадян, покращує їх здоров'я.

Інформатизація галузі культури – один з ак-
тивно розвиваючих напрямків, яке впливають 
на формування людського капіталу. Позитив-
ний вплив мають технології оцифровки наукових 
праць, результатів дослідження і т. п. У вільному 
доступі можна ознайомитися з дисертаційними 
дослідженнями, науковими статтями, навчаль-
ними посібниками, авторефератами. На спеціаль-
них ресурсах можна в онлайн режимі прочитати 
книгу, переглянути документальний фільм. Все 
це розвиває коло пізнання людини, розширює ді-
апазон його знань. Але з іншого боку, зараз спо-

стерігається деяка деградація масової культури. 
Суспільство переходить з життя в реальному 
часі в життя віртуальне. 

Всі зовнішні і внутрішні чинники впливу ін-
формаційного суспільства на людський капітал 
формують у суб'єкта якусь компетенцію – су-
купність знань, умінь, досвіду, які допомагають 
йому зайняти своє місце в національній економі-
ці. Але цілком логічною є думка, що розвиток ін-
дивідуального людського капіталу синтезується 
і з іншими процесами. Індивідуум і суспільство 
взаємодіють, отже, відбувається якийсь двосто-
ронній процес як на мікро-, так і на мезорівні.

Основним напрямком, через який відбувається 
вплив інформаційних систем та технологій на люд-
ський капітал, є освіта. Варіантів впливу багато, але 
один з найпопулярніших інструментів сьогодення – 
це масові онлайн курси (МОК). Саме МОК на по-
чатку 21 століття, коли відбувалася активна глоба-
лізація всіх економічних процесів, вийшли на новий 
етап свого розвитку. МОК стали не тільки новим 
способом дистанційної освіти, що допомагає розви-
вати людський капітал, а й новим джерелом до-
ходу для розвитку університетів, приватних шкіл, 
цілих міст. І Україна останні 5 років бере активну 
участь у такій гонці з розвитку онлайн освіти із за-
стосуванням інформаційних технологій. У 2018 році 
загальна кількість масових онлайн курсів, які були 
доступні для суспільства, доходило до 10 тис. кур-
сів. Звертаємо увагу, що тут ключове слово «масо-
ві», тут не враховані онлайн платформи окремих 
приватних шкіл, дистанційних центрів і т.д.

За підсумком 2018 року загальна кількість 
слухачів онлайн курсів склало 81 мільйонів чо-
ловік. Це не означає, що всі ці слухачі отрима-
ли сертифікати і змогли закінчити ці напрямки. 
Оскільки освіта без сертифікату та з сертифіка-
том має різний ціновий діапазон. 

Найбільш популярними програмними продук-
тами для формування людського капіталу в сві-
ті в розрізі МОК стали: американська платформа 
Coursera; американська платформа edX і Udacity; 
британська платформа FutureLearn [4]. Це три 
платформи МОК, які активно використовуються 
в усьому світі, але також є і національні онлайн 
курси, які розроблені для потреб громадян кон-
кретної країни. Серед них можна виділити наступ-
ні МОК:XuetangX (Китай); MiriadaX (Латинська 
Америка); France Universitй Numйrique (FUN) 
(Франція); EduOpen (Італія); SWAYAM (Індія).

 Зовнішні фактори формування ЛК

Внутрішні фактори формування ЛК

Комп’ютерізація, телефонізація, 
інтернет

Освіта, Культура, Здоров’я

Інформаційне 
суспільство

Компетенції людини

Рис. 1. Фактори, що формують індивідуальний людський капітал в умовах інформаційного суспільства 
Джерело: розроблено автором
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Тенденція зростання МОК простежується 
останні 5 років. Наприклад, ще в 2014 році ри-
нок МОК був оцінений в 1,15 мільярдів доларів, 
а в 2019 він уже становив 7,7 мільярда доларів. 
В абсолютному відношенні приріст склав 6,55 мі-
льярдів доларів або 569%.

Завдання у всіх МОК одне: не тільки вивести 
державу на новий етап розвитку і завоювати сві-
тові позиції в сегменті формування людського ка-
піталу, а й, звичайно, монетизувати свої проекти. 
Адже створення будь-якої платформи і реалізація 
масового її використання – це колосальні матері-
альні витрати. Наприклад, для реалізації одного 
курсу на платформі Coursera може знадобитися до 
150 тис. доларів. Щоб компенсувати такі витрати, 
необхідно залучати все більшу кількість партнерів. 
І на доказ – підсумки роботи платформи Coursera, 
яка за підсумком 2017 року уклала партнерські уго-
ди з 164 навчальними закладами з 29 країн світу [4].

Топовими курсами, які стали популярними за 
підсумками 2018 року з формування людсько-
го капіталу на базі МОК, визнані: «Як навчити-
ся вчитися» (Learning How to Learn: Powerful 
Mental Tools to Help You Master Tough Subjects) – 
1 мільйон слухачів; «Розвиток інноваційних ідей 
для створення нових компаній: перші кроки під-
приємця» (Developing Innovative Ideas for New 
Companies: The First Step in Entrepreneurship) – 
730 000 слухачів. Також величезним попитом ко-
ристувалися курси по криптовалюті, але, на жаль, 
статистичні дані по кількість слухачів відсутні.

Висновки з проведеного дослідження. З на-
веденого вище можна зробити наступні висновки. 
По-перше, більша частина світу зараз розвиваєть-
ся в рамках інноваційної економіки або економіки 

знань, отже, для формування стійкого приросту 
ВВП необхідно інвестувати не тільки в розвиток 
технологій і промисловості, а й у виховання ви-
сококваліфікованих кадрів, компетентних в своїй 
галузі. Компетентність, в свою чергу, формується 
за допомогою трьох ключових факторів – освіти, 
здоров'я і культури. У кожній із зазначених галу-
зей активно застосовуються інформаційні системи 
та технології, отже, вони безпосередньо вплива-
ють на формування людського капіталу. У свою 
чергу, і самі інформаційні технології створюються 
за допомогою висококваліфікованих кадрів. Отже, 
виникає взаємозв'язок інноваційної економіки та 
інформаційного суспільства. Тенденція останніх 
років показує, що найбільш розвиненими країна-
ми в світі з урахуванням ІТ визнані такі країни як 
Сінгапур, Японія, Нідерланди, Ірландія. І змогли 
вони досягти таких результатів завдяки вкладен-
ням в людський капітал, зокрема, в його інформа-
ційно-комунікаційну складову.

По-друге, серед чинників, які найбільш силь-
но впливають на формування людського капіталу, 
виділено освіту. І саме в цій галузі останнім часом 
спостерігається активне використання цифрових 
технологій, програмних продуктів, здійснюється 
дистанціювання процесу навчання. Програмних про-
дуктів та інших інформаційних технологій, які ви-
користовуються для реалізації освітніх програм, 
багато. Вони розробляються для потреб конкретного 
університету, для потреб держави або навіть для за-
доволень запитів конкретної компанії. В останні роки 
активно набрали популярності платформи по онлайн 
курсам – МОК. Серед них лідерами є американська 
платформа Coursera; американська платформа edX 
і Udacity і британська платформа FutureLearn.
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Закарпатського регіонального центру соціально-економічних
і гуманітарних досліджень НАН України

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
ГІРСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Соціально-трудовий потeнцiaл вважається одним з визначальних факторів регіонального розвитку. Гірські населені 
пункти є найбільш проблемними у зв’язку з недостатньою економічною інфраструктурою, відносно низьким рівнем 
людського капіталу та освіти. У статті коротко проаналізовано людський потенціал, рівень освіти економічно активного 
населення, безробіття, рівень трудової міграції, тощо. Наголошено на пріоритетах і цілях, які є необхідними для роз-
витку даних гірських об’єднаних територіальних громад. 
Ключові слова: трудовий потенціал, структура освіти, соціально-трудовий потенціал регіону, безробіття, трудова 
міграція, підприємництво.
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Постановка проблеми. Соціально-економіч-
ний потенціал Закарпатської області розподіле-
ний дуже нерівномірно, основною причиною чого 
є людський потенціал. На жаль, високопродук-
тивний людський потенціал, в основному, скон-
центрований в містах та низинних територіях 
області, тим самим сповільнюючи тенденції роз-
витку гірських населених пунктів. Забезпечення 
сталого розвитку даних територій вимагає виді-
лення необхідних пріоритетів і цілей, спрямова-
них на досягнення мети.

Аналіз останніх досліджень. Всебічно соці-
ально-трудовий потенціал в Україні дослідже-
ний такими науковцями як М. Долішній, Е. Ліба-
нова, О. Амоша, О. Грішнова, О. Новікова та інші. 
Однак не достатньо висвітлені механізми на ре-
гіональному і особливо локальному рівнях, які б 
враховували особливості тих чи інших територій. 

Основною метою є аналіз сучасного стану і ви-
значення напрямів розвитку соціально-трудового 
потенціалу. Для гірських поселень Закарпатської 
області актуальність даного завдання полягає в 
необхідності виділення основних пріоритетів, які 
є необхідними для їх розвитку, оскільки останнім 
часом дані територію сильно занепадають. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для аналізу самодостатніх територіальних гро-
мад гірських територій було вирішено поділити 
їх на дві групи: перша – громади, в яких 91-100% 

населених пунктів мають статус гірських (15 те-
риторіальних громад), друга група – змішані гро-
мади – частка гірських населених пунктів яких 
сягає 50-90% (7 територіальних громад). 

Аналіз соціально-трудового потенціалу здій-
снювався на основі паспортизації сільських рад 
та проведеного моніторингу (опитування насе-
лення). Однак слід звернути увагу на те, що дані, 
взяті з паспортів носять змішаний об'єктивно-
суб'єктивний характер. Така ситуація склалася 
у зв’язку з тим, що деякі з показників взагалі 
відсутні у документації сільських рад, оскільки 
статистичні спостереження за ними не ведуться 
і сільські голови наводили приблизні дані.

Ефективність розвитку і використання соці-
ально-трудового потенціалу сучасного суспіль-
ства розглядається як інтегрований показник, 
що визначається кількісними та якісними ха-
рактеристиками робочої сили, зайнятості пра-
цездатного населення та забезпечує певні кон-
курентні можливості у створенні матеріальних 
і духовних благ суспільства. Оскільки трудовий 
потенціал визначає максимально можливу по-
тенційну здатність до праці індивіда, колективу 
(організації) та суспільства у цілому, то кількісні 
характеристики соціально-трудового потенціалу 
виступають у формі параметрів робочої сили, її 
формування, розподілу і використання, що за-
безпечує прогресивний розвиток суспільства та 
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створює матеріальні й духовні цінності і від-
бивається у показниках валового внутрішнього 
продукту і національного доходу. Кількісним по-
казником соціально-трудового потенціалу є де-
мографічна ситуація, яка впливає і на кількісні, і 
на якісні характеристики ресурсів праці, струк-
тури зайнятості, рівень освіти, характеристики 
стану здоров’я населення тощо [1, c. 108].

Демографічний чинник є одним із визначаль-
них для забезпечення стабільного розвитку дер-
жави, а проблеми оптимального демографічного 
розвитку слід розглядати як першочергові інтере-
си держави, як фактор і водночас як результат її 
функціонування. Від демографічних характерис-
тик працездатного населення і показників демо-
графічного розвитку залежить розвиток трудово-
го потенціалу і, як результат, величина сукупного 
національного доходу. Дeмoгрaфiчнa ситуaцiя 
будь-якoї крaїни вiдзeркaлює її сoціaльнo-
eкoнoмiчний дoбрoбyт, сфoрмoвaний як минyлими, 
тaк i пoтoчними сyспiльними процесами [2, c. 23].

Аналізуючи демографічну складову дослід-
жуваних об’єднаних територіальних громад 
(табл. 1), потрібно відмітити, що 15 об’єднаних 
територіальних громад мають 100% гірсько-
го населення, а змішані ОТГ мають у своєму 
складі від 20,16% (Великоберезнянська ОТГ) 
до 61,39% (Нереснинська ОТГ) населення, яке 
проживає у населених пунктах, що мають ста-
тус гірських. Узaгaльнюючим покaзникoм, який 
вкaзyє на тeндeнцiї рoзвиткy дeмoгрaфічних 
процeсів y гірських та змiшаних ОТГ є динaмiкa 

aбсoлютнoї тa вiднoснoї чисeльнoстi нaсeлeння, 
яка в даних ОТГ за період 2001-2017 рр. мaє 
тенденцію до змeншeння пoрiвнянo з 2001 роком 
на 34,1 тис. осіб (10,92%), щодо населення, яке 
проживає у гірських населених пунктах, то їхнє 
значення становить 25,2 тис. осіб (10,8%). 

Демографічна ситуація в гірських та зміша-
них ОТГ погіршується прoтягoм oстaннiх років. 
Причинами чого є негативний природний і меха-
нічний рух населення. Так, аналізуючи статис-
тичні дані стає помітно, що приріст населення 
відбувається тільки у Рахівському та Тячівсько-
му районах. Така негативна ситуація призводить 
до процесу старіння населення, а скорочення на-
роджуваності в перспективі призведе до скоро-
чення робочої сили та трудового потенціалу ОТГ. 

Важливим є те, що в основному населен-
ня ОТГ зменшується не за рахунок природного 
скорочення, а за рахунок механічного руху, що 
можливо ще гірше, оскільки в основному виїж-
джають молоді і активні люди разом із сім’ями.

Для більш наочного бачення кількості насе-
лення у громадах нами була розроблена карта 
(рис. 1), де кольорами поділено досліджувані 
об’єднані територіальні громади за кількість на-
явного населення. 

Так, можна побачити, що в 73,3% гірських 
ОТГ кількість населення становить менше 
10 тис. осіб. І тільки 4 громади мають населення 
більше 10 тис. осіб. Сюди відносяться:

– Міжгірська ОТГ (10-20 тис. осіб) – обумовле-
но наявністю великої кількості населених пунк-

Таблиця 1
Питома вага гірського населення в розрізі об’єднаних територіальних громад

Обєднана територіальна 
громада

Всього 
населення 

2001 р., 
осіб*

Гірське 
населення 

2001 р., 
осіб*

Частка 
гірського 
населення, 

%

всього 
населення 

2017 р., 
осіб**

гірське 
населення 

2017 р., 
осіб**

Частка 
гірського 
населення, 

%

Г
ір

сь
кі

 О
Т
Г

Костринська 8316 8316 100,00 7111 7111 100,00
Волосянківська 6100 6100 100,00 5389 5389 100,00
Воловецька 9840 9840 100,00 8626 8626 100,00
Жденіївська 5867 5867 100,00 3242 3242 100,00

Нижньоворотівська 11016 11016 100,00 8324 8324 100,00

Міжгірська 16676 16676 100,00 16753 16753 100,00
Майданівська 9446 9446 100,00 8951 8951 100,00
Синевирська 6848 6848 100,00 6155 6155 100,00
Колочавська 9405 9405 100,00 8680 8680 100,00
Пилипецька 7655 7655 100,00 6754 6754 100,00
Рахівська 26619 26619 100,00 22278 22278 100,00
Богданська 11403 11403 100,00 9497 9497 100,00
Ясінянська 18659 18659 100,00 17022 17022 100,00
Дубівська 25570 25570 100,00 25032 25032 100,00
Усть-Чорнянська 6900 6900 100,00 6705 6705 100,00

З
м
іш

ан
і 
О

Т
Г

Великоберезнянська 14628 3459 23,65 12431 2506 20,16
Тур'я-Реметівська 5488 1050 19,13 4934 1050 21,28
Великобичківська 29579 10211 34,52 27299 9249 33,88
Нереснинська 27871 17625 63,24 27864 17107 61,39
Углянська 16925 5513 32,57 16507 5505 33,35
Горінчівська 22210 10919 49,16 17000 8647 50,87
Драгівська 15582 4634 29,74 11918 3983 33,42

*Дані Головного управління статистики в Закарпатській області (станом на 01.01.2011 р.)
** Дані соціологічного опитування
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тів (11 н.с.), найбільшим з яких є районний центр 
смт Міжгір’я, населення якого складає 9596 осіб, 
у інших селах населення складає, в середньому, 
по 700 осіб.; 

– Ясінянська ОТГ (10-20 тис. осіб) – сюди, 
окрім малих сіл входять відносно великі населені 
пункти як смт. Ясіня, с. Лазещина, с. Чорна Тиса, 
де добре розвинене народне господарство: ві-
вчарство, скотарство, бджолярство, мисливство, 
дерево-заготівля та дерево-переробка.

– Рахівська ОТГ (20-25 тис. осіб) – наявність 
великого райцентру, а також відносно великих 
населених пунктів як с. Ділове, с. Костилівка, де 
відносно добре розвинута інфраструктура та ак-
тивно розвивається туризм.

– Дубівська ОТГ (20-25 тис. осіб) – входять 
такі великі населені пункти як с. Дубове, с. Га-
ничі, с. Калини. В основному дані громади орі-
єнтовані на деревообробну промисловість та на 
збиранні дикорослих.

Що стосується змішаних ОТГ, то тут ситуація 
склалася наступним чином: Тур’я-Реметівська 
ОТГ (населення менше 10 тис. осіб), 4 ОТГ 

(10-20 тис. осіб) і 2 ОТГ (20-25 тис. осіб). По-
трібно відзначити, що більше 20 тис. осіб спо-
стерігається у громадах, які знаходяться по 
сусідству з гірськими ОТГ, де також кількість 
населення є аналогічно високою. Така ситуація 
склалася у зв’язку з тим, що у даних громадах 
історично розвивається деревообробна промис-
ловість та туризм, що спонукало до заснування 
досить великих населених пунктів.

Гострою соціально-демографічною проблемою 
є не тільки зменшення чисельності населення, 

скільки трансформація його вікової структури, 
зокрема зростання питомої ваги осіб старших ві-
кових груп. В економічному аспекті збільшення 
навантаження людьми похилого віку на працез-
датне населення, зменшення поповнення трудо-
вих ресурсів ставлять проблеми на шляху роз-
витку суспільного виробництва [3, с. 8].

Рівень старості у гірських та змішаних ОТГ 
становить 21,22%, при тому, що за шкалою ООН 
населення є старим в тому випадку, коли частка 
людей віком від 65 років складає у три рази мен-
ше наявного в ОТГ – більше 7%.

На сучасному етапі освіта є також важливим 
соціальним інститутом, який задовольняє по-
треби суспільства в формуванні кваліфікованої 
робочої сили, зберігаючи і розвиваючи наукові 
знання, забезпечивши соціальну підтримку, по-
коління, формування загальної культури і со-
ціальні норми. Із зростанням вагомості значення 
людського капіталу як основного фактора еконо-
мічного розвитку, вища освіта стає важливим за-
собом формування висококваліфікованих кадрів 
нового покоління та розвитку інтелектуального 
потенціалу [4, с. 132].

Аналізуючи рисунок 2 можна помітити, що 
більшість населення отримало середню спеці-
альну або ж професійно-технічну освіту (середнє 
значення по ОТГ становить 38,47%) та загаль-
ну освіту (38,12%). Повну вищу освіту здобуло 
19,7% осіб. На жаль, якщо порівняти дані з моні-
торингом, який здійснювався у 2011 році (Гірські 
території Закарпаття), то загальноосвітній про-
фесійний рівень населення стрімко падає. Так у 
2011 році населення з вищою освітою станови-

 
Рис. 1. Кількість населення за об’єднаними територіальними громадами

Джерело: сформовано авторами за даними паспортів
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ло 31,3%, професійно-технічною – 22,9%, а за-
гальною 44,2%. Така ситуація могла виникнути 
у зв’язку з тим, що молоді люди, дивлячись на 
ситуацію, яка склалася у країні, тобто наявність 
вищої освіти не дає змоги знайти гідну роботу з 
відповідною заробітною платою, вирішили отри-
мати навики виробничих професій і поїхати на 
заробітки за кордон.

Для Закарпатської області міграція є історич-
но соціальним явищем, однак, за останні роки 
вона набула небачених масштабів, особливо після 
введення безвізового режиму з ЄС. Дослідження 
виявило, що в середньому 34,28% працездатного 
населення гірських та змішаних ОТГ здійснюють 
трудову міграцію. Основними причинами зовніш-
ньої міграції є суттєве зниження рівня і якос-
ті життя населення та масове безробіття. Згідно 
даних головного управління статистики у Закар-
патській області у 2018 році середній рівень без-
робіття по області складає 10,3% працездатного 
населення [5]. Однак, у процесі моніторингу було 
виявлено, що даний показник є набагато вищим, і 
в гірських і передгірських ОТГ становить 54,19%. 
Така різниця в даних можлива за рахунок того, 
що сільські голови вказували реальне число без-
робітних, а не тільки тих, які зареєстровані у 
Державній службі зайнятості.

Аналізуючи рисунок 3 ми можемо помітити, що, 
в середньому, більше половини безробітних виїха-
ли на заробітки за межі країни, а в Драгівській 
ОТГ цей показник становить 94,35%, Волосянків-
ській ОТГ – 83,04%, Колочавській ОТГ – 80,16%.

З однієї сторони позитивним є те, що люди 
отримують нові знання та досвід, вивчають іно-

земну мову, а також значну частину зароблених 
коштів привозять чи переказують в Україну. Це 
в свою чергу, зменшує показники бідності, та дає 
можливість зберегти певну економічну стабіль-
ність у громадах. Також короткострокова трудо-
ва міграція має позитивні сторони, оскільки по-
легшує диспропорції на ринку праці, особливо це 
стосується громад з високим рівнем безробіття. 
З іншої сторони, довгострокова така масова мі-
грація приводить до втрати робочої сили, особ-
ливо висококваліфікованої, результатом чого 
є гальмування економічного зростання країни. 
З точки зору демографічної складової, то, в осно-
вному виїжджають молоді люди (продуктивна 
складова населення), які все частіше задумову-
ються про виїзд із перспективою на переселення. 

Звернувши увагу на рисунок 4, помітно, що 
в змішаних ОТГ 9,01% заробітчан не планують 
повертатися до України, а в гірських ОТГ цей 
показник у два рази більший і складає 19,2%. 
В основному про перспективу на переселен-
ня задумовуються саме молоді люди, які тіль-
ки закінчили навчальні заклади або ж молоді 
сім’ї. Головними причинами для виїзду назива-
ють неможливість самореалізації у своїх насе-
лених пунктах, відсутність прибуткової роботи 
та соціальної інфраструктури (заклади охоро-
ни здоров'я з хорошими спеціалістами, закла-
ди культури, фізкультури і спорту, газу, води 
та водовідведення, автомобільні дороги, системи 
зв'язку тощо).

У ході соціологічного опитування також було 
виявлено, що в середньому 51,6% із заробітчан 
працюють за кордоном неофіційно, тобто за ра-
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Рис. 2. Освітній рівень населення гірських та змішаних ОТГ у віці 15-70 років 
Джерело: сформовано авторами за даними паспортів
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хунок безвізового режиму з ЄС. Аналізуючи 
форму трудової міграції, за результатами моні-
торингу, було виявлено, що близько 65% заробіт-
чан працюють на сезонних роботах (тривалість 
роботи до трьох місяців). Вахтовим методом 
(тривалість до одного місяця) працюють в серед-
ньому 15,61%, маятниковим (щоденний виїзд на 
роботу) – 2,93%. 

Що стосується міжрегіональної та маятникової 
трудової міграції в межах країни, то їх частка є 
незначною і становить тільки 4,17% та 2,24% від-
повідно. В основному, за межі населеного пункту 
виїжджають на роботу в тих ОТГ, які знаходять-
ся недалеко від районних центрів області.

Згідно з проведеним опитуванням, найбільш 
привабливими країнами для трудової міграції є 
Чеська Республіка (зайнятість у промисловості і на 
будівництві), Польща (сезонна зайнятість у сіль-
ському господарстві), Російська Федерація (робота 
на будовах великих міст та в інших галузях еко-
номіки), Словакія (зайнятість у промисловості) та 
Італія (зайнятість у сільському господарстві та ро-
бота домашньою прислугою) [6, с. 131] (рис. 5).

Найбільш чутливим компонентом у рівні жит-
тя є доходи населення. При здійсненні соціаль-
ного моніторингу було виявлено, що найбільше 
респондентів отримують дохід від 3723,00 до 
5000,00 грн., тобто трохи більше встановленої мі-

 Рис. 3. Частка працездатного населення,  
яке виїхало на заробітки за межі країни / частка безробітних працездатного віку 

Джерело: сформовано авторами за даними паспортів
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німальної заробітної плати на 2018 рік. Досить 
велика група респондентів (23,78%) отримує ще 
менший дохід, а саме у проміжку між прожит-
ковим мінімумом (1762 грн.) та мінімальною за-
робітною платою (3723 грн.). Ще гірша ситуація 
склалася у населення (переважна більшість пен-
сіонери), яке отримує дохід менший за прожит-
ковий мінімум, частка якого становить 8,47%. Та-
ким чином, практично 60% гірського населення 
живе за межею бідності. Більше 10000,00 грн. 
отримували, в основному, респонденти, які пра-
цювали за межами регіону чи країни.

Позитивним фактом є те, що дохід отримуєть-
ся, в основному, регулярно, тільки 7,93% опита-
них відзначили, що заробітну плату дістають із 
затримками. На жаль, нелегальна праця та за-
робітна плата “в конверті” присутні і тут. Так, 
офіційно проводиться оплата праці у 61,73% опи-
таних (в основному це населення, яке працює 
або навчається в установах державного сектору), 
частково офіційно – 7,21%, неофіційно – 31,06%. 
Слід відзначити, що дані можуть бути занижені, 
оскільки опитування здійснювалося практично 
відразу після оголошення в ЗМІ про масові пе-
ревірки державною службою з питань праці, у 
зв’язку з чим населення важко йшло на контакт.

В процесі дослідження було виявлено, що для 
більшості респондентів життєвою економічною 
стратегією є мати постійний заробіток і ще під-
робляти – 53,66% (в основному старше 
покоління); мати гідну, але гарантовану 
заробітну плату бажають 33,97%; ризи-
кувати, але заробляти капітал обирають 
9,16%, займатися домашніми справами, а 
щоб інші члени сім’ї заробляли бажають 
3,21%. На жаль, така статистика вказує 
на те, що люди, проживаючи все життя 
у важких фінансових умовах практично 
не розглядають можливість забезпечен-
ня всіх фінансових потреб, працюючи на 
одній роботі і тільки молодь наголошує 
на необхідності отримання гарантованої 
і гідної оплати їхньої праці без необхід-
ності десь додатково шукати підробіток. 

Аналізуючи задоволеність населен-
ня своїми доходами можна відзначити, 

що вони не влаштовують переважну більшість 
респондентів. Найбільша частка невдоволених 
припадає на змішані ОТГ (57,68%), така ситу-
ація пов’язана з тим, що потреби у населення, 
яке проживає в гірських населених пунктах є 
менші. Тобто чим ближче населені пункти до 
низинних територій, тим більш розгалуженою 
є соціальна інфраструктура і бажання задо-
вольнити соціально-культурні потреби є вищи-
ми (рис. 6).

Доходи домогосподарства формують матері-
альну базу для можливості здійснення витрат. 
Аналізуючи рисунок 7 можемо дійти висновку, 
що домінуючу частку (47,47%) витрат домогоспо-
дарств складають продукти харчування; витрати 
на житло й комунальні послуги (23,53%) та інші 
поточні витрати – 21,16% (сюди респонденти від-
несли одяг, взуття, ліки і т.д.), тобто дохід сім’ї 
витрачається на споживання. Така ситуація при-
звела до стримання споживання інших послуг, 
таких як освіта, відпочинок, заощадження, по-
кращення побутових умов тощо, а отже і до по-
гіршення добробуту домогосподарств.

Що стосується заощаджень населення, то їх 
рівень у структурі розподілу отриманих доходів 
обернено пропорційний рівню безробіття. Врахо-
вуючи, що останнім часом збільшилася частка 
заробітчан, то частка населення, яке немає за-
ощаджень в порівнянні з 2011 роком зменшилася 
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з 68% до 47,58%, також збільшилася частка насе-
лення, які зможуть прожити на свої заощаджен-
ня 1-3 місяці з 25% до 42,07% (рис. 8). Однак слід 
враховувати, що дані показники є досить пога-
ними, оскільки населення мало змогу відкладати 
у вигляді заощаджень тільки 5,9% своїх витрат, 
що є замало – для стабільного формування за-
ощаджень – люди повинні відкладати хоча б 10% 
від свого доходу.

Тобто, враховуючи вище наведену інформа-
цію і провівши паралель зі шкалою Роберта Тору 
Кийосакі, американського фінансового аналітика 
(можливість прожити на заощадження менше 
місяця – загальне падіння; від одного до трьох 
місяців – балансування; три-шість місяців – ціл-
ком задовільно; шість місяців до двох років – до-
бре; два-п'ять років – ви багаті; п'ять або більше 

років: ви дуже багаті) можемо зробити висновок, 
що більшість населення гірських та передгір-
ських ОТГ, як уже було сказано, знаходиться за 
межею бідності або балансують на цьому рівні. 
Однак 84,11% респондентів відносять себе до на-
селення з середнім рівнем матеріального добро-
буту, і тільки 14,27% – до бідних. Тобто може-
мо зробити висновок, що дані є викривленими і 
люди більше видають бажане за дійсне. 

Одним з доказів є те, що на запитання: «Який 
розмір щомісячного доходу вважаєте достат-
нім для життя у Вашому населеному пункті?» 
38,76% відповіло – більше 10000,00 грн. (тільки 
8,76% респондентів отримують такий дохід), тро-
хи менше 28,33% (10,65% реально отримують) 
опитаних відповіли 8001,00-10000,00 грн. Тільки 
3,79% вважають, що для прожиття їм вистачить 
дохід 4500,00 грн., серед яких 100% пенсіонери.

Аналізуючи джерела доходів було також ви-
значено, що 62,7% респондентів отримують до-
хід у вигляді заробітної плати; 11,65% – допомога 
від родичів; 9,58% – дохід у вигляді пенсії, а від 
власної справи тільки 7,37%. Враховуючи ситуа-
цію, що склалася було поставлено задачу в чому 
причина такої слабої активності населення вести 
власну справу. На питання «Чи відчуваєте себе 
спроможним займатися підприємницькою ді-
яльністю» позитивну відповідь дало 47,77% рес-
пондентів, що на 12,23% менше ніж у 2011 році. 
Так основними причинами, що утримують насе-
лення гірських сіл від відкриття власної справи, 
є відсутність стартового капіталу, на що вказали 
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47,09% респондентів, несприятливе законодавство 
та корупція органів влади – 17,69%, відсутність 
ідеї – 14,62%, страх ризикувати – 13,77%. Отже, 
враховуючи те, що дохідна частина населення 
в гірських поселеннях є занадто низькою і на-
селенню важко відкладати кошти стає зрозумі-
лим чому саме відсутність стартового капіталу є 
основною перешкодою до започаткування власної 
справи. Однак слід звернути увагу і на досить ве-
лику частку, яка припала на те, що респонденти 
не впевнені у стабільності законодавства, а також 
корупційності органів влади, тобто навіть маючи 
можливість щось започаткувати у них присутній 
страх не мати змоги зберегти започатковане.

В ході опитування було визначено, що поло-
вина підприємців у власну справу вклала влас-
ні заощадження, 23,08% опитаних підприємців 
вказали на допомогу родичів, 19,87% – вклали 
кошти, зароблені за кордоном і тільки 7,05% ри-
зикнули взяти кредит в банку. 

Окрім конкуренції при веденні власної спра-
ви підприємцями було виділено кілька основних 
проблем. До основних з яких відносяться: високі 
податки – 37,44%, низька платоспроможність на-
селення – 32,95%. Однак слід звернути увагу, що 
у гірських ОТГ суттєво домінує низька плато-
спроможність населення – 41,67%, що більше від 
показника передгірських ОТГ у два рази. Обер-
нено пропорційна ситуація склалася з пробле-
мою в якості високих податків, для гірських ОТГ 
частка складає всього 27,09%, а от для змішаних 
ОТГ – 54,0%. 

Відносно позитивним показником є те, що ана-
лізуючи попит на продукцію протягом останніх 
трьох років 62,08% підприємців зазначили про 
відсутність змін, позитивні тенденції спостеріга-
лися у 10,26% респондентів і тільки 27,56% проти 
62% у 2011 році опитаних підприємців вказали на 
зменшення попиту. Відповідно на запитання «Як 
ви оцінюєте успішність вашої справи?» 79,49% 
респондентів оцінили свою діяльність як середню, 
20,51% – як низьку. Таким чином, можемо від-
мітити, що підприємництво у гірських населених 
пунктах Закарпатської області є більш менш ста-
більним і не переживає різких скачків. Доказом 
є те, що на запитання «Що плануєте далі робити 
із власною справою?» аж 32,05% опитаних під-
приємців відповіли, що в перспективі планують 
розширити власний бізнес, а 53,85% опитаних 
респондентів нічого не змінюватимуть у влас-
ній справі. Однак є і негативна сторона, оскільки 
11,54% опитаних суб’єктів господарювання в по-
дальшому планують скоротити власну справу або 
завершити і тільки 2,56% згідні спробувати пере-
профілювати напрямок ведення бізнесу.

При здійсненні опитування було задано питан-
ня: «Якби у вас був значний капітал, куди б ви 
його вклали». Розподіл відповідей був досить очі-
куваний, оскільки схожий до 2011 року, а саме: 
віддали б дітям – 31,51%, вклали б у власну спра-
ву – 28,29%, у нерухомість – 22,49%, тримали б 
вдома – 11,43%, тримали б у банку – 1,99%. Та-
кож з’явилися бажаючі вкласти кошти за кордо-
ном, скоріше за все це пов’язано з появою великої 
кількості бажаючих переселитися за межі країни.

Згідно результатів моніторингу, очікування 
населення у 2011 році в покращенні матеріально-

го становища не реалізувалися. Так, у 2011 році 
38% респондентів вважали, що добробут зросте, 
однак згідно даних соціального опитування да-
ний показник становив тільки 24,86%. Про від-
сутність будь-яких змін свідчили 47% респон-
дентів проти наявних 35,58%. І найгірша картина 
склалася з тими, які вважали, що добробут по-
гіршиться, у 2011 році їх частка становила всього 
15%, однак реальний стан справ вказав на те, що 
37,84% опитаних відчули погіршення матеріаль-
ного становища. Однак очікування у 2018 році на 
найближче майбутнє залишилися практично такі 
самі (добробут зросте – 39,92%; погіршиться – 
11,87%; не зміниться – 51,21%). 

Висновки з проведеного дослідження. Ре-
зультати дослідження у соціально-трудовій 
сфері розвитку суспільства гірських та змі-
шаних ОТГ Закарпаття дозволили зробити на-
ступні висновки з виділенням кількох пріори-
тетів і цілей, які є необхідними для розвитку 
даних ОТГ. У зв’язку з тим, що на даних те-
риторіях є перспективним розвиток лісництва, 
тваринництва та туризм, для покращення якос-
ті життя в гірській місцевості, першим пріори-
тетом виділяємо необхідність створення нових 
робочих місць та нових (більш практичних) 
напрямків освіти. Адже не дивлячись на висо-
кий рівень освіти молоді люди змушені шукати 
роботу за межами своїх регіонів, оскільки їхні 
знання не є практичними для даної місцевос-
ті. Для реалізації цього пріоритету необхідно в 
регіоні розвивати спеціальності, які спрямовані 
на підвищення рівня обізнаності фермерів та 
лісників у сфері управління та організації біз-
несу, законодавства, тощо, пов’язаних з їхньою 
діяльністю. Таким чином, держава інвестуючи 
у людський капітал громад, надасть можливість 
фермерам та лісопереробній промисловості по-
кращити управління бізнесом, оцінити еконо-
міку, підвищити їхню продуктивність і адап-
туватися до конкурентного середовища. Тобто 
бізнес перестане продавати тільки сировину, а 
буде мислити більш широко, створюючи кінцеві 
продукти. Це в свою чергу приведе до збіль-
шення попиту на робочу силу, якої в гірських 
громадах є надлишок.

Другим пріоритетом є повернення трудових 
мігрантів. Закарпатська область, а особливо гір-
ські громади мають високу частку трудових емі-
грантів. Здійснюючи наш моніторинг ми зіткну-
лися з великою проблемо відсутності коректних 
статистичних даних, в основному інформація 
надавалася зі слів сільських голів. У зв’язку з 
цим, для початку необхідно мати можливість чіт-
ко відслідковувати кількість, вікову структуру 
та інші дані людей, які емігрували, а отже мати 
якісну інформацію і проводити правильну мігра-
ційну політику.

Також важливим інструментом міграційної 
політики є розробка державних та регіональних 
програм стимулювання інвестування, зароблених 
коштів за кордоном, у власний бізнес.

Враховуючи масовість молоді, яка працює за 
межами країни, актуальним буде ініціювання 
підписання міжнародних угод про взаємне ви-
знання стажу, що дасть можливість трудовим 
мігрантам здійснювати відповідні платежі до 
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пенсійних фондів країн за місцем їх працевла-
штування і, в р азі повернення на батьківщину, 
отримувати зароблену пенсію [7, c. 49].

Третім пріоритетом є сприяння демографіч-
ному розвитку в гірських та передгірських гро-
мадах. Для виконання даного пріоритету необ-
хідно перестати вкладати кошти у села, які на 
межі вимирання, а підтримувати ті, які ще мають 
перспективи розвитку і у них наявне населення 
працездатного віку. Розвиток можливий за допо-
могою житлового будівництва, особливо для мо-
лодих сімей та для населення, яке можна пере-
селити із вимираючих сіл. Ще однією із причин 
виїзду продуктивного населення за кордон, була 
слабо розвинута соціальна інфраструктура, яка 
повинна забезпечувати стабільний розвиток сус-
пільства і окремої людини, виконуючи наступні 
функції: збереження і відновлення робочої сили у 
відповідності до загальних стандартів якості жит-
тєдіяльності; забезпечення сприятливих умов до-
ступу до певних соціальних благ; створення умов 
до самореалізації індивідуальної особистості [8].

Четвертим пріоритетом є покращення умов 
для економічної активності громадян, розвитку 

бізнесу. Підтримка бізнесу є важливий економіч-
ним інструментом для розвитку та стабілізації 
бізнес-сектору, а отже, для поліпшення загаль-
ного економічного середовища громад. Зважаючи 
на те, що 37% опитаних підприємців скаржили-
ся на високі податки є сенс державним органам 
влади переглянути фіскальну політику для гір-
ських поселень. Також необхідними є розробка 
регіональних програм розвитку підприємництва, 
однією з яких могла б бути програма, яка стиму-
лювала б до об’єднання підприємств у кластери.

З метою вирішення фінансово-кредитних 
проблем малого підприємництва доцільно було б 
провести такі заходи: здійснювати пряму фінан-
сово-кредитну допомогу на формування фондів 
підтримки пріоритетних напрямів підприємниць-
кої діяльності, надання гарантій за кредитами 
для суб’єктів малого підприємництва; сприяти 
поширенню практики пільгового страхування 
ризиків підприємницької діяльності суб’єктам 
малого бізнесу; створити сприятливе бізнес-се-
редовище для залучення іноземного капіталу до 
кредитування вітчизняних суб’єктів малого під-
приємництва [9, c. 146].
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Аннотация
Социально-трудовой потeнцiaл считается одним из определяющих факторов регионального развития. Горные населен-
ные пункты являются наиболее проблемными в связи с недостаточной экономической инфраструктурой, относительно 
низким уровнем человеческого капитала и образования. В статье кратко проанализированы человеческий потенциал, 
уровень образования экономически активного населения, безработица, уровень трудовой миграции и тому подобное. От-
мечено приоритеты и цели, которые необходимы для развития данных горных объединенных территориальных общин.
Ключевые слова: трудовой потенциал, структура образования, социально-трудовой потенциал региона, безработица, 
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SOCIAL AND LABOR POTENTIAL OF THE UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES 
OF MOUNTAIN VILLAGES OF THE TRANSCARPATHIAN REGION

Summary
The socio-labor potential is considered one of the determining factors of regional development. Mountain settlements are 
the most problematic due to insufficient economic infrastructure, relatively low levels of human capital, and education.  
The article briefly analyzes the human potential, the level of education of the economically active population, unemployment, 
the level of labor migration, etc. Emphasis is placed on the priorities and goals that are necessary for the development of 
these mountain united territorial communities.
Key words: labor potential, structure of education, social and labor potential of the region, unemployment, labor migration, 
entrepreneurship.
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ТРАКТУВАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ  
ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЇХ КЛАСИФІКАЦІЇ 

Основною функцією бюджетних установ є надання безоплатних або частково платних послуг нематеріального характеру. 
Це забезпечується за рахунок основних засобів, які не беруть участі у виробництві матеріальних благ. У статті представ-
лено поняття «основні засоби» відповідно до нормативно-правової бази та трактування учених-практиків. Проаналізова-
но класифікаційні ознаки основних засобів. Зазначено, які нормативно-правові акти використовують з метою визначення 
порядку формування, відображення в бухгалтерському обліку та розкриття інформації про основні засоби у фінансовій 
звітності. Досліджено вимоги щодо визнання та формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби.
Ключові слова: бюджетна установа, основні засоби, нормативно-правове забезпечення, класифікація, план рахунків. 

Постановка проблеми. Економічний розвиток 
України вимагає проведення дієвих заходів, які 
можуть бути реалізовані лише за рахунок нових 
підходів до управління ресурсами. Разом з тим, 
провідна роль в забезпеченні повсякденної діяль-
ності бюджетних установ належить матеріальним 
активам, а саме – основним засобам. Важливим 
питанням сьогодення щодо забезпечення будь-
якої бюджетної установи основними засобами є 
відповідне їх трактування, систематизація норма-
тивної бази та раціональної класифікації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання визначення та класифікації основних за-
собів бюджетного сектору розглядаються провід-
ними вченими України: П.Й. Атамас, С.В. Свірко, 
С.В. Левицька, Ю.А. Верига, А.П. Заросило, 
Р.Т. Джога, Л.М. Кіндрацька. 

Враховуючи значний внесок згаданих дослідників, 
варто розглянути дискусійні питання, що пов’язані з 
економічним змістом, систематизацією нормативної 
бази та класифікацією основних засобів. 

Мета статті полягає в уточненні, обґрунту-
ванні та узагальненні інформації щодо поняття 

основних засобів бюджетних установ та окрес-
лення їх класифікаційних ознак. 

Виклад основного матеріалу. Реалізація 
функцій держави відбувається за рахунок бю-
джетних установ. Такими установами є заклади 
охорони здоров’я, освіти, культури, органи влади, 
правові, судові органи тощо. Важливою переду-
мовою діяльності таких установ є фінансування 
за рахунок державного чи місцевого бюджетів. 

Варто також зазначити, що основною функ-
цією бюджетних установ є надання безоплатних 
або частково платних послуг нематеріального 
характеру. Якість таких послуг, в першу чер-
гу, буде залежати від забезпеченості бюджетної 
установи нематеріальними активами, серед яких 
провідне місце посідають саме основні засоби. 

Поняття «основні засоби» має різноманіт-
не тлумачення, при чому вартість зарахування 
об’єктів до основних засобів постійно змінюється 
на законодавчому рівні (таблиця 1).

Характерною особливістю основних засобів 
бюджетної сфери є використання їх у процесі 
створення і надання нематеріальних послуг сус-
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пільству. Тобто вони практично не беруть участі 
у виробництві матеріальних благ. Таким чином, 
з одного боку основні засоби можна розглядати 
як предмети праці осіб, які створюють і надають 
послугу, а з іншого як засоби, що використову-
ються в процесі споживання послуги. 

Враховуючи, що бюджетні установи викону-
ють різноманітні функції, провідні вчені та прак-
тикуючі бухгалтери по-різному класифікують 
основні засоби (таблиця 2).

За результатами проведеного дослідження 
можна запропонувати наступну класифікацію 
основних засобів бюджетних установ (рис. 1).

З метою визначення порядку формування, 
відображення в бухгалтерському обліку та роз-
криття інформації про основні засоби у фінансо-
вій звітності використовують наступні норматив-
но-правові акти: 

– Національне положення (стандарт) бух-
галтерського обліку в державному секторі 
121 «Основ ні засоби»; 

– Методичні рекомендації з бухгалтерсько-
го обліку основних засобів суб’єктів державного 
сектору № 11; 

– План рахунків № 1203 та Порядок застосу-
вання Плану рахунків № 1219; 

– Типова кореспонденція субрахунків бух-
галтерського обліку для відображення операцій 
з активами, капіталом та зобов’язаннями розпо-
рядниками бюджетних коштів та державними 
цільовими фондами № 1219;

– Порядок «Про затвердження типових форм з 
обліку та списання основних засобів суб’єктами дер-
жавного сектору та порядку їх складання» № 818;

– Положення «Про затвердження Положення 
про інвентаризацію активів та зобов’язань» № 879; 

– Наказ «Про затвердження типових форм 
для відображення бюджетними установами ре-
зультатів інвентаризації» № 572. 

Головні вимоги, що стосуються визнання та 
формування основних засобів бюджетного секто-
ру, відповідно до чинного законодавства наведені 
в таблиці 3. 

Ефективність використання основних засобів 
має, також, значне народногосподарське зна-
чення. Збільшення обсягу послуг, що надаються 
бюджетними установами без додаткових капі-
тальних вкладень на пряму залежить від відда-
чі основних засобів. Тобто, ефективність вироб-
ництва залежить від того, як використовуються 
основні засоби,що належать установі. Варто та-
кож зазначити, що, розглядаючи основні засоби 
як вкладений капітал, їх можна прирівняти і до 
витрат майбутніх періодів.

Висновки. Раціональна організація бухгалтер-
ського обліку основних засобів бюджетного сек-
тору залежить від низки факторів, серед яких 
вагомого значення набуває не тільки відповідна 
класифікація, але і правильне трактування даної 
категорії. Подальшого дослідження потребує пи-
тання в розрізі оцінки ефективності використан-
ня основних засобів бюджетних установ.

Галузева належність

Характер участі у 
виробничому процесі

Приналежність 

Виконання функцій у процесі 
діяльності 

Стан використання 

Технічні характеристики 

Ознака Класифікаційна група

заклади

органи

виробничі

невиробничі 

власні 

орендовані 

активні 

пасивні

діючі

недіючі
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Рис. 1. Узагальнююча класифікація основних засобів бюджетних установ 
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Таблиця 1
Трактування поняття «основних засобів» в бюджетних установах  

відповідно до нормативної та економічної літератури
№ 
п.п. Джерело/ автор Визначення

1 2 3

1. Податковий Кодекс України 
в редакції 1.01.2020 року

Основні засоби – матеріальні активи, у тому числі запаси корисних 
копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, 
незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального 
користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вар-
тість яких не перевищує 6000 гривень, невиробничих основних засобів і 
нематеріальних активів), що призначаються платником податку, вар-
тість яких перевищує 6000 гривень і поступово зменшується у зв’язку 
з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного вико-
ристання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить 
понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік)

2.

Національне положення 
(стандарт) бухгалтерського 

обліку в державному секторі 
121 «Основні засоби»: Наказ 

Міністерства фінансів України 
від 12.10.2010 р. № 1202

Матеріальні активи, які утримує установа для використання їх у вироб-
ництві/ діяльності або при постачанні товарів, виконанні робіт і наданні 
послуг, для досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб уста-
нови, або здавання в оренду іншим особам і використовуються, за очіку-
ванням, понад один рік. До малоцінних необоротних матеріальних активів 
зараховуються предмети вартістю, що не перевищує 2500 грн. і сценічно-
постановочні засоби вартістю, що не перевищує 5000 грн. за одиницю. 

3. Атамас П.Й.
Матеріальні цінності, які використовуються у діяльності установи протя-
гом періоду, що перевищує один рік і поступово зменшується у зв’язку з 
фізичним і моральним зносом.

4. Заросило А.П., Джога Р.Т., 
Свірко С.В.

Необоротні активи, які мають матеріальну форму, вартість яких стано-
вить понад 500 грн.* за одиницю (комплект)

5. Верига Ю.А. Необоротні активи, що мають мат еріальну форму, вартість яких стано-
вить понад 1000 грн. (без ПДВ)* за одиницю (комплект) 

* - вартість зазначена на момент виходу наукових матеріалів

Таблиця 2
Класифікаційні підходи до основних засобів бюджетних установ 

№ 
п.п. Автор Класифікаційні групи/ ознаки

1. Атамас П.Й.

За характером участі у процесі відтворення – виробничі, тобто задіяні у сфері ма-
теріального виробництва; невиробничі 
За належністю – власні й орендовані
За призначенням і характером виконуваних функцій – земельні ділянки, капітальні 
вкладення на поліпшення земель, будівлі, споруди, передавальні пристрої, машини 
й обладнання, транспортні засоби, інструменти, виробничий інвентар і приладдя, 
господарський інвентар, робоча худоба, продуктивна худоба, багаторічні насаджен-
ня, бібліотечні фонди, музейні цінності, експонати, інші основні засоби

2.

Болюх М.А., 
Бутинець Ф.Ф., 
Заросило А.П., 

Джога Р.Т.

За відповідними галузями, які формуються під впливом видів діяльності на основні 
засоби галузей освіти, науки, культури, охорони здоров’я тощо
Залежно від використання в діяльності основні засоби поділяють на: такі, що діють; 
такі, що перебувають у запасі; такі, що не діють
За функціональним призначенням – основні та допоміжні
За матеріально-речовою формою – матеріальні й нематеріальні

3. Верига Ю.А.
За ступенем використання – діючі та недіючі 
За належністю – власні та орендовані

4. Лемішовський В.І.

За технічними характеристиками – земельні ділянки, капітальні вкладення на по-
ліпшення земель, будівлі, споруди, передавальні пристрої, машини і обладнання, 
транспортні засоби,інструменти, виробничий інвентар і приладдя, господарський 
інвентар, робоча худоба, продуктивна худоба, багаторічні насадження, бібліотечні 
фонди, музейні цінності,експонати, інші основні засоби
За належністю – власні та орендовані
За характером участі у виробничому процесі
За ступенем використання – діючі, у резерві недіючі

5. Мних Є.В.

За приналежністю розрізняють власні та орендовані основні засоби
За роллю в процесі обслуговування розрізняють виробничі та невиробничі основні засоби
За характером використання основні засоби розподіляються на працюючі, що в експлуа-
туються, та непрацюючі, які зберігаються на складі або перебувають у стані консервації

6. Свірко С.В.
За галузевою належністю – заклади охорони здоров’я, заклади освіти, заклади на-
уки, заклади культури, заклади фізичної культури і спорту, органи законодавчої 
влади, органи виконавчої влади 
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Таблиця 3 
Вимоги щодо визнання та формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби 
№ 
п.п. Вимога Джерело

1. Об’єкт основних засобів визнається активом П. 2 розд. II НП(С)БО 121, п. 4 розд.I 
Методрекомендацій ОЗ

2. Об’єкт є одиницею обліку основних засобів П. 1 розд. II НП(С)БО 121, п. 3 розд. I 
Методрекомендацій ОЗ

3. Вартісний критерій П. 3 розд. II НП(С)БО 121, п. 1 розд. II 
Методрекомендацій ОЗ

4. Строк корисного використання (експлуатації) П. 3 розд. II НП(С)БО 121, п. 1 розд. II 
Методрекомендацій ОЗ

5. Правила визначення первісної вартості об’єкта 
основних засобів

П. 4 розд. ІІ НП(С)БО 121 та п. 2 розд. ІІІ 
Методрекомендацій ОЗ передбачено різні 
види оцінки (вартості) основних засобів. Для 
кожного з цих випадків НП(С)БО 121 та 
Методрекомендаціями ОЗ передбачено окремий 
порядок формування первісної вартості

6. Які витрати включають до первісної вартості 
об’єкта основних засобів у разі придбання за плату

П. 5 розд. ІІ НП(С)БО 121 та п. 3 розд. ІІІ 
Методрекомендацій ОЗ

7. Застосування різних видів оцінок основних засобів
Правила формування таких видів оцінок 
(вартостей) визначено у відповідних розділах 
НП(С)БО 121 та Методрекомендацій ОЗ

8. Коли змінюється первісна вартість основних 
засобів

П. 1 розд. III НП(С)БО 121 та пп. 2 і 3 розд. V 
Методрекомендацій ОЗ

9. В яких випадках первісна вартість основних 
засобів не змінюється

П. 2 розд. III НП(С)БО 121 та п. 4 розд. VI 
Методрекомендацій ОЗ

10. Коли об’єкт основних засобів перестає визнаватися 
активом

Розд. VI НП(С)БО 121 та розд. VIII 
Методрекомендацій ОЗ

11. Основні правила нарахування амортизації на 
основні засоби

Розд. IV НП(С)БО 121 та розд. V 
Методрекомендацій ОЗ

12. КЕКВ при придбанні основних засобів Інструкція № 333
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И НЕОБХОДИМОСТЬ ИХ КЛАССИФИКАЦИИ 

Аннотация
Основной функцией бюджетных учреждений является предоставление бесплатных или частично платных услуг нема-
териального характера. Это обеспечивается за счет основных средств, которые не принимают участия в производстве 
материальных благ. В статье представлены понятия «основные средства» в соответствии с нормативно-правовой базы 
и трактовки ученых-практиков. Проанализированы классификационные признаки основных средств. Указано, какие 
нормативно-правовые акты используют с целью определения порядка формирования, отражения в бухгалтерском 
учете и раскрытия информации об основных средствах в финансовой отчетности. Исследовано требования о призна-
нии и формирования в бухгалтерском учете информации об основных средствах.
Ключевые слова: бюджетное учреждение, основные средства, нормативно-правовое обеспечение, классификация, 
план счетов. 
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INTERPRETATION OF FIXED BUDGETARY FUNDS  
AND THE NECESSITY OF THEIR CLASSIFICATION 

Summary
Providing non-material, free or partially paid services is the main function of the budgetary institutions. Budgetary 
institutions realize this function at the expense of fixed assets that are not involved in the process of material goods’ 
production. The notion of «fixed assets» in accordance with the legal framework and interpretation of practitioners have 
been presented in this article. The specific features of the fixed assets have been analyzed in detail. Futhermore the main 
regulations that can be used for particular purposes such a determining the order of formation, accounting and disclosure 
of fixed assets in the financial statements has been noted. The main requirements for recognition and formation of the 
information about fixed assets in accounting have been investigated.
Key words: budget institution, fixed assets, regulatory support, classification, plan of accounts.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ  
ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Розкрито зміст та характерні особливості організації процесу управління людським капіталом суспільно-господар-
ських систем. Ідентифіковано зовнішні та внутрішні чинники впливу на підсистему управління людським капіталом 
підприємства. Визначено основні проблеми, які впливають на процес управління людським капіталом підприємства з 
метою досягнення позитивних результатів діяльності. Розкрито основні завдання управління людським капіталом в 
сучасних умовах функціонування підприємства. Запропоновано та обґрунтовано основні та специфічні функції управ-
ління людським капіталом підприємства.
Ключові слова: підсистема управління людським капіталом, процес управління людським капіталом, функції управ-
ління людським капіталом, суб’єкт управління людським капіталом, об’єкт управління людським капіталом.

Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв'язок з важливими науковими та практич-
ними завданнями. В сучасних трансформаційних 
умовах для успішного функціонування суб’єктів 
господарювання необхідно врахувати те, що осно-
вою всієї економічної системи є людина, яка має 
потенціал. Використання цього потенціалу в межах 
підприємства в першу чергу залежить від спро-
можності управлінської системи активізувати про-
цеси формування та розвитку людського капіталу. 
Безумовно, знання, уміння й навички персоналу, 
що відповідають характеру діяльності підприєм-
ства, сприяють його економічній активності. 

Доводиться констатувати, що причини па-
діння вартості окремих компаній, зниження об-
сягів реалізації, недозавантаження виробничих 
потужностей, зниження проєктної потужності, 
значне коливання прибутків, відсутність систем 
управління цільовими ринками лежать у площи-
ні недостатніх активів, сформованих на основі 
людського капіталу. Виходячи з цього, доцільно 
розглядати причину низьких економічних показ-
ників окремих галузей та суб’єктів господарю-
вання в неефективності підсистеми управління 
людським капіталом. 

Саме тому виникає зростаюча потреба у до-
слідженні нової якості управління людським ка-
піталом, що вимагає від системи менеджменту 
належного використання таких управлінських тех-
нологій, які дозволять приймати обґрунтовані, пра-
вильні та адекватні управлінські рішення з метою 
отримання позитивних результатів діяльності. 

Наведені закономірності сучасного етапу гос-
подарської діяльності наштовхують на висновок, 
що саме «…люди становлять для організацій важ-
ливе джерело життєздатних конкурентних пере-
ваг і саме ефективне управління людським ка-
піталом, а не фізичним, може стати остаточною 
детермінантою результатів діяльності організації» 
[1, с. 123]. Узагальнення існуючої практики свід-
чить про те, що вітчизняні підприємства нама-
гаються знаходити нові ефективні управлінські 
технології дієвого впливу на формування, розви-
ток і використання власного людського капіталу, 
що спрямовані на підвищення результативності 
господарських процесів. Беззаперечно, що «все 
управління у кінцевому рахунку зводиться до 
стимулювання активності інших людей» [2].

Той факт, що управління людським капі-
талом в межах нової реальності та глобальних 
трансформацій матиме відповідний вплив на ре-
зультати діяльності суб’єктів господарювання є 
очевидним та незаперечним. Зважаючи на це, 
проблема вибору ефективних і дієвих теоретико-
методологічних та практичних підходів до орга-
нізації процесу управління людським капіталом 
суспільно-господарських систем в сучасних умо-
вах значно актуалізується. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На 
основі аналізу доробку результатів наукових до-
сліджень варто відзначити, що управління люд-
ським капіталом вимагає або розробки дієвих 
механізмів його практичної реалізації, або, в 
окремих випадках, уточнення та удосконалення 
окремих положень щодо організації його проце-
су. Завдання сучасних досліджень полягають в 
тому, щоб на основі наукової методології не тіль-
ки покращити традиційні методи і форми управ-
ління людським капіталом підприємства, але й 
знаходити нові, що сприятимуть створенню умов 
для зростання його економічного потенціалу.

Вирішенню ключових питань управління люд-
ським капіталом, що стосуються проблем його 
формування, використання і розвитку, присвяче-
ні праці таких зарубіжних вчених, як Г. Беккер, 
Т. Шульц, І. Фішер та ін. Західні дослідники за-
клали базові і методологічні засади проблеми, а ві-
тчизняні – зробили значний внесок в дослідження 
фундаментальних і теоретичних аспектів управ-
ління людським капіталом у різних соціально-еко-
номічних системах, до яких належить підприєм-
ство. Безпосередньо даному питанню приділяли 
та продовжують приділяти увагу знані вітчизняні 
вчені, зокрема: В. Антонюк, О. Грішнова, В. Геєць, 
М. Долішній, Є. Лібанова, Л. Семів, Л. Шевчук та ін.

Нагальність вирішення сучасних проблем 
суб’єктів господарювання потребує подальшого 
розвитку теорії управління, зокрема управління 
людським капіталом, а також її наближення до 
реалізації завдань прикладного характеру. Ак-
туальність проблеми, недостатня наукова роз-
робка окремих її аспектів і практична значимість 
визначили вибір мети даного дослідження.

Постановка завдання. Метою статті є роз-
криття теоретичних аспектів й сутності процесу 
управління людським капіталом підприємства.
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Для досягнення поставленої мети у роботі 
сформульовано і вирішено такі завдання:

– уточнено сутність процесу управління люд-
ським капіталом підприємства та визначено осо-
бливості його здійснення;

– ідентифіковано зовнішні та внутрішні чин-
ники впливу на підсистему управління людським 
капіталом підприємства;

– розкрито основні завдання управління люд-
ським капіталом підприємства;

– виокремлено та обґрунтовано загальні та 
специфічні функції управління людським капі-
талом підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Під-
система управління людським капіталом представ-
ляє собою елемент системи управління діяльністю 
підприємства, що має власну категоріальну інфра-
структуру та складається з певних елементів, що 
надають їй ознак системи. Таким чином, управ-
ління людським капіталом можна представити як 
управлінську підсистему, яка представляє собою 
комплексне поєднання цілей та завдань, функцій 
та принципів управління, методів і засобів управ-
лінського впливу, з одночасним забезпеченням 
безперервності циклу управління, для досягнення 
відповідності основних параметрів стану та ефек-
тивності управління людським капіталом з цілями 
та завданнями менеджменту підприємства.

Управління людським капіталом є важливим 
і безперервним процесом на кожному підприєм-
стві. При цьому [3, с. 192] зазначає, що «не можна 
повною мірою виконати певні завдання з управ-
ління людьми та вважати їх достатніми». Отже, 
під управлінням людським капіталом підпри-
ємства слід розуміти процес розробки та здій-
снення управлінських впливів щодо формування, 
ефективного використання та розвитку людсько-
го капіталу працівників, спрямованих на досяг-
нення позитивних результатів господарювання. 

Безумовно, управління людським капіталом 
повинно розглядатися одночасно як процес і як 
система. Дана система управління складається з 
двох складових – керуючої та керованої, що вза-
ємодіють у процесі реалізації певних функцій з 
метою отримання економічних та інших соціаль-
но значущих результатів. 

Зазначимо, що керуюча система управління 
людським капіталом, суб'єкт управління (керівни-
ки різних рівнів ієрархії усіх підрозділів підпри-
ємства, які мають повноваження для прийняття 
управлінських рішень), розробляє комплекс еко-
номічних й організаційних заходів щодо ефек-
тивного використання наявного на підприємстві 
об’єкта управління (виконавчого персоналу). 

Керованою складовою є об’єкт управління, а 
саме – знання, вміння, навички, досвід працівни-
ків підприємства, які мають певну вартість, ха-
рактеризуються результативністю їх залучення 
у виробничу діяльність підприємства, потребу-
ють розвитку тощо.

Керуючий суб’єкт управління генерує прийоми 
і способи управлінського впливу та здійснює дії 
спрямовані на формування й використання всіх 
складових людського капіталу підприємства. Про-
цес впливу суб'єкта на об'єкт управління, тобто 
сам процес управління, може здійснюватися тіль-
ки за умови взаємодії керуючої та керованої сис-

теми через систему прямих і зворотних зв’язків 
з поясненням можливих варіантів такої взаємодії 
і отриманням відповідно обумовлених цими варі-
антами економічних результатів. На переконання 
[4, с. 125] «саме людський чинник, присутній в цих 
складових, обумовлює специфіку і дуже важливі 
особливості суб’єкт-об’єктних стосунків».

Вважаємо за необхідне звернути увагу на 
основні проблеми, які впливають на організацію 
процесу управління людським капіталом підпри-
ємства [5, с. 113]:

– відсутність ефективної системи управління 
персоналом підприємства;

– недостатній рівень професійних знань та 
досвіду топ-менеджменту, менеджерів та управ-
лінців середнього рангу;

– неефективність системи залучення люд-
ського потенціалу та його конвертації в люд-
ський капітал;

– другорядна роль системи стимулювання ре-
алізації ухвалених управлінських рішень у сфері 
використання та розвитку людського капіталу;

– відсутність або недостатність необхідних 
повноважень для самостійної діяльності в межах 
компетенції;

– відсутність системи контрольованих по-
казників і контрольованих періодів, об'єктивних 
критеріїв оцінки управління (результативність, 
ефективність, економічність [6, с. 119]);

– недоліки існуючої системи відповідальності 
та інших юридичних гарантій виконання посадо-
вих обов'язків;

– відсутність мотивації персоніфікованого 
людського капіталу щодо використання власного 
людського капіталу для досягнення як власних 
цілей, так і цілей підприємства;

– відсутність або недостатність контролю.
Вирішувати вищезазначені проблеми необ-

хідно шляхом створення ефективної та сучас-
ної підсистеми управління людським капіталом, 
необхідним компонентом якої є процес управлін-
ня, що являє собою алгоритм цілеспрямованих 
дій керівника й апарату управління (конкретних 
функцій), який дозволяє підвищити результа-
тивність господарської діяльності підприємства 
за рахунок забезпечення максимальної ефектив-
ності людського капіталу працівників. 

Стає очевидним, що без розгляду низки чинни-
ків, що безпосередньо визначають перебіг проце-
су управління людським капіталом підприємства, 
розкриття змісту та суті даного дослідження буде 
неповним. Тому важливим є визначення комплек-
су чинників (екзогенних та ендогенних) та можли-
вих напрямів здійснення управлінської діяльності. 
Чинники, що впливають на підсистему управління 
людським капіталом, наведено на рисунку 1.

Як бачимо, необхідно дослідити весь спектр чин-
ників, що можуть здійснювати вплив на підприєм-
ство та вибрати такі, що безпосередньо впливають 
на його підсистему управління людським капіталом. 

Внутрішніми чинниками, що мають зна-
чний вплив на формування та якість підсистеми 
управління людським капіталом підприємства 
слід зазначити наступні: стратегія та цілі під-
приємства (управління людським капіталом у 
відповідності до стратегії, місії та цілей); напря-
ми діяльності підприємства (обсяги виробни-
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цтва продукції (надання послуг), бізнес-процеси, 
внутрішня репутація, рівень розвитку групової 
взаємодії, фінансові можливості); корпоративна 
культура (правила, загальні цінності, етика спіл-
кування); особливості менеджменту (професіона-
лізм керівників, інтелектуальні орієнтири, стиль 
керівництва, доцільність, ефективність і резуль-
тативність управлінських технологій); складові та 
структура людського капіталу (за рівнем ефек-
тивного використання знань, умінь, досвіду, інте-
лектуальних та творчих здібностей працівників; 
за ступенем прояву у виробничо-господарському 
процесі; за рівнем впливу на виробничо-господар-
ські процеси; за впливом на результати діяльності 
[8, с. 236]); перспективи розвитку (як людського 
капіталу працівників, так і підприємства в цілому); 
розмір підприємства (масштаб діяльності, харак-
тер виробництва (одиничне, серійне, великосерій-
не, масове) та його складність, характер застосова-
ної технології, ступінь концентрації, кооперації та 
спеціалізації виробництва).

Варто також відмітити значний вплив на 
управління людським капіталом зовнішніх чин-
ників, а саме: кон’юнктурні, інституційні, соці-
ально-демографічні, культурно-освітні, іннова-
ційні, законодавчі, галузеві. 

Доводиться констатувати, що в умовах сьо-
годення визначені чинники мають як стимулю-
ючий, так і дестимулюючий характер, що впли-
ває на якість управління людським капіталом 

підприємства. Цілком очевидно, що зазначені 
чинники взаємозалежні, а отже важливо здій-
снювати дослідження їх впливу на управлінську 
діяльність у сукупності.

На наше переконання, розгляд і аналіз за-
вдань, що постають перед управлінням люд-
ським капіталом підприємства, надають важливу 
інформацію щодо розкриття змісту цієї діяльнос-
ті. Визначимо основні завдання, які стоять перед 
суб’єктами господарювання в царині управління 
людським капіталом [9, с. 126]: 

1. Формування системи цілей та цільових показ-
ників використання і розвитку людського капіталу.

2. Забезпечення повного покриття потреби 
підприємства в людському капіталі для здій-
снення поточної господарської діяльності та з 
урахуванням стратегічних задач на майбутнє.

3. Здійснення аналізу різних аспектів діяль-
ності підприємства, пов’язаних з використанням 
людського капіталу.

4. Забезпечення відповідності людського капі-
талу окремого працівника вимогам його робочого 
місця.

5. Подолання дефіциту людського капіталу 
працівників та забезпечення оптимального і сво-
єчасного його розвитку відповідно до стратегії 
управління персоналом та інших планових за-
вдань підприємства.

6. Забезпечення максимальної віддачі та най-
більш ефективного використання людського ка-
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Рис. 1. Чинники впливу на підсистему управління людським капіталом підприємства
Джерело: розроблено автором на основі [3; 7], власні дослідження
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піталу працівників у розрізі основних напрямів 
діяльності підприємства при обумовленому рівні 
знань, вмінь, навичок і досвіду його працівників.

7. Підтримання постійної рівноваги інтересів 
власників і працівників підприємства у процесі 
розвитку їх людського капіталу, максимізації ре-
зультатів праці та економічної доданої вартості 
підприємства.

8. Обґрунтування критерійних показників 
оцінки ефективності використання людського ка-
піталу з урахуванням специфіки підприємства.

9. Дослідження рівня і динаміки основних показ-
ників ефективності управління людським капіталом 
в розрізі окремих видів діяльності підприємства.

10. Пошук і реалізація напрямів удоскона-
лення стратегії й тактики управління людським 
капіталом підприємства.

Варто зауважити, що на рівні вітчизняних 
суб’єктів господарювання багатьом важливим 
завданням у сфері управління людським капіта-
лом не приділяється належної уваги. Очевидно, 
саме відсутність достатнього обсягу людського 
капіталу, сформованого на основі знань, вмінь та 
досвіду управлінців, є причиною низького рівня 
управління людським капіталом.

Процес управління полягає у здійсненні функ-
цій, спрямованих на досягнення поставлених цілей 
підприємства та характеризує реальне життя під-
системи управління людським капіталом, ефек-
тивне функціонування якої залежить, зокрема від 
того, наскільки логічною є побудова і як узгодже-
ні окремі функції всередині підсистеми, наскільки 
раціонально організований процес управління.

Функції управління людським капіталом ре-
алізуються його суб’єктами по відношенню до 
об’єктів. Однак, питання про склад функцій, які 
формують підсистему управління людським ка-
піталом підприємства, залишається відкритим і є 
предметом наукових дискусій. Загальні (основні) 
функції виділяються відповідно до етапів управ-
ління як процесу, тоді як специфічні (конкретні) – 
розрізняють насамперед за формою поділу проце-
су управління на складові частини [10, с. 82].

Здійснення процесу управління людським ка-
піталом підприємства неможливе без реалізації 
загальних функцій, перелік та зміст яких наведе-
но в таблиці 1. Під змістом розуміють дії, які по-
винні здійснюватися в рамках конкретної функції.

Слід зазначити, що детерміновані функції 
управління людським капіталом взаємопов’язані 
між собою. Порушення будь-якої з них дестабі-
лізує управлінський процес, що може негативно 
вплинути на ефективність діяльності підприєм-
ства в цілому. Таким чином, очевидно, реалізація 
конкретних видів цілеспрямованої управлінської 
діяльності (функцій управління) вимагає від сис-
теми менеджменту використання таких методів 
і технологій, які дають можливість найбільш 
ефективного формування, розвитку й викорис-
тання людського капіталу підприємства та досяг-
нення запланованих господарських ефектів. 

Отже, загальні функції управління людським 
капіталом підприємства треба розглядати як 
комплекс взаємопов'язаних організаційних дій 
суб'єкта управління, які скеровані на найбільш по-
вне та ефективне використання потенціалу об'єкта 
управління для досягнення організаційних цілей. 

Окрім того, разом із загальними функціями 
управління людським капіталом підприємства 
необхідно застосовувати і специфічні. До специ-
фічних функцій, які властиві досліджуваному 
напряму управління, відносимо такі [9, с. 128; 
11, с. 70]:

– соціальну, яка полягає у створенні умов для 
поглиблення знань, підвищенні кваліфікації; по-
ліпшенні мотивації з одночасним розширенням 
повноважень працівників у прийнятті рішень; 
гнучке та адаптоване використання людсько-
го капіталу працівників, підвищення активності 
персоналу, формування організаційної культури; 
розв’язання соціальних проблем на підприємстві, 
пов’язаних із залученням у господарський про-
цес людського капіталу працівників;

– утворюючу, суть якої у тому, що без люд-
ського капіталу працівників неможливе утво-
рення та функціонування підприємства, а якісне 
управління ним забезпечує створення економіч-
ної доданої вартості;

– розвиваючу, що полягає у забезпеченні про-
гресування підприємства за рахунок розвит-
ку його працівників, накопичення у них знань, 
вмінь, навичок, досвіду;

– іміджеву, що полягає у створенні умов для 
підтримання й зміцнення довіри партнерів до 
підприємства за рахунок залучення у діяльність 
висококваліфікованого персоналу, а також за-
безпечення високого рівня конкурентоспромож-
ності працівників.

Вважаємо, що визнання управління людським 
капіталом як загального процесу, в якому поєд-
нані інші процеси – це важливий крок для роз-
криття природи явища, що досліджується. Такий 
підхід дає можливість встановити сталий поря-
док, тобто алгоритм, що на практиці є логічною 
послідовністю дій для досягнення результату 
щодо розробки, запровадження та досягнення 
суті управління – управлінських рішень.

Висновки з проведеного дослідження. У до-
слідженні виділено категоріальні характеристики 
змісту процесу управління людським капіталом в 
окрему систему понять та визначено особливості 
його здійснення. Вивчення факторів, що вплива-
ють на підсистему управління людським капіталом 
підприємства, дозволить більш чітко виокремлю-
вати проблеми та застосовувати управлінські тех-
нології, які дають можливість найбільш ефектив-
но управляти діяльнісю суспільно-господарських 
систем і, відповідно, здатні активізувати процеси 
накопичення та використання людського капіталу. 
Розкрито основні завдання управління людським 
капіталом в сучасних умовах функціонування 
підприємства. Процес управління людським ка-
піталом визначено як сукупність та послідовність 
цілеспрямованих дій (функцій) керівника й апа-
рату управління на людський капітал працівників 
підприємства, що забезпечують підвищення кон-
курентоспроможності вітчизняних підприємств та 
покращення результатів їх діяльності. Запропоно-
вано та обґрунтовано основні та специфічні функ-
ції управління людським капіталом підприємства.

Теоретичні міркування з питань організації 
процесу управління людським капіталом підпри-
ємства, дозволяють зробити висновки, що мають 
практичне значення для суб’єктів господарювання.
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Таблиця 1
Зміст основних функцій управління людським капіталом підприємства 

Функція управління Зміст функції управління

Визначення 
та обґрунтування 

цілей

Розробка комплексної стратегії управління людським капіталом і системи поточних 
планів; встановлення системи цілей управління людським капіталом на стратегічно-
му та оперативному рівнях, забезпечення їх відповідності цілям системи управління 
персоналом підприємства в цілому; розробка критеріїв реалізації цілей; розробка 
завдань управління людським капіталом; визначення пріоритетних напрямів в управ-
лінні людським капіталом

Нормування
Забезпечення ефективного використання людського капіталу підприємства.
Формування, підтримка та зростання кількісних і якісних показників людського капі-
талу підприємства

Планування

Формування системи поточних планів, за якими відбувається реалізація заходів 
щодо формування, розвитку і використання людського капіталу з точки зору кіль-
кості, кваліфікації та компетентності. 
Визначення об’єктивних параметрів якісної зміни людського капіталу підприємства

Організація

Сукупність управлінських дій, спрямованих на створення ефективної системи залу-
чення людського потенціалу та його конвертації в людський капітал підприємства.
Створення організаційних структур та спеціально навчених вузькопрофільних пра-
цівників, у функціональні обов’язки яких включено вирішення задач з управління 
людським капіталом, делегування повноважень відповідальним особам, що забез-
печує прийняття й реалізацію управлінських рішень стосовно організації й регулю-
вання процесів формування, примноження, збереження і ефективного використання 
людського капіталу на підприємстві

Мотивація

Розробка дієвої системи стимулювання розвитку людського капіталу підприємства, 
здатної активізувати підвищення ефективності його використання.
Забезпечення залежності винагороди працівника від досягнутих ним результатів і 
кваліфікації, зацікавлення носіїв людського капіталу у реалізації свого потенціалу

Контроль

Оцінювання результативності досягнення поставлених цілей; недопущення відхилень 
від очікуваних результатів, із внесенням своєчасних коригувань для досягнення по-
ставленої мети.
Формування системи показників і критеріїв, за якими здійснюється контроль за 
управлінням людським капіталом підприємства; розробка форм звітів, встановлення 
періодичності здійснення контролю

Облік

Збір та обробка масиву обліково-економічної інформації про формування, розвиток 
і використання людського капіталу підприємства, особливості управління ним на 
підприємстві. Підготовка рекомендацій та визначення альтернативних варіантів при 
прийнятті управлінських рішень

Регулювання
Управлінська діяльність, спрямована на корегування оптимізації величини людського 
капіталу працівників відповідно до перспектив розвитку підприємства та під впливом 
зовнішніх та внутрішніх факторів

Аналіз

Дослідження стану підсистеми управління людським капіталом. Оцінка внутрішніх 
чинників впливу на управлінську діяльність.
Дослідження змін у зовнішньому середовищі та оцінка зовнішніх чинників, що впли-
вають на управління людським капіталом

Прогнозування
Оцінка майбутніх потреб у людському капіталі з метою досягнення встановлених 
цілей підприємства на всіх рівнях управління (організації в цілому, структурного під-
розділу, окремого працівника)

Координація

Форма організації співпраці, спрямована на узгодження, упорядкування дій у керо-
ваній системі, приведення їх у відповідність з поставленою метою.
Органічне поєднання активізації людського фактора завдяки формуванню процесу 
управління ним.
Забезпечення взаємодії учасників процесу управління людським капіталом підприєм-
ства в інтересах виконання поставлених цілей.

Джерело: розроблено автором
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Аннотация
Раскрыто содержание и характерные особенности организации процесса управления человеческим капиталом обще-
ственно-хозяйственных систем. Идентифицировано внешние и внутренние факторы влияния на подсистему управ-
ления человеческим капиталом предприятия. Определены основные проблемы, влияющие на процесс управления 
человеческим капиталом предприятия с целью достижения положительных результатов деятельности. Раскрыты ос-
новные задачи управления человеческим капиталом в современных условиях функционирования предприятия. Пред-
ложено и обосновано основные и специфические функции управления человеческим капиталом предприятия.
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ORGANIZATION OF ENTERPRISE HUMAN CAPITAL MANAGEMENT PROCESS

Summary
The content and characteristic features of the organization of the process of human capital management of socio-economic 
systems are revealed. External and internal factors of influence on the enterprise's human capital management subsystem 
have been identified. The main problems that influence the process of human capital management of an enterprise with 
the aim of achieving activity positive results are covered. The basic tasks of human capital management in modern 
conditions of enterprise functioning are revealed. The main and specific functions of human capital management of the 
enterprise are proposed and substantiated.
Key words: human capital management subsystem, human capital management process, human capital management 
functions, human capital management entity, human capital management object.
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УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

У статті розглянуті різні точки зору поняття грошового потоку на підприємстві. Наведені основні принципи управління 
грошовими потоками на підприємстві. Розглянуто методи управління грошовими потоками на підприємстві. Запропо-
новані основні напрямки ефективного управління грошовими потоками на підприємстві. Обґрунтовані основні напрям-
ки подальшого вдосконалення механізму управління грошовими потоками на рівні підприємства. 
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Постановка проблеми. Серед головних про-
блем української економіки багато економістів 
виділяють дефіцит грошових коштів на під-
приємствах для здійснення ними своєї поточ-
ної та інвестиційної діяльності. Однак при роз-
гляді даної проблеми з'ясовується, що однією 
з причин цього дефіциту є, як правило, низька 
ефективність залучення та використання гро-
шових ресурсів, обмеженість застосовуваних 
при цьому фінансових інструментів, технологій 
і механізмів. Оскільки фінансові інструменти 
та технології завжди спираються на розробки 
фінансової науки і практики, то їх застосуван-
ня особливо актуально при нестачі фінансових 
ресурсів. З іншого боку, управління грошовими 
потоками входить до складу фінансового ме-
неджменту і здійснюється в рамках фінансової 
політики підприємства, що розуміється як за-
гальна фінансова ідеологія, якої дотримується 
підприємство для досягнення загальноеконо-
мічної мети його діяльності. Завданням фінан-
сової політики є побудова ефективної системи 
управління фінансами, що забезпечує досяг-
нення стратегічних і тактичних цілей діяльнос-
ті підприємства [7, c. 137].

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання наукової статті, 
яке полягає в дослідженні теоретичних та прак-
тичних рекомендацій щодо управління грошови-
ми потоками на підприємстві.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Стратегічний і тактичний аспекти фінансової по-
літики тісно взаємопов'язані: правильний вибір 
стратегії створює сприятливі можливості для ви-
рішення тактичних завдань. Фінансова тактика 
підприємства: 1) охоплює ряд конкретних прак-
тичних заходів, способів і прийомів реалізації 
обраної фінансової стратегії; 2) підпорядкована 
стратегії і в той же час коригує окремі напрямки 
використання і накопичення фінансових ресурсів 
в рамках коротких відрізків часу; 3) забезпечує 
реалізацію стратегічних цілей підприємства з 
найменшими витратами часу і ресурсів в поточ-
ному періоді [1, c. 132].

Звідси видно, що управління грошовими по-
токами можна віднести до тактичного напрямку 
фінансової політики підприємства.

Фінансові ресурси, що належать до сфери 
розподілу, є важливим елементом відтворення 
і складають основу системи управління мате-
ріальними і грошовими потоками підприємства. 
Фінансові ресурси підприємства знаходяться в 
постійному русі, керування якими здійснюється в 
рамках фінансового менеджменту. У свою чергу, 
грошові потоки підприємства є рухом (притоки 
і відтоки) грошових коштів на розрахунковому, 
валютному та інших рахунках і в касі підпри-
ємства в процесі його господарської діяльності, в 
сукупності складаючи його грошовий оборот.

Ось чому темпи стратегічного розвитку та фінан-
сова стійкість підприємства значною мірою визна-
чаються тим, наскільки притоки і відтоки грошових 
коштів синхронізовані між собою в часі і за обсяга-
ми, оскільки високий рівень такої синхронізації за-
безпечує прискорену реалізацію обраних цілей.

Дійсно, раціональне формування грошових 
потоків сприяє ритмічності операційного циклу 
підприємства і забезпечує зростання обсягів ви-
робництва і реалізації продукції. При цьому будь-
яке порушення платіжної дисципліни негативно 
позначається на формуванні виробничих запасів 
сировини і матеріалів, рівні продуктивності пра-
ці, реалізації готової продукції, становище під-
приємства на ринку і т.п. Навіть у підприємств, 
які успішно працюють на ринку і генеруючих 
достатню суму прибутку, неплатоспроможність 
може виникати як наслідок незбалансованості 
різних видів грошових потоків у часі.

З іншого боку, управління грошовими потока-
ми є важливим фактором прискорення обороту 
капіталу підприємства. Це відбувається за раху-
нок скорочення тривалості операційного циклу, 
більш економного використання власних фінан-
сових ресурсів і зменшення потреби в позикових 
джерелах грошових коштів. Отже, ефективність 
роботи підприємства повністю залежить від орга-
нізації системи управління грошовими потоками. 
Дана система створюється для забезпечення ви-
конання короткострокових і стратегічних планів 
підприємства, збереження платоспроможності і 
фінансової стійкості, більш раціонального вико-
ристання його активів і джерел фінансування, а 
також мінімізації витрат на фінансування госпо-
дарської діяльності [5, c. 84].
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Якщо об'єктом управління в даній системі ви-
ступають грошові потоки підприємства, пов'язані 
із здійсненням різних господарських і фінансо-
вих операцій, то суб'єктом управління є фінансо-
ва служба, склад і чисельність якої залежить від 
розміру, структури підприємства, кількості опе-
рацій, напрямків діяльності та інших факторів:

1) в малих підприємствах головний бухгалтер 
часто поєднує функції начальника фінансового і 
планового відділів;

2) в середніх – виділяються бухгалтерія, від-
діл фінансового планування та оперативного 
управління;

3) у великих компаніях структура фінансової 
служби істотно розширюється – під загальним 
керівництвом фінансового директора знаходять-
ся бухгалтерія, відділи фінансового планування 
і оперативного управління, а також аналітичний 
відділ, відділ цінних паперів і валют.

Що ж стосується елементів системи управлін-
ня грошовими потоками, то до них слід віднести 
фінансові методи і інструменти, нормативно-пра-
вове, інформаційне та програмне забезпечення:

– серед фінансових методів, що роблять без-
посередній вплив на організацію, динаміку і 
структуру грошових потоків підприємства, мож-
на виділити систему розрахунків з дебіторами 
і кредиторами; взаємини з засновниками (акці-
онерами), контрагентами, державними органа-
ми; кредитування; фінансування; інвестування; 
страхування; оподаткування; факторинг та ін.;

– фінансові інструменти об'єднують гроші, 
кредити, податки, форми розрахунків, інвестиції, 
ціни, векселі та інші інструменти фондового рин-
ку, норми амортизації, дивіденди, депозити та 
інші інструменти, склад яких визначається осо-
бливостями організації фінансів на підприємстві;

– нормативно-правове забезпечення підпри-
ємства складається з системи державних зако-
нодавчо-нормативних актів, встановлених норм 
і нормативів, статуту господарюючого суб'єкта, 
внутрішніх наказів і розпоряджень, договірної 
бази [4, c. 263].

В сучасних умовах необхідною умовою успіху 
бізнесу є своєчасне отримання інформації та опе-
ративне реагування на неї, тому важливим еле-
ментом управління грошовими потоками підпри-
ємства є внутрішня інформація на підприємстві.

Використання прикладних бухгалтерських 
програм забезпечує фінансового менеджера об-
ліковою і часто аналітичною інформацією, тому 
до вибору таких програм потрібно підходити обе-
режно, вибираючи такий програмний продукт, 
який найбільш повно задовольняв би вимогам на-
дійності, достовірності та прозорості інформації, 
гнучкості в настройках під особливості бізнесу 
підприємства, а також відповідав би чинному за-
конодавству [2, c. 40].

Таким чином, система управління грошовими 
потоками на підприємстві – це сукупність мето-
дів, інструментів і специфічних прийомів ціле-
спрямованого, безперервного впливу з боку фі-
нансової служби підприємства на рух грошових 
коштів для досягнення поставленої мети.

Ефективне управління грошовими потоками 
підвищує ступінь фінансової і виробничої гнуч-
кості компанії, так як призводить до:

– поліпшенню оперативного управління, особ-
ливо з точки зору збалансованості надходжень і 
витрачання грошових коштів;

– збільшення обсягів продажів і оптимізації 
витрат за рахунок великих можливостей манев-
рування ресурсами компанії;

– підвищення ефективності управління борго-
вими зобов'язаннями і вартістю їх обслуговуван-
ня, поліпшенню умов переговорів з кредиторами 
та постачальниками;

– створення надійної бази для оцінки ефек-
тивності роботи кожного з підрозділів компанії, 
її фінансового стану в цілому;

– підвищенню ліквідності компанії [3, c. 940].
В результаті високий рівень синхронізації 

надходжень грошових коштів за обсягом і в часі 
дозволяє знизити реальну потребу підприємства 
в поточному та страховому залишках грошових 
активів, які обслуговують основну діяльність, а 
також резерв інвестиційних ресурсів для здій-
снення реального інвестування [6, c. 33].

Таке балансування припливів і відтоків гро-
шових коштів на стадії планування здійснюється 
шляхом розробки бюджету руху грошових ко-
штів, формат якого залежить від особливостей 
бізнесу конкретного підприємства. Результатом 
розрахунків є визначення чистого грошового по-
току за бюджетний період, що відображається 
окремим рядком як «касове зростання або змен-
шення» в залежності від свого значення (пози-
тивного або негативного) і сальдо грошових ко-
штів на кінець планового періоду. Якщо останнє 
негативне або менше мінімально встановлено-
го нормативу, то, по-перше, проводиться ана-
ліз припливів і відтоків грошових коштів з ме-
тою виявлення додаткових резервів, а по-друге, 
складається кредитний план по залученню зо-
внішніх джерел фінансування.

Рішення про залучення кредиту приймаєть-
ся за умови економічної доцільності даного спо-
собу зовнішнього фінансування в порівнянні з 
іншими наявними способами покриття касового 
розриву (збільшення авансування від покупців, 
зміна умов комерційного кредиту, приріст стій-
ких пасивів). В даний час банки пропонують різні 
кредитні продукти: овердрафт, термінові креди-
ти, кредитні лінії, банківські гарантії, акредити-
ви та ін. Для усунення короткострокових касо-
вих розривів кращим вважається користування 
овердрафтом, але при постійному використанні 
позикового капіталу вибір видів кредитних про-
дуктів повинен ґрунтуватися на врахуванні дії 
фінансового і операційного важелів.

На стадії оперативного управління синхро-
нізація грошових потоків здійснюється за допо-
могою складання і виконання платіжного кален-
даря, що відображає конкретні терміни, обсяги, 
джерела надходжень і напрями витрачання гро-
шових коштів [8, c. 89].

Всі фактори, що впливають на формування 
грошових потоків, можна розділити на зовніш-
ні і внутрішні. До зовнішніх факторів належать: 
кон'юнктура товарного і фінансового ринків, сис-
тема оподаткування підприємств, що склалася 
практика кредитування постачальників і покуп-
ців продукції, система здійснення розрахункових 
операцій господарюючих суб'єктів, доступність 
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зовнішніх джерел фінансування (кредитів, по-
зик, цільового фінансування).

Серед внутрішніх чинників слід виділити ста-
дію життєвого циклу, на якій знаходиться підпри-
ємство, тривалість операційного та виробничого 
циклів, сезонність виробництва і реалізації про-
дукції, амортизаційну політику підприємства, не-
відкладність інвестиційних програм, особисті якос-
ті та професіоналізм керівної ланки підприємства.

Побудова системи управління грошовими по-
токами підприємства базується на наступних 
принципах:

– інформативної вірогідності та прозорості;
– плановості та контролю;
– платоспроможності та ліквідності;
– раціональності та ефективності.
Основою управління є наявність оперативної і 

достовірної облікової інформації, що формується 
на базі бухгалтерського та управлінського обліку. 
Склад такої інформації дуже різноманітний: рух 
коштів на рахунках і в касі підприємства, де-
біторська і кредиторська заборгованість підпри-
ємства, бюджети податкових платежів, графіки 
видачі та погашення кредитів, сплати відсотків, 
бюджети майбутніх закупівель, що вимагають 
попередньої оплати, і багато іншого. Сама ж ін-
формація надходить з різних джерел, її збір і 
систематизація повинні бути налагоджені з осо-
бливою ретельністю, оскільки запізнення і по-
милки при наданні інформації можуть привести 
до серйозних наслідків для всієї компанії в ці-
лому. При цьому кожне підприємство самостійно 
визначає формат надання, періодичність збору 
інформації, схему документообігу [9, c. 125].

Але головна роль в управлінні грошовими по-
токами відводиться забезпеченню їх збалансова-
ності за видами, обсягами, тимчасовим інтервалам 
і іншим істотним характеристикам. Щоб успішно 
вирішити цю задачу, потрібно впровадити на під-
приємстві системи планування, обліку, аналізу та 
контролю. Адже планування господарської діяль-
ності підприємства в цілому і руху грошових пото-
ків зокрема істотно підвищує ефективність управ-
ління грошовими потоками, що призводить до:

– скорочення поточних потреб підприємства в 
них на основі збільшення оборотності грошових 
активів та дебіторської заборгованості, а також 
вибору раціональної структури грошових потоків;

– ефективному використанню тимчасово віль-
них грошових коштів (в тому числі страхових за-
лишків) шляхом здійснення фінансових інвести-
цій підприємства.

Забезпечення профіциту грошових коштів і 
необхідної платоспроможності підприємства в 
поточному періоді шляхом синхронізації пози-
тивного і негативного грошового потоку в розрізі 
кожного тимчасового інтервалу.

Висновки з проведеного дослідження. З на-
веденого вище можна зробити наступні висновки. 
Управління грошовими потоками – найважливіший 
елемент фінансової політики підприємства, воно 
пронизує всю систему управління підприємства. 
Важливість і значення управління грошовими по-
токами на підприємстві важко переоцінити, оскіль-
ки від його якості та ефективності залежить не 
тільки стійкість підприємства в конкретний період 
часу, але і здатність до подальшого розвитку, до-
сягнення фінансового успіху на довгу перспективу.
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ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ

Інтеграція України у світовий європейський простір вимагає перегляду організаційно-економічного механізму регу-
лювання праці і її оплати та пошуку підходів до подолання проблем із виплатами працівникам, які виникають на фоні 
розгортання кризових явищ. Виплати працівникам є основою соціально-трудових відносин суспільства: працівники 
зацікавлені у вчасному отриманні виплат, які відповідають їх кваліфікації, для роботодавців виплати працівникам є 
вагомою складовою витрат. Держава наповнює цільові фонди за рахунок податків та платежів, базою для нарахування 
яких є виплати працівникам. На основі наукових джерел та законодавчих актів досліджено економічну сутність по-
нять: «виплати працівникам», «заробітна плата», «оплата праці». Розкрито різні підходи до трактування змісту еконо-
мічних понять, проведено їх порівняльний аналіз. Запропоновані авторські визначення досліджуваних категорій для 
установ сектору загального державного управління України і встановлено їх взаємозв’язок. 
Ключові слова: виплати працівникам, заробітна плата, оплата праці, бюджетні установи, стандарти бухгалтерського обліку.

Постановка проблеми. Бюджетні установи ві-
діграють дуже велику роль в економіці держа-
ви та сучасному суспільстві, адже впливають на 
розвиток економічних процесів та забезпечення 
громадян. Виплати працівникам є основним ви-

дом доходів працівників, особливо бюджетної 
сфери, тому від розміру виплат залежить рівень 
їх добробуту і ставлення до роботи. Рівень виплат 
працівникам та їх структура мають важливе со-
ціальне значення і виступають основним мотива-
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тор праці. У зв’язку з цим актуальним питанням 
є розуміння сутності виплат працівникам, адже 
об’єктивне трактування економічного терміна, 
що ґрунтується на практичних дослідженнях, 
має вагоме значення як для бухгалтерського об-
ліку, так і для кожної бюджетної установи. З ме-
тою чіткого сприйняття економічної інформації, 
усунення багатьох теоретичних та практичних 
проблем, що виникають у бухгалтерському об-
ліку, важливо встановити відмінності та спільні 
риси між поняттями «заробітна плата» і «оплата 
праці» та їх взаємозв’язок з терміном «виплати 
працівникам».

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає в розкритті сутності понять «виплати 
працівникам», «заробітна плата», «оплата праці» 
на основі порівняльного дослідження вітчизня-
них і зарубіжних джерел, нормативно-правових 
актів, сформулювати власне визначення терміна 
«виплати працівникам» як однієї з основних еко-
номічних категорій та об’єкта бухгалтерського 
обліку для установ сектору загального держав-
ного управління України, надати визначення по-
нять «заробітна плата» і «оплата праці» для бю-
джетних установ, висвітлити взаємозв’язки між 
досліджуваними термінами.

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Із впровадженням Національного положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку в державно-
му секторі (далі – НП(С)БОДС) № 132 «Виплати 
працівникам» актуальним стало питання трак-
тування економічного змісту поняття «виплати 
працівникам». Адже набрання чинності НП(С)
БОДС № 132 дозволило визначити складові та 
класифікаційні ознаки виплат працівникам уста-
нов сектору загального державного управління 
України, проте не надало визначення поняттю 
«виплати працівникам». 

Згідно з НП(С)БОДС 132 виплати працівни-
кам включають поточні виплати, виплати при 
звільненні та інші виплати.

Виплати при звільненні – це виплати праців-
нику, які підлягають сплаті відповідно до зако-
нодавства при досягненні ним пенсійного віку або 
до досягнення ним пенсійного віку.

Поточні виплати працівнику – виплати пра-
цівнику (окрім виплат при звільненні), які під-
лягають сплаті в повному обсязі протягом два-
надцяти місяців по закінченні місяця, у якому 
працівник виконував відповідну роботу.

Інші виплати працівникам, зокрема мате-
ріальна допомога, визнаються зобов’язанням у 
звітному періоді, якщо робота, виконана праців-
никами у цьому періоді, дає їм право на отри-
мання таких виплат [3].

Доцільно зазначити, що визначення поняття 
«виплати працівникам» наведене в Міжнародному 
стандарті бухгалтерського обліку у державному 
секторі (далі – МСБОДС) № 25 «Виплати пра-
цівникам»: виплати працівникам – це всі форми 
компенсації, що їх надає суб’єкт господарювання 
в обмін на послуги, надані працівниками [4]. 

Однак вимоги МСБОДС 25 не є обов’язковими, 
оскільки стандарт містить лише рекомендації для 
запровадження, а чинні класифікаційні ознаки, 
які застосовуються для структури виплат пра-

цівникам бюджетних установ України, відрізня-
ються від класифікаційних ознак МСБОДС 25. 

У наведених стандартами визначеннях 
йдеться про послуги, надані у минулому. Проте 
В. С. Лень у своїй науковій статті стверджує, що 
виплати працівникам – це всі форми поточної 
та майбутньої компенсації та додаткових благ, 
що їх надає суб’єкт господарювання самостій-
но або через третю особу працівнику та членам 
його сім’ї згідно з законодавством та внутріш-
ньою практикою в обмін на майбутні, поточні та 
минулі послуги та у зв’язку з фактом поточних 
та минулих трудових відносин [15, с. 272]. 

У нормативно-правовій базі України, що ре-
гулює теоретичні та методичні аспекти бухгал-
терського обліку бюджетних установ, детально 
не розкрито зміст самого поняття. Проте вітчиз-
няні та зарубіжні науковці активно досліджують 
та висвітлюють сутність термінів «заробітна пла-
та» і «оплата праці». 

Основним елементом у складі поточних ви-
плат, який в більшості випадків і асоціюється з 
оплатою праці, є заробітна плата. Деякі науковці 
ототожнюють ці поняття, що, з нашої точки зору 
не можна вважати правомірним, оскільки кате-
горія «оплата праці» є значно ширшою, включає 
ширший перелік виплат і спрямована на органі-
зацію і регламентацію усіх її елементів, тоді як 
поняття «заробітна плата» в більшій мірі орієн-
тована на окремого працівника і його право отри-
мувати грошову винагороду за свою працю. 

На основі наведеної інформації в табл. 1, до-
цільно зазначити, що підходи науковців щодо 
дефініції «заробітна плата» неоднозначні і різно-
сторонні. С.В. Мочерний стверджує, що поняття 
заробітної плати слід розглядати з кількох пози-
цій, а саме: з позиції підприємця; з позиції пра-
цівника; як елемент ринку праці; як грошове ви-
раження вартості та ціни товару «робоча сила» 
і частково результативності її функціонування 
[19, с. 584]. І.М. Тимош вважає, що потрібно роз-
глядати також як економічну категорію, що відо-
бражає відносини між роботодавцем і найманим 
працівником з приводу розподілу новоствореної 
вартості [21].

Отже, заробітна плата відображає взаємо-
дію багатьох економічних процесів та суб’єктів 
економічних відносин, проте у дослідженнях на-
уковців відсутнє виокремлення цієї категорії з 
позиції установи державного сектору. 

Крім поняття «заробітна плата», у науковій 
літературі та практичній діяльності широко ви-
користовують поняття «оплата праці». Проте се-
ред науковців немає одностайності в розумінні 
співвідношення цих термінів. Дехто вважає їх 
синонімами, а інші переконані у їх співвідно-
шенні як частини і цілого. У своєму дослідженні 
«Оплата праці і заробітна плата: щодо питання 
термінології» І. Лаптій стверджує, що оплата 
праці є ширшим поняттям, порівняно із заробіт-
ною платою. Науковець розкриває сутність опла-
ти праці як системи юридичних норм, спрямова-
них на організацію всієї системи правовідносин 
у цій сфері і регламентацію окремих її елемен-
тів, пов’язаних із забезпеченням та здійсненням 
роботодавцем виплат працівникам. Заробітна 
плата, на її думку, – це винагорода, включаючи 
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виплати стимулюючого характеру, яку за трудо-
вим договором роботодавець виплачує працівни-
кові своєчасно та систематично за виконану ним 
роботу [14, с. 84]. 

Отже, можемо стверджувати, що нині у за-
конодавчій базі України та наукових роботах 
вітчизняних учених немає чіткого розмежуван-
ня таких понять, як «заробітна плата» і «оплата 
праці». 

Висновки з проведеного дослідження. З на-
веденого вище можна зробити наступні висновки. 
Враховуючи положення національного та міжна-
родного стандартів у державному секторі і за-
конодавчих актів України, пропонуємо авторське 
трактування: виплати працівникам – це всі фор-
ми компенсації, які належать до фонду оплати 
праці, які надає бюджетна установа працівнику 
згідно з законодавством та внутрішніми регла-
ментами в обмін на бюджетні послуги, надані 
споживачам.

Заробітну плату як економічну категорію 
відносять до найскладніших, тому існує велика 
кількість визначень цього терміну. На наш по-
гляд, заробітну плату варто визначати як один з 

основних видів поточних виплат працівникам за 
виконану ними роботу чи надані послуги, який 
є основним джерелом доходів та мотиваційним 
фактором для працівників, а також характери-
зує рівень добробуту та соціально-економічний 
стан в національній економіці.

Після проведення налізу наукових праць ви-
явлено, що існує три погляди на співвідношення 
змісту термінів «заробітна плата» та «оплата пра-
ці»: вони є тотожними за змістом; вони співвідно-
сяться як частина та ціле; вони взаємопов’язані 
причинно-наслідковим зв’язком: оплата праці 
характеризує певний процес, наслідком якого є 
заробітна плата. 

Термін «оплата праці» в контексті бюджетних 
установ можна трактувати як здійснення бю-
джетною установою виплат працівникам за на-
дані послуги або виконані роботи відповідно до 
нормативно-правових актів та внутрішніх доку-
ментів.

Подальші дослідження доцільно спрямувати 
на розроблення положень облікової політики як 
основи обліку виплат працівникам та обґрунту-
вання порядку їх формування. 

Таблиця 1
Підходи науковців щодо трактування поняття «заробітна плата»

№ Автор Визначення

1 Закoн «Прo 
oплату праці»

Зaрoбітнa плaтa – це винaгoрoдa, oбчисленa, як прaвилo, у грoшoвoму вирaзі, яку зa 
трудoвим дoгoвoрoм рoбoтoдaвець виплaчує прaцівникoві зa викoнaну ним рoбoту [1].

2
Конвенція 

«Про захист 
заробітної плати»

Заробітна плата – будь-яка винагорода або заробіток, які можуть бути обчислені у 
грошах, і встановлені угодою або національним законодавством, що їх роботодавець 
повинен заплатити, на підставі письмового або усного договору про наймання послуг, 
працівникові за працю, яку виконано, чи має бути виконано, або за послуги, які надано, 
чи має бути надано [2].

4 Базилевич В.Д.
Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за 
трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за 
виконану ним роботу [5].

5 Васильчак С.В.
Зaрoбітнa плaтa – це будь-який зaрoбітoк, oбчислений у грoшoвoму вирaзі, щo йoгo зa 
трудoвим дoгoвoрoм влaсник, aбo упoвнoвaжений ним oрган виплачує працівникoві за 
викoнану рoбoту абo надані пoслуги [8].

6 Дубoвська O.В.
Зaрoбітнa плaта – це грoшoвий вираз вартoсті і ціни рoбoчoї сили, який виплачуєть-
ся працівникoві за викoнану рoбoту абo надані пoслуги і спрямoваний на мoтивацію 
дoсягнення бажанoгo рівня прoдуктивнoсті праці [10].

7 Жидовська Н.М.
Заробітна плата - це будь-яка винагорода, або заробіток, що обчислюється в грошах, 
котрі підприємець виплачує за працю, яка або виконана, або має бути виконана, або за 
послуги, які або надані, або мають бути надані [11].

8 Кaлинa A.В. Зaрoбітнa плaтa – це чaстина дoданoї вартoсті у грoшoвій фoрмі, яка в результаті йoгo 
рoзпoділу надхoдить працівникам залежнo від кількoсті і якoсті затраченoї ними праці [12].

9 Лепьохіна І.О. 

Заробітна плата – це об’єктивно необхідний для відтворення робочої сили та ефектив-
ного функціонування виробництва обсяг вираженої в грошовій формі основної частини 
життєвих засобів, що відповідає досягнутому рівню розвитку продуктивних сил і зрос-
тає пропорційно підвищенню ефективності праці робітників [16] 

10 Мочерний С.В. Заробітна плата - це грошове вираження вартості і ціни товару робоча сила та частко-
во результативності функціонування робочої сили [19].

11 Яременкo Л.М. Зарoбітна плата – частина вартoсті у грoшoвій фoрмі, яка в результаті йoгo рoзпoділу 
надхoдить працівникам залежнo від кількoсті і якoсті затраченoї ними праці [22]

12 Грішнова О.А.

Для найманого працівника заробітна плата – це основна частина його трудового дохо-
ду, який він отримує в результаті реалізації здатності до праці і який має забезпечити 
об’єктивно необхідне відтворення робочої сили. Для підприємця заробітна плата – це 
елемент витрат виробництва, і водночас головний чинник забезпечення матеріальної 
зацікавленості працівників у досягненні високих кінцевих результатів праці [9].

14 Сьомченко В.В. Заробітна плата – це елемент витрат виробництва для підпрємства, що забезпечує 
матеріальний інтерес працівника у високопродуктивній роботі [20].

Джерело: розроблено автором за даними [1; 2; 5; 8; 9; 10; 11; 12; 16; 19; 22; 20]
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ

Аннотация
Интеграция Украины в мировое европейское пространство требует пересмотра организационно-экономического ме-
ханизма регулирования труда и его оплаты и поиска подходов к преодолению проблем с выплатами работникам, 
которые возникают на фоне развертывания кризисных явлений. Выплаты работникам является основой социально-
трудовых отношений общества: работники заинтересованы в своевременном получении выплат, которые соответству-
ют их квалификации, для работодателей выплаты работникам является весомой составляющей затрат. Государство 
наполняет целевые фонды за счет налогов и платежей, базой для начисления которых выплаты работникам. На основе 
научных источников и законодательных актов исследовано экономическую сущность понятий: «выплаты работникам», 
«заработная плата», «оплата труда». Раскрыто различные подходы к трактовке содержания экономических понятий, 
проведен их сравнительный анализ. Предложенные авторские определения исследуемых категорий для учреждений 
сектора общего государственного управления Украины и установлено их взаимосвязь.
Ключевые слова: выплаты работникам, заработная плата, оплата труда, бюджетные учреждения, стандарты бухгал-
терского учета.
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Summary
The integration of Ukraine into the world European space requires a revision of the organizational and economic mechanism 
of labor regulation and its remuneration and the search for approaches to overcoming the problems with employee 
benefits that arise against the backdrop of the crisis. Employee benefits are the basis of social and labor relations in society: 
employees are interested in timely receipt of benefits that match their qualifications; for employers, employee benefits are 
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INVESTMENT CAPITAL OF MNC IN UKRAINE:  
FEATURES, PROBLEMS AND PERSPECTIVES

This article is dedicated to research of MNC capital, its formation features, directions of its allocation, prospects and prob-
lems related to attraction of investments in Ukrainian economy. Modern theoretical approaches of the nature of invest-
ment capital and reasons for the international movement of capital have been researched. It was established that despite 
the variety of theories and models, relating investment activities of MNCs not all issues are covered and theoretically 
substantiated. Traditionally, industrialized countries remain leaders in the market of investment resources and for many 
years are main exporters of investment capital. Ukraine has significant problems with foreign direct investments and 
foreign direct investments abroad, and this issue has to be resolved. It is worth paying attention to the geographical and 
industry structure of investments, the expansion of prospective areas of capital investment and the creation of subsidiaries 
of MNCs in Ukraine.
Key words: investment capital, investment, MNC, production factors, direct foreign investments. 

Formulation of the problem. The issue of for-
eign investment in post-soviet countries has been 
quite popular among many scholars particularly 
economists. Lack of investment capital negative-
ly influences economic development opportunities. 
As other transitive economics, Ukraine faced diffi-
culties encouraging investments. Lack of domestic 
resources makes economic breakthrough unlikely 
and it is not clear how to attract foreign capital. 
We face many challenges: definition of problems 
and prospectives, directions of capital investment, 
strategy and tactic of market development, pro-
tection of state and investor rights and interests.

The main research material. Multinational com-
panies play central role in the process of investment 
attraction and placement. Their capitals are suffi-
ciently enough and are needed, even vital, for many 
countries. Therefore, this sphere remains popular 
among theorists and practitioners. Problems of for-
eign investments are studied by V. Harbar, I. Pi-
enska, V. Dmytryshen, V. Kochetkov, V. Shevts, 

A. Puchkov, N. Chumak, M. Ivanova, E. Molchano-
va, V. Rokocha, I. Soroka, T. Pavliuk, etc. Never-
theless, there is a big number of issues regarding 
formation features, utilization of MNC’s capital in 
Ukraine that still have not been researched. 

It is well known fact that economic develop-
ment of country is directly dependent on invest-
ments. Mobility of capital, economic globalization, 
and financial markets development contribute to 
international capital flow. Direct and portfolio in-
vestments remain the most prevalent.

Transition economies as well as developing 
countries, traditionally have a lack of capital and, 
as a consequence, lack of technologies. Excessive 
factors of production (land and labour) do not com-
pensate for their shortage. However, even suffi-
cient prospective of getting relatively high profit 
is not always attractive for investors. It is not only 
unfavorable investment climate but other more 
subjective factors restrain investment flow in for-
eign countries.

© Chernov Denys, 2020



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ148

2 (28), травень 2020

Figure 1. Dynamics of direct foreign investments [5]

Heckscher-Ohlin theorem and Feldstein-Hori-
oka puzzle confirm substantial-interest of inves-
tors in domestic markets or proximity to them. 
The reasons for investor are lower risks, familiari-
ty with legal climate features of economy and the 
needs of consumer. 

On the contrary, growth of foreign investments 
beginning from 1980th demonstrates global ten-
dencies of growing mobility of capital.

It can be seen from the graph, that overall trend 
is positive despite the declines in international in-
vestment markets which mostly was caused by 
global financial crisis. It indicates global trend of 
globalization of financial markets that has been 
going on for decades and continues to grow.

Taking into account that main supply of in-
vestment capital in global markets comes from 
transnational companies, it is extremely relevant 
to study features, problems and prospectives of at-
traction of foreign investments in Ukrainian econ-
omy. In order to understand reasons for external 
capital flow and the role that MNC play in this 
process it is worth considering fundamental theo-
ries regarding foreign direct investments.

Stephen Hymer’s theory of foreign direct in-
vestments (1960) explains the reasons of external 
capital flow. Author is trying to explain reasons 
for company to invest capital in foreign enterpris-
es. Hymer builds upon organizational theory, talks 
about monopolistic advantages such as privileged 
access to capital or different resources, scale econ-
omy or government concessions. MNCs ability to 
invest in foreign economies is linked to these mo-
nopolistic advantages on international level.

Johanson and Uppsala model. Authors of this 
model conclude that investors enter the markets 
of foreign countries gradually: firstly, as export-
ers of services and good’s, secondly they enter to 
neighbour markets, create subsidiary companies 
and only after that form large scale company in 
different country. This approach was criticized, es-
pecially in recent years because oftentimes MNC 
enter in foreign markets directly and in full scale.

Eclectic Dunning Paradigm (1980) focuses on the 
necessary conditions for companies that deal with 
foreign direct investments. They explain three con-

ditions that must be met: ownership advantage – O, 
locational advantage – L and internalization advan-
tage – I. Ownership advantage can differ and include 
trademarks, equipment or entrepreneurial skills.

Alan Rugman’s FSA – CSA theory. This is 
FSA – CSA matrix (1981) that aims to explain key 
factors and sources of MNE’s competitive advan-
tages. Starting first point of this framework are 
firm - specific advantages (FSAs) and country – 
specific advantages (CSAs). CSAs include brands, 
management resources, skills and system integra-
tion that are unique for a company. CSAs can be 
those advantages that do not relate to company’s 
opportunities but benefit the company because 
of location. These benefits can include access to 
natural resources or cheap labour. Adequate com-
bination of these advantages creates a condition 
for foreign direct investments and defines MNE’s 
competitive advantages.

Diamond model (Michael Eugene Porter) fo-
cuses on company’s strategy, structure and com-
petition, factor conditions; demand conditions; 
and related or supporting industries, that explain 
competitiveness of branches in different countries. 
There are two key elements in this model that 
were not included by M. Porter. Firstly, in order 
to succeed abroad internationally competitive en-
terprises do not rely only on the strengths of their 
country. Interaction between resources located in 
different countries often can explain international 
success of a company. Secondly, through foreign 
direct investments companies often get access to 
knowledge, experience and resources that are not 
available in domestic market.

Therefore, there are different theories regard-
ing foreign investments and forces, that cause their 
continuous flow. They certainly answer most of the 
questions that economists around the world could 
have but nevertheless they do not explain a num-
ber of paradoxes and uncommon market situations.

Let's consider overview of the world’s market 
for direct investments.

During last three years direct investment flow 
has decreased around the world. Majority of in-
vestments come from industrialized countries and 
they are the one’s that mostly affect global trend.
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Growth rates in developing countries have also 
slowed down. In recent years transitional econom-
ics (including Ukraine) have also significantly re-
duced direct foreign investments although their 
influence on world economy is minimal.

Table 1 indicates direct foreign investments in 
Ukraine. As it can be seen, the world trend is al 
so visible in our country. However, in Ukraine cru-
cial factors for reduction of investment activity are 
slightly different: political, geopolitical and economic.

Investments in Ukrainian economy have a num-
ber of unique features: they come from and di-
rected to offshore zones and to sphere of non-pro-
duction mostly used in real estate operations or as 
financial instruments. This study primarily focuses 
on actual MNEs investments and their role in the 
development of Ukrainian economy.

UNCTAD (The United Nations Conference on 
Trade and Development) suggests following defi-
nition: “MNC – is a corporate organization that 
owns or controls production of goods or services 
in at least one country other than its home coun-
try. A multinational company generally has offices 
and/or factories in different countries and a cen-
tralized head office where they coordinate global 
management etc.”

Multinational enterprises are looking for ways 
to avoid customs barriers and obtain access to 
cheap factors of production (such as land and 
labour) as a way to increase profits and prolong 
good’s life cycle. For this reason they relocate cap-
ital and technologies abroad creating new compa-
ny and as a consequence becoming new source of 
foreign investments for host country.

Nowadays, more than 50% of world production 
and over 65% of world trade and international cap-
ital flow is produced by MNEs which means that 
their impact on global economy is unprecedented. 
Oftentimes profits of these companies are exceed 
country budgets. 

The largest MNCs are in USA (about 150), Chi-
na (over 100), Japan (60), Germany, France, Great 
Britain (30 in each country), South Korea (25), 
Switzerland (17). At the same time in recent years 
MNEs are founded in rapidly developing countries 
such as India and Mexico. 

It can also be argued that certain sectors of 
economy are more attractive for MNCs. Frequent-
ly these include dynamically developing and high-
ly-profitable areas. Image 3 provides MNCs capi-
tal structure according to different sectors. Four 
hundred and five companies (46%) are involved in 
banking, investment and insurance which empha-
sises significant attraction to financial sphere. En-
ergy, oil and gas production and other areas have 
almost equal share of MNC’s investments.

Ukraine has never been a popular country for 
multinational company’s capital investments in 
comparison to other Central and Eastern European 
countries. This problem has only aggravated be-
cause of war in Eastern Ukraine and annexation 
of Crimea. It is understandable that under such 
conditions no company wants to risk its capital. 
However, we are sure convinced that even prior 
to these events during period of relative stability 
there were many problems caused by the lack of 
reforms, insufficient protection of investors rights, 
unstable exchange market, and other economic 
problems present in Ukraine. 

Nevertheless, for MNC’s potentially profitable 
sectors of Ukrainian economy include soft drinks, 
tobacco, confectionery, dairy industries and pro-
cessing of oilseed crops. 

Today there are more than 30 multination-
al companies in Ukraine. Among which there are 
Alcatel, British Petroleum, Coca-Cola, Nestle, 
Hewlett Packard, Huawei, McDonald's Corpora-
tion, Metro Cash&Carry, Nestle, Nokia, PepsiCo, 
Procter&Gamble, Samsung, Shell, Siemens, Toy-
ota, Unilever. 

Figure 2. Direct foreign investment dynamics by groups of countries [5]

Table 1
Direct foreign investment flow in Ukraine, millions USD [4]

2005 2010 2015 2017
Foreign direct investment 7808,00 6495,00 2961,00 2202,00
Foreign direct investment abroad 275,00 736,00 -51,00 8,00
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Annually statistics related to MNC’s activities 
in Ukraine were published by Forbes, but since 
July 2017 their website has not been updated. As 
the result – information about MNCs investments, 
revenues and profits in Ukraine was last published 
in 2015. Table 2 illustrates investment inflow by 
industry from single MNC. 

Thus, MNCs capital in Ukraine is mostly direct-
ed to food industry and restaurant business. Mul-
tinational companies activities in Ukraine are fo-
cused mainly on domestic market (sale of imported 
products or production primarily for Ukrainian 
market). The number of companies that export 
their goods is inadequate.

The role of MNCs in Ukrainian economy should 
not be overestimated because routinely almost 
20% of foreign direct investments to Ukraine come 
from Cyprus and other offshore zones. Almost ex-
act same shares of import and export can be at-
tributed to hydrocarbons and ferrous metals (that 
clearly belong to national market). 

Thus, it is possible to conclude that effectiveness 
of investment capital is minimal and it does not play 
important role in economic development. Research-
ers have discussed and written a lot about strengths 

and weaknesses of direct investments and their 
role in Ukrainian economic development. Thinking 
about possible risks and merits is necessary when 
we are talking about large investments in the econ-
omy. Harmful industries, waste of natural resourc-
es, underestimating the importance of labor are dis-
advantageous for a country. In our point of view it 
is important to create government strategy that can 
provide real flow of investment capital. Perhaps it is 
worth to reconsider opportunities in domestic mar-
ket of securities improve legislature and broaden 
horizons for potential investors.

Conclusions from the study. All requirements men-
tioned above should be followed for Ukrainian market 
to be sufficiently attractive and promising. It is certain 
that excess of labor and land, lack of capital and tech-
nologies will lead to investment flow in the future. Ef-
fective usage of investment resources, acquiring new 
technologies will promote economic growth. For this 
Ukraine should develop its own strategic plan with 
priorities for the future. While thoughtless investment 
policy can negatively impact economic developments 
in Ukraine, its role in the global marketplace and add 
to negative influences that foreign investments could 
have on domestic market.

Figure 3. Industries in which MNCs are involved [5]

Table 2
MNCs investments, millions UAH [1; 3]

Food industry Oil and gas industry Tobacco 
industry

Chemical 
industry

McDonald's 
Corporation Nestle Coca-Cola Unilever PepsiCo British 

Petroleum Shell
British 

American 
Tobacco

Procter & 
Gamble

USA Switzerland USA British-
Dutch USA United 

Kingdom Netherlands United 
Kingdom USA

198,3 178,5 121 115,5 112,3 142,6 124,9 142,6 135,1

Banking, 
279, 32%

Energy Industry, 85, 10%

Real estate, 83, 10%Investments, 80, 9%

Extraction of petroleum 
and gas, 79, 9%

Chemical industry, 
59, 7%

Telecommunications, 
58, 7%

Construction, 50, 6%

Insurance, 46, 5%

Pharmaceutical industry, 
45, 5%
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ ТНК В УКРАЇНІ:  
ОСОБЛИВОСТІ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Анотація
Стаття присвячена дослідженню інвестиційного капіталу ТНК, особливостям його формування, напрямкам розміщення, 
перспективам та проблемам залучення інвестицій в економіку України. Проведено дослідження сучасних теоретич-
них підходів щодо сутності інвестиційного капіталу та причин міжнародного переміщення капіталу. Встановлено, що, 
попри різноманітність теорій та моделей, які стосуються інвестиційної діяльності ТНК, не всі питання охоплено та 
теоретично обґрунтовано. Традиційно лідерами на ринку інвестиційних ресурсів залишаються промислово розвинуті 
країни, які є основними експортерами інвестиційного капіталу впродовж тривалого періоду часу. Україна має суттєві 
проблеми з прямими іноземними та зарубіжними інвестиціями і це питання потребує вирішення. Варто звернути увагу 
на географічну та галузеву структуру інвестицій та розширення перспективних сфер вкладання капіталу і створення 
дочірніх компаній ТНК в Україні.
Ключові слова: інвестиційний капітал, інвестиції, ТНК, фактори виробництва, прямі зарубіжні та іноземні інвестиції.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КАПИТАЛ ТНК В УКРАИНЕ:  
ОСОБЕННОСТИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Аннотация
Статья посвящена исследованию инвестиционного капитала ТНК, особенностям его формирования, направлениям 
размещения, перспективам и проблемам привлечения инвестиций в экономику Украины. Проведено исследование 
современных теоретических подходов о природе инвестиционного капитала и причин международного перемещения 
капитала. Установлено, что, несмотря на разнообразие теорий и моделей, которые касаются инвестиционной деятель-
ности ТНК, не все вопросы охвачены и теоретически обоснованы. Традиционно лидерами на рынке инвестиционных 
ресурсов остаются промышленно развитые страны, которые являются основными экспортерами инвестиционного ка-
питала на протяжении длительного периода времени. Украина имеет существенные проблемы с прямыми иностран-
ными и зарубежными инвестициями, и этот вопрос требует решения. Стоит обратить внимание на географическую 
и отраслевую структуру инвестиций и расширение перспективных сфер вложения капитала и создание дочерних 
компаний ТНК в Украине.
Ключевые слова: инвестиционный капитал, инвестиции, ТНК, факторы производства, прямые зарубежные и ино-
странные инвестиции.
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НОВІ ІНСТРУМЕНТИ МАРКЕТИНГУ ІННОВАЦІЙ У КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ

Мета статті – виявити тенденції застосування інноваційніх інструментів маркетингу у діяльність банків. Надано ви-
значення поняття банківські інновації як кінцевого результату інноваційної діяльності банку, який отримав реалізацію 
у вигляді нового або вдосконалення банківського продукту чи послуги, що впроваджено в практичній діяльності. Удо-
сконалена класифікація маркетингових банківських інновацій. Досліджені напрями найбільшого поширення інновацій-
них змін у банках. Визначено, що процес впровадження інноваційних продуктів і технологій має швидший стихійний 
характер, ніж системний. Крім того, більшість українських банків використовують банківські інновації зарубіжних 
банків, замість того, щоб розробляти їх самостійно. 
Ключові слова: інноваційні інструменти маркетингу, комерційний банк, банківські інновації, банківський маркетинг, 
інноваційні продукти та технології.

Постановка проблеми. Ринок банківських по-
слуг України можна охарактеризувати частим 
збільшенням кількості банківських установ, при-
пливом іноземного капіталу у банківську систему 
та загостренням конкурентної боротьби. На сце-
ні банківських та фінансових установ є декілька 
крупних гравців, які диктують правила гри, та 
завдяки успішної діяльності мають можливість 
впровадження інновацій банківських послуг. Такі 
інновації дають змогу тримати сильні позиції на 
ринку. Природньо, що зі зростанням добробуту 
населення та розвитком виробництва, банківський 
бізнес все більше ускладнюється, кількість про-
дуктів і послуг постійно зростає, і як слід спо-
живач обирає для співпраці не один, а декілька 
банківських установ. Це потребує проведення те-
оретико-прикладних досліджень у цьому напрямі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідження проблеми впровадження певних мар-
кетигових інструментів у діяльність банків про-
водилися в різних напрямах. Вчені С. Козьменко, 
Т. Васильєва та С. Лєонов вивчають вплив довго-
тривалих партнерських відносин з клієнтами та 
від рівня їх задоволеності послугами і діяльністю 
банку в цілому [2, с. 15]. Дослідження, які проведені 
Р. Корнилюком, Є. Шпитко, О. Бутeнкo, дозволи-
ли визначити сучасні показники стану банківської 
сфери [3, с. 3–4]. Ж. Смотрич досліджувала посту-
пову зміну акцентів у банківському маркетингу 
[7, с. 27] тощо. Разом з тим питання впроваджен-
ня певних маркетигових інструментів у діяльність 
банків набуває особливого значення, що потребує 
подальших досліджень і формує певні завдання.

Постановка завдання. Метою статті є 
з’ясуванні специфіки і тенденцій застосування 
інноваційних інструментів маркетингу, їх впро-
вадження у діяльність банків та розроблення 
практичних рекомендацій щодо їх використання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
протязі розвитку банківського маркетингу було 
досліджено попит, потреби та проблеми клієнтів 
банківських та фінансових установ задля задово-

лення власного споживача. При цьому інновації в 
цьому питанні займають ключове місце. 

Розглядаючи інноваційну діяльність бан-
ків, Л. Зубченко зазначає, що «насамперед як 
процес, спрямований на розроблення нових або 
удосконалення існуючих банківських послуг і 
продуктів, які використовуються у практичній 
діяльності та пропонуються на ринку банків-
ських продуктів» [1, с. 60]. 

При розгляді банківських інновації, важливо 
приймати до уваги потреби саме національного 
ринку певної країни. Це дозволить впроваджен-
ня нових банківських продуктів, в яких є необ-
хідність у локального споживача. Як правило ця 
структура такого продукту є копією продукту, 
що застосовувані зарубіжними ринками. 

Виходячи із теорії маркетингу, а також із 
зарубіжної та вітчизняної практиці банківської 
справи, науковці С. Козьменко, Т. Васильєва та 
С. Лєонов наводять таке визначення: «банківські 
інновації – це кінцевий результат інноваційної 
діяльності банку, який отримав реалізацію у 
вигляді нового або вдосконаленого банківського 
продукту чи послуги, які впроваджено в прак-
тичну діяльність» [2, с. 17]. 

Вважаємо доцільним при розгляді маркетин-
гу банківських інновацій, дослідити їх узагаль-
нену класифікацію, ґрунтуючись на досліджен-
нях провідних українських вчених С. Козьменко, 
Т. Васильєвої, С. Лєонової [2, с. 17], Ж. Смотрич 
[7, с. 28], Л. Зубченко [1, с. 61] (табл. 1).

До таких інструментів можна віднести:
– впровадження CRM-технологій у банків-

ській сфері; 
– аналіз переваг і принципів сегментації спо-

живачів фінансово-кредитних установ; 
– вивчення організації VIP-банкінгу як нового 

напряму банківської діяльності; 
– пошук ефективних механізмів аналізу мар-

кетингової інформації щодо клієнтів банківської 
установи та розроблення методик оцінки й ана-
лізу клієнтської бази банку тощо. 
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Їх дослілження дало змогу зробити висновок, 
що сьогодні найбільшого поширення в банках на-
були такі види інноваційних змін:

– зміна організаційної структури банків: бага-
токанальна діяльність з поєднанням нових і тра-
диційних технологій та інструментів, телефонні 
центри, самообслуговування, дистанційне обслу-
говування; 

– віртуальні банківські та фінансові техноло-
гії: управління банківськими рахунками, готівко-
ві розрахунки, електронний підпис, укладання 
договорів; 

– комплексне використання нових інформацій-
них та комунікаційних технологій для електронно-
го та змішаного (традиційного і нового) маркетингу; 

– нові можливості внутрішнього контролю та 
аудиту; 

– зміни у кваліфікації робітників: продукт–
менеджер, консультант, спеціаліст з трансакцій 
та консультацій. 

Аналізуючи діяльність сучасних комерційних 
банків можна побачити, що на цей час поширен-
ня отримали таки інструменти, які націлені на 
підвищення якості обслуговування шляхом вве-
дення інноваційних рішень та розробок, і як ре-
зультат, збільшення прибутку банків,зокрема:

– введення семиденного робочого тижня, як в 
українському банку «Хрещатик»;

– використання зон самообслуговування клі-
єнтів (банкомати Automated Teller Machine 
(ATM) – багатофункціональні автомати (авто-
банки), які керовані останнім поколінням магніт-
них пластикових карток;

– введення системи, що ґрунтується на опе-
раційній системі Windows, яка дає можливість 
кредитній установі використовувати банкомат як 
маркетинговий інструмент;

– надання банківських послуг онлайн: у цій 
сфері теж достатньо інноваційних рішень та 
технологічних розробок, зокрема перегляд всіх 
рахунків в різних банках; сервіс з онлайнової 

оплати рахунків за допомогою кредитних карток; 
пакет послуг з переказу коштів з одних рахунків 
на інші та навпаки тощо. 

Сервіс платіжних карток також постійно 
оновлюється у світі. Саме фахівці з маркетингу 
ставлять перед інженерами завдання розробки 
інноваційних технологій щодо впровадження но-
вих можливостей платіжній карток. Це відбува-
ється на підґрунті вивчення потреб ринку пла-
тіжних карток.

Аналіз стану сучасного рівня залучення ві-
тчизняних банків до інноваційної діяльнос-
ті показав, що наразі поступово збільшується 
кількість банків, які значну увагу приділяють 
інноваційним продуктам і технологіям [2, с. 20]. 
Однак цей процес має швидше стихійний ха-
рактер, ніж системний. Прикрим є тем, що біль-
шість українських банків використовують бан-
ківські інновації зарубіжних банків, замість того, 
щоб розробляти їх самостійно. Перш за все це 
пов’язано з тим, що вітчизняні банки існують не 
так давно в зрівнянні з банківськими установами 
передових країн світу. Такий підхід до розробці 
та впровадження банківських інновацій дозволяє 
скоротити витрати на ці процеси, а також уник-
нути зовнішніх та внутрішніх бізнес-ризиків.

Поширення та популярності серед споживачів 
банківських послуг в останні роки набувають на-
ступні банківські інновації:

– Інтернет-банкінг (дистанційне банківське 
обслуговування, засобами якого доступ до рахун-
ків та операцій за рахунками забезпечується в 
будь-який час та з будь-якого комп’ютера через 
Інтернет); 

– GSM-банкінг (послуга з дистанційного об-
слуговування, яка надає можливість клієнтам, що 
відкрили поточний рахунок в банку, отримати на 
номер мобільного телефону інформацію про опе-
рації за рахунком у форматі SMS-повідомлень);

– послуги з продажу через мережу своїх бан-
коматів та POS-терміналів електронних ваучерів 

Таблиця 1 
Класифікація маркетингових банківських інновацій

за причинами 
виникнення

а) тактичні: мультивалютні депозитні програми;
б) стратегічні: вступ банків до міжнародних платіжних систем

залежно від цілей а) оперативні: програми кредитування;
б) перспективні: інформаційна підтримка, консультаційна допомога

за функціональним 
змістом

а) виробничі: створення віртуальних цілодобових банків);
б) управлінські: двобічні інтерактивні відео системи, за допомогою яких можна 
проводити практично будь-які банківські операції;
в) інтелектуальні: використання мережного маркетингу;
г) структурні: зміна організаційної структури банку

за змістом а) продуктові: впровадження інноваційного банківського продукту;
б) процесні: удосконалення банківських інструментів та технологій

залежно від термінів 
запровадження

а) швидкі: Internet-banking;
б) уповільнені: автоматизація банківських послуг;
в) рівномірні: пластикові картки;
г) стрибкоподібні: депозитні програми

за рівнем витрат а) низьковитратні: нові банківські послуги;
б) високовитратні: нові банківські технології

залежно від об’єкта 
реалізації інновацій

а) внутрішньобанківські: власні банківські продукти;
б) позабанківські: банкомат, пластикові картки

за новизною а) нові для банківської діяльності у світі: перший банкомат у світі;
б) нові для банківської діяльності у країні

за характером потреб а) спрямовані на задоволення існуючих потреб;
б) спрямовані на задоволення нових потреб: андеррайтинг
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Таблиця 2 
Ефективність маркетингу у вітчизняних банках, %

Показники
Групи банків, %

найбільші великі середні малі

Оцінка керівниками маркетингових служб вітчизняних банків  
фінансового забезпечення маркетингових заходів

Фінансове забезпечення достатнє для 
досягнення цілей маркетингової діяльності 14,3 0,0 0,0 0,0

Фінансове забезпечення обмежене, 
фінансуються окремі програми 85,7 87,5 69,3 58,3

Фінансове забезпечення недостатнє, 
фінансуються епізодичні рекламні кампанії 0,0 12,5 30,7 41,7

Чинники, що знижують ефективність маркетингових комунікацій банків

Нерозробленість інноваційних інструментів 
комунікаційної політики 0,0 25,0 61,5 91,7

Недостатній рівень фінансування 
маркетингової комунікаційної діяльності 57,1 75,0 69,2 91,7

Обмежена кількість маркетологів 42,9 37,5 61,5 75,0

Низька кваліфікація маркетологів 28,6 37,5 38,5 58,3

Відсутність маркетингових досліджень 42,9 62,5 92,3 25,0

Обмеженість комунікаційних каналів 0,0 12,5 23,1 83,3

Нерозробленість управлінського обліку 71,4 75,0 69,2 58,3

Низька поінформованість клієнтів 0,0 12,5 0,0 25,0

Відсутність адаптованих методик оцінки 
ефективності маркетингових комунікацій 28,6 62,5 76,9 16,7

Відсутність єдиних інформаційних баз 57,1 62,5 38,5 25,0

Таблиця 3
Особливості реалізації концепції маркетингу у вітчизняних банках
Особливості маркетинговий інструментів у банках України %

Установлення безпосередніх контактів з клієнтом 16,37

Підтримка збуту послуг 16,04

Стимулювання збуту послуг банку і реклама 14,65

Маркетингові дослідження потребують додаткових фінансових ресурсів 13,30

Визначення та задоволення потреб клієнтів 12,70

Аналіз ринку – збирання конкурентної інформації 12,70

Планування портфеля банківських послуг 11,86

Адаптація до нових ринкових пропозицій 11,81

Допомога у прийнятті рішень про кількість і якість послуг, що надаються банком 9,67

Маркетинг – це рівень, профіль освіти та оволодіння керівників всіх рівнів спеціальними знаннями 9,02

Маркетинг має провідне значення у стратегічному плануванні діяльності банку 4,69

Маркетинг – це провідна філософія банку 4,13

Маркетинг обмежений рамками відділу маркетингу 3,30

Функції маркетингу в банку не зрозумілі 2,83

Маркетинг відсутній у діяльності банку 1,72

провідних операторів мобільного зв’язку та IP-
телефонії;

– Private Banking (відносини між банком та клі-
єнтом, характерними відмінностями яких є персо-
нальний підхід до клієнта, комплексність послуг, 
що надаються, і висококласне обслуговування);

– ряд інших додаткових послуг, зокрема, ор-
ганізація відпочинку, туристичних і ділових поїз-
док, підбір шкіл для дітей за кордоном, тест-драйв 
автомобілів класу «люкс», арт-банкінг тощо. 

Сучасним напрямком для багатьох вітчиз-
няних банків сталі додаткові послуги для VIP-
клієнтів, тобто надання банківських продуктів і 
послуг, спрямованих на задоволення персональ-
них фінансових потреб VIP-клієнта. Це полягає 
в дослідженні господарської діяльності заможно-
го клієнта та його стилю в аспекті виробничої 
та фінансової активності. На основі отриманих 
результатів розробляється підхід до індивіду-
ального обслуговування клієнта, спрямований на 
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максимальне задоволення його потреб у банків-
ських послугах, а саме: довірче управління акти-
вами клієнта та членів його родини, формування 
банками індивідуальних інвестиційних портфе-
лів VIP-осіб і управління ними, забезпечення 
фінансового управління на підприємствах, яки-
ми володіють такі особи, податкове планування 
та розроблення індивідуальних фінансових схем 
для оптимізації грошових потоків тощо. 

Запровадження інновацій стосується різних 
сфер діяльності банку, тому більшість інновацій 
неможливо віднести до конкретного виду. Так, 
наприклад, продуктові інновації часто супрово-
джуються маркетинговими та технологічними, а 
структурні – управлінськими інноваціями. Нау-
ковці С. Козьменко, Т. Васильєва [2, с. 20] провели 
оцінку ефективності маркетингу банків України, 
результати їх дослідження наведені у табл. 2.

Як свідчать дані, що наведено у табл. 2, ефек-
тивність маркетингу у банках України є досить 
низькою.

Дослідниця Н. Маслова [5, с. 19] визначила 
особливостей реалізації концепції маркетингу у 
вітчизняних банках (табл. 3).

Висновки, що можна зробити при аналізі по-
казників, які наведено у табл. 3 наступні. Осно-
вна проблема полягає в тому, що, маркетологи 
майже не приймають участь в розробленні стра-
тегії банку, і як слідство, їх думка не може впли-
нути на повсякденну діяльність банку. Як пра-
вило, банківський маркетинг розглядається як 
засіб реклами, інструмент аналізу позицій бан-
ків-конкурентів, тобто на практиці реалізують-
ся лише окремі елементи комплексу маркетингу. 
Натомість, вважаємо, що маркетингові служби 
банку повинні приймати одне з ключових ролей 
у затвердженні та реалізації стратегії, особливо 
в розрізі взаємовідносин банку та клієнтів. 

Вважаємо доцільним при дослідженні пи-
тання інструментів маркетингових інновацій у 
комерційному банку, розглянути ефективність 
роботи маркетингових підрозділів в напряму ін-

новаційної діяльності банку. До функцій таких 
підрозділів відносяться: аналітичні, виробничі, 
розподільно-збутові, управлінські. 

Можна виокремити три методи до оцінки 
ефективності маркетингової діяльності: 

– удосконалення виробничо-збутової діяль-
ності за такими напрямками: оптимальне ви-
користання потенціалу ринку, у тому числі для 
нового продукту; підвищення достовірності про-
гнозної оцінки; визначення сегмента ринку для 
конкретного продукту; 

– оцінювання ефективність маркетингу за та-
кими напрямками: клієнт, маркетингові інтегра-
ції, адекватність інформації, стратегічна орієнта-
ція та оперативна ефективність; 

– застосовувати показники маркетингової ак-
тивності за функціями: дослідження ринку, асор-
тиментна політика, комунікаційна діяльність. 

Виходячи з цього оцінка ефективності марке-
тингу банківських інновацій має базуватися на ана-
лізі витрат на маркетинг, що вимірюється показни-
ком рентабельності, тобто відношенням отриманих 
прибутків банку до витрат на маркетинг. Аналіз ді-
яльності банків дає змогу визначити певні елемен-
ти комплексу маркетингу інновацій, які націлені на 
підвищення взаємодії банка та споживача, зокрема 
можна назвати такі маркетингові заходи: 

– реорганізація існуючої в банках функціо-
нальної організаційної структури в дивізіональ-
но–клієнтську; 

– проведення сегментації клієнтів та обслуго-
вування VIP-клієнтів; 

– використання інструментів маркетингу в 
напряму управління лояльністю клієнтів тощо. 

Висновки з проведенного дослідження і по-
дальші перспективи в цьому напрямку. Отже, за 
результатами аналізу можна зробити висновок, 
що в цілому ефективність впровадження марке-
тингу інновацій в діяльності вітчизняних банків 
є досить невисокою. На даному етапі розвитку 
вітчизняні банки впроваджують лише окремі ін-
струменти маркетингових інновацій. 
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НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТИНГА ИННОВАЦИЙ  
В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ

Аннотация
Цель статьи – выявить тенденции применения инновационных инструментов маркетинга в деятельность банков. Дано 
определение понятия банковской инновации как конечного результата инновационной деятельности банка, получивший 
реализацию в виде нового или совершенствования банковского продукта или услуги, которые внедрены в практическую 
деятельность. Усовершенствованная классификация маркетинговых банковских инноваций. Исследованы направления 
наиболее распространенных инновационных изменений в банках. Определено, что процесс внедрения инновационных 
продуктов и технологий имеет более быстрый стихийный характер, чем системный. Кроме того, большинство украин-
ских банков используют банковские инновации зарубежных банков, с содержанием того, чтобы разрабатывать их само-
стоятельно. 
Ключевые слова: инновационные инструменты маркетинга, коммерческий банк, банковские инновации, банковский 
маркетинг, инновационные продукты и технологии.
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INNOVATION MARKETING TOOLS IN COMMERCIAL BANK

Summary
The purpose of the article is to identify trends in the use of innovative marketing tools in the activities of banks.  
The definition of the concept of banking innovation as the final result of the innovation activity of the bank, which has 
been implemented in the form of a new or improved banking product or service, is introduced into practice. Advanced 
classification of marketing banking innovations. In the direction of the direction the greatest spread of innovative changes 
in banks. It was determined that the process of introducing innovative products and technologies has a more spontaneous 
nature than a systemic one, in addition, most Ukrainian banks use banking innovations of foreign banks with the content 
to develop them independently. 
Key words: innovative marketing tools, commercial banking, banking innovation, banking marketing, innovative products 
and technologies.


