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ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ

Розкрито проблематику формування і функціонування фінансового механізму кредитно-інвестиційної діяльності бан-
ківських установ з урахуванням впливу ендогенних і екзогенних факторів. Розглянуто економічну сутність фінан-
сового механізму кредитно-інвестиційної діяльності банків відповідно до відтворювальних процесів з урахуванням 
макроекономічної динаміки розвитку держави. Проаналізовано доцільність реалізації стриманої монетарної політики 
для повернення споживчої інфляції до цільового діапазону. Охарактеризовано пріоритетність зусиль із підвищення 
фінансової інклюзії для розширення доступу до кредитів та популяризації електронних платежів громадян та малого 
бізнесу, що сприятиме подальшому зниженню вартості кредитів до однознакового рівня. Запропоновано застосовувати 
моделі сек’юритизації активів, контрактних заощаджень, що сприятиме розвитку організаційно-технологічних осо-
бливостей кредитно-інвестиційної діяльності банківських установ.
Ключові слова: фінансовий механізм, кредитно-інвестиційна діяльність, банківська установа, облікова ставка, ризик.

Постановка проблеми. Фінансова глобаліза-
ція, зміна парадигми розвитку конкуренції із 
фінансово-інвестиційної на інформаційну, транс-
формація фінансової інклюзії детермінують 
концептуально інший підхід до організації фі-
нансового механізму кредитно-інвестиційної ді-
яльності. В умовах високого рівня невизначеності 
щодо подальшого розвитку ситуації з поширен-
ням пандемії COVID-19, банки, підприємства та 
громадяни надалі будуть достатньо стриманими 
в своїх інвестиційних та споживчих рішеннях. 
Тому монетарна політика Національного банку 
повинна залишатися стимулюючою для підтрим-
ки відновлення економіки. Голова НБУ визнає, 
що центральний банк продовжує сприяти ком-
фортному проходженню банками та позичаль-
никами поточної кризи, тому у 2021–2022 роках 
українська економіка продовжить відновлення і 
демонструватиме зростання близько 4% завдяки 
монетарним та фіскальним стимулам і посилен-
ню зовнішнього попиту, а головним драйвером 
економічного зростання буде приватне спожи-
вання [1]. Актуалізується проблематика обмеже-
ності фінансових ресурсів як бюджетного, так і 
приватного сектору, а також підвищення соці-
альних стандартів в умовах початкового етапу 
відновлення економіки.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питанням застосовування банками інструментів 
грошово-кредитної політики, а також активізації 
кредитно-інвестиційної діяльності присвятили 
наукові праці такі відомі закордонні економіс-
ти як Дж. Беррі, M. Крішт, Л. Ліндсі, Л. Мейєр, 
Ф. Мішкін, П. Томас, Е. Флейєрті, Р. Хафер та 
ін. В Україні серед вчених, що внесли значний 
внесок у дослідження проблем фінансового меха-
нізму кредитно-інвестиційної діяльності банків, 
можна назвати В. Виговську, В. Дем’янишина, 
М. Забаштанського, М. Крупку, А. Кузнецову, 

Л. Кузнецову, І. Лютого, В. Маргасову, А. Моро-
за, Л. Примостку, С. Онишко, М. Савлука. Ана-
ліз досліджень, присвячених вивченню фінан-
сового механізму, показав, що, незважаючи на 
досить високий рівень вивчення зазначених 
питань, має місце дискусійність визначення по-
няття «фінансовий механізм кредитно-інвести-
ційної діяльності», особливостей його структури, 
сучасних тенденцій розвитку його елементів в 
умовах ускладнення макроекономічних процесів. 
У процесі кредитно-інвестиційної діяльності бан-
ківська установа здійснює вибір форм і об’єктів 
цієї діяльності, оцінює фактори впливу та ри-
зики. Проблеми повноцінного відновлення кре-
дитно-інвестиційної діяльності банками лежать 
переважно в немонетарній площині (значний об-
сяг тіньової економіки, неналежний захист прав 
кредиторів, високий рівень накопичених поганих 
кредитів).

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в розкритті концептуальних засад фор-
мування і функціонування фінансового механіз-
му кредитно-інвестиційної діяльності банківських 
установ з урахуванням впливу ендогенних і екзо-
генних факторів та окреслення доцільності реа-
лізації стриманої монетарної політики для фор-
мування належного рівня кредитно-інвестиційної 
діяльності в умовах нової економічної реальності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Актуальною є розробка концептуального й прак-
тичного підходів до формування фінансового 
механізму кредитно-інвестиційної діяльності з 
урахуванням сучасних монетарних процесів, що 
відповідають програмам розвитку банківських 
установ, а також концепціям релазації грошово-
кредитної політики відповідно до відтворюваль-
них процесів з урахуванням макроекономічної 
динаміки розвитку держави.
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В умовах нової економічної реальності, зумов-
леної наслідками масштабної пандемії COVID-19, 
встановлено, що національні економічні системи 
потребують переходу до сучасних інноваційних 
моделей розвитку цифрової економіки, засно-
ваних на традиційних для кожного суспільства 
цінностях. Аналітики Міжнародного валютного 
фонду в праці «Криза, невпевнене відновлення» 
визнають, що світове співтовариство здійснює 
узгодження національних ініціатив щодо подо-
лання кризових ситуацій та підтримки ділової 
активності [2]. Проте у світовій економіці відбу-
лося різке зниження доходів внаслідок колапсу 
економічної активності, цін на активи й при-
бутковості банківського сектору, а також зрос-
ли витрати, пов’язані з бюджетним стимулюван-
ням економік й підтримкою фінансового сектора. 
В Україні прибуток банків за квітень-червень 
2020 року скоротився до 7,7 млрд грн, а за І пів-
річчя 2020 року він був на 23,4% меншим від ре-
зультату за аналогічний період минулого року, і 
становив 23,8 млрд грн [3].

Визначення курсу грошово-кредитної політи-
ки базується на виборі однієї із двох концепцій 
грошово-кредитного регулювання (кейнсіанської 
або монетаристської). Вибір заходів грошово-
кредитного регулювання має враховувати стан 
економіки країни, тому відстежується періодич-
на зміна центральним банком курсу грошово-
кредитної політики для підтримки сприятливої 
макроекономічної ситуації з урахуванням зміни 
кон’юнктури і тенденцій циклічності розвитку 
економічної системи з метою мінімізації нега-
тивних наслідків від можливих кризових явищ 
(масштабної пандемії COVID-19).

В Основних засадах грошово-кредитної полі-
тики на 2020 рік та середньострокову перспекти-
ву визначено, що НБУ сприятиме ефективному 
функціонуванню ключових елементів інфра-
структури грошово-кредитного ринку, зокрема 
валютного і кредитного ринків, для сприяння 
фінансовій стабільності та зниженню інфляції в 
умовах плаваючого обмінного курсу [4]. Ефектив-
на взаємодія центрального банку і банківських 
установ дозволяє реалізувати дієву грошово-
кредитну політику, що оперативно впливає на 
фінансову систему країни. До основних напрямів 
реалізації грошово-кредитної політики відносять 
такі: операції на відкритому ринку (грошово-кре-
дитне регулювання у процесі емісії і розміщення 
державних цінних паперів); процентна/облікова 
політика (регулювання банківської системи за 
допомогою управління ставками відсотків, зо-
крема рефінансування); політика резервних ви-
мог (встановлення центральним банком розмірів 
обов’язкових банківських резервів); валютна по-
літика (має бути спрямованою на зміцнення по-
зиції національної валюти в міжнародних еконо-
мічних відносинах).

За допомогою процентної політики центральні 
банки спроможні впливати на ситуацію на гро-
шовому ринку й ринку капіталів. Важливу роль 
відіграють ставки рефінансування. Загалом облі-
ковий механізм має, по-перше, сприяти присто-
суванню кредитної системи до сучасних потреб 
економічного розвитку. По-друге, він є важливим 
інструментом впливу центрального банку на кре-

дитну діяльність. По-третє, має забезпечувати 
активніше використання інших засобів грошо-
во-кредитної політики. У 2020 році Правління 
Національного банку України ухвалило рішення 
залишити облікову ставку на рівні 6% річних. 
Збереження ключової ставки на рівні 6% стримає 
зростання цін в умовах відновлення економіки в 
2021–2022 роках, а також залишить достатній 
простір для подальшого зниження вартості кре-
дитів до однознакового рівня.

Дослідження етимологічної природи й зв’язку 
таких структурних елементів як суб’єкти, прин-
ципи та форми у фінансовому механізмі кредит-
но-інвестиційної діяльності, розглянуті в працях 
В. Баліцької [5, с. 7–12], О. Марченко, Ю. Золо-
топуп [6, с. 283–287], Н. Метеленко, О. Шульги 
[7, с. 171–179]. Загалом в економічній літературі 
поняття «фінансовий механізм» трактують як за-
сіб здійснення фінансової політики; як сукупність 
форм і методів фінансового впливу, що охоплює 
систему фінансових індикаторів та фінансових 
інструментів; як взаємозумовлене функціону-
вання двох ключових підсистем «фінансово-кре-
дитне забезпечення» і «фінансово-кредитне ре-
гулювання». Поняття «кредитно-інвестиційна 
діяльність» трактують як інвестування коштів 
у цінні папери на первинному або вторинному 
ринку, реальні активи; реалізації різних форм 
кредитів і інвестицій задля отримання доходу, 
підтримки ліквідності та платоспроможності чи 
інших цілей банку; сукупність діяльності, спря-
мованої на забезпечення всіх етапів кредитно-
інвестиційного процесу. Важаємо, що фінансовий 
механізм кредитно-інвестиційної діяльності бан-
ківських установ доцільно розглядати як засіб 
реалізації фінансових відносин та прийняття фі-
нансових рішень щодо формування та викорис-
тання кредитно-інвестиційних ресурсів банками.

На практиці між кредитною та інвестицій-
ною діяльністю є як схожість, так і відмінності. 
О. Марченко і Ю. Золотопуп вважають, що схо-
жість полягає у тому, що банк отримує найбіль-
ший прибуток за допомогою здійснення даних 
операцій, а також використовує власні, залучені 
та позикові фінансові ресурси для отримання до-
ходу. Відмінності полягають у тому, що ініціато-
ром інвестиційної операції є сам банк, а кредит-
ної – позичальник, який є клієнтом банку. Крім 
того у процесі інвестиційної діяльності задіяно 
багато кредиторів, а при кредитуванні – один 
кредитор, яким є сам банк [6, с. 284].

Сучасна стратегія модернізації фінансово-
го механізму кредитно-інвестиційної діяльності 
банківських установ має бути спрямована, по-
перше, на формування ефективної, збалансованої 
структури попиту і пропозиції для забезпечен-
ня кредитно-інвестиційної діяльності, реальної 
доступності для більшості учасників. По-друге, 
адаптивність застосування різноманітних моде-
лей (модель, заснована на сек’юритизації активів; 
модель універсального банку; модель контрак-
тних заощаджень), що сприятиме розвитку ор-
ганізаційно-технологічних особливостей кредит-
но-інвестиційної діяльності банківських установ 
з урахуванням типів банків, методів залучення 
необхідних банківських ресурсів. Також доціль-
но враховувати основні характеристики моделей, 
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фактори впливу, ризики і витрати. Застосування 
різноманітних моделей сприятиме розширенню 
сфери мікрофінансування, агрофінансування, 
фінансування житла, фінансування «зеленої» 
енергетики, мобільного банкінгу, страхування [8].

Особливої уваги заслуговують фактори впли-
ву на фінансовий механізм кредитно-інвестицій-
ної діяльності, наявність ризиків та знаходження 
ефективних методів їхнього зниження. До важ-
ливих факторів впливу на кредитно-інвестицій-
ну діяльність доцільно віднести такі:

1. Динаміка розвитку національної економіки 
(рівень ВВП, рівень інфляції, стійкість національ-
ної валюти). У 2020 році інфляція продовжува-
ла поступово прискорюватися, хоча й перебуває 
нижче цільового діапазону 5% ± 1 в.п., зокрема у 
червні вона збільшилася до 2,4%. Прискорення ін-
фляції зумовлено впливом низки факторів як зо-
внішнього, так і внутрішнього походження: м’якою 
монетарною та фіскальною політикою, які посла-
блюють негативні ефекти COVID-19 та підтриму-
ють споживчий попит і ділову активність; подо-
рожчання енергоносіїв відобразилося на цінах.

Проте в 2021 році інфляція може зрости 
ближче до верхньої межі цільового діапазону 
5%+/-1 в.п. [1]. Для збереження довіри до моне-
тарної політики НБУ з високою ймовірністю буде 
змушений перейти до більш стриманої монетар-
ної політики для повернення споживчої інфля-
ції до цільового діапазону. В наступні роки НБУ 
буде приймати рішення щодо облікової ставки 
залежно від реалізації проінфляційних ризиків, 
зміни соціальних стандартів та темпів відновлен-
ня економіки.

2. Показники розвитку банківської системи 
(рівень капіталізації банків; дані про банки, що 
були платоспроможними на звітну дату; дані 
банків з урахуванням їх філій; інформація про 
клієнтів). У 2020 році на банківському ринку 
були відчутними наслідки пандемії та запрова-
джених карантинних заходів через скорочення 
кредитного портфеля та зниження прибутковос-
ті банківських установ. У ІІ кварталі 2020 року 
портфель чистих кредитів бізнесу (портфель без 
урахування резервів) скоротився за квартал на 
6,3% у гривні та на 3,6% у іноземній валюті у 
доларовому еквіваленті; портфель чистих кре-
дитів населенню зменшився на 5% за квартал 
(-4,4% за квітень) вперше з початку 2017 року. 
Також скорочувалася частка непрацюючих кре-
дитів, зокрема в державних банках, унаслідок 
списань; рівень покриття непрацюючих кредитів 
резервами зріс за квартал на 1.2 в. п. до 96,8% 
[3]. Ключовим чинником такого скорочення було 
формування банками резервів за одночасного 
скорочення попиту на кредити внаслідок погір-
шення споживчих настроїв в суспільстві.

3. Співпраця і інтегрованість вітчизняної бан-
ківської системи. Для розширення доступу до 
кредитів та популяризації електронних платежів 
громадян та малого бізнесу Національний банк 
України та Міжнародна фінансова корпорація 
(IFC) підписали Меморандум про взаєморозумін-
ня з метою здійснення спільних зусиль із підви-
щення фінансової інклюзії в Україні.

Голова НБУ вважає, що повільний вихід із 
кризи, зумовленої COVID-19, інших країн, зокре-

ма торговельних партнерів, обмежує можливості 
пришвидшення відновлення економіки України 
[1]. В Україні ключовим відповідно до Меморанду-
му про економічну та фінансову політику є продо-
вження співпраці з Міжнародним валютним фон-
дом. Фінансування від МВФ та інших офіційних 
міжнародних партнерів допоможе наростити між-
народні резерви України (у 2020 році вони зрос-
туть до близько 30 млрд дол. США, а в наступні 
роки – до 32-33 млрд дол. США).

Фахівці Департаменту грошово-кредит-
них систем і ринків капіталу МВФ А. Тобіас і 
Фабіо М. Наталуччі в праці «Фінансові умови 
пом’якшали, але неплатоспроможність приймає 
небезпечні масштаби» визнали, що провідні цен-
тральні банки внесли свій внесок у пом’якшення 
фінансових умов за допомогою зниження про-
центних ставок і розширення балансів більше 
ніж на 6 трлн дол США, у тому числі за ра-
хунок покупки активів, ліній валютних свопів і 
механізмів кредитування й підтримки ліквідності 
[9]. Проте підвищилася схильність до ризику на 
фінансових ринках, тому для України особливо 
актуальними залишаються також такі ризики: 
ескалації військового конфлікту на сході краї-
ни; посилення протекціонізму в світі; негативний 
вплив судових рішень на макрофінансову ста-
більність; збільшення волатильності світових цін 
на продукти харчування з огляду на глобальні 
зміни клімату тощо.

Також варто враховувати інфляційну динамі-
ку. Ризики для інфляційного прогнозу посилили-
ся і поєднались з високою невизначеністю, тому 
інфляційні очікування демонструють змішані 
тенденції і можуть погіршитися з огляду на по-
силення девальваційного тиску. Зауважимо, що 
НБУ вимагає належної оцінки ризиків учасни-
ками ринку і вже в 2021 році проаналізує якість 
проведених реструктуризації для боржників.

Висновки з проведеного дослідження. У су-
часній економіці назріла потреба в новому векторі 
взаємодії банківського й інвестиційного сегментів 
економіки з урахуванням оцінки кумулятивно-
го впливу ендогенних і екзогенних факторів на 
напрямки їх трансформації з метою досягнення 
стійких позитивних макроекономічних ефектів. 
Для підтримки бізнес-активності та приватно-
го споживання в умовах масштабної пандемії 
COVID-19 важливу роль відіграють стимулюючі 
заходи НБУ, кредитні канікули, податкові пільги 
та розширення бюджетної допомоги з безробіття.

Встановлено, що в умовах нової економічної 
реальності формується новітня якість взаємо-
дії національної грошової системи із фінансови-
ми та платіжними системами з метою пошуку 
оптимальних інструментів і методів монетарного 
регулювання економіки. Збереження облікової 
ставки на рівні 6% сприятиме збереженню НБУ 
достатнього простору для монетарного стимулю-
вання, надання економіці додаткового імпульсу 
для зростання у випадку повільнішого віднов-
лення інвестиційного та споживчого попиту.

Зберігається неоднозначність у трактуван-
ні деяких положень, пов’язаних з розкриттям 
змісту фінансового механізму кредитно-інвести-
ційної діяльності банківських установ на макро-
економічному рівні й необхідність комплексного 
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підходу до вивчення взаємозв’язку інвестицій-
них процесів, організації й реалізації перспек-
тивних форм взаємодії його учасників в контек-
сті забезпечення позитивних макроекономічних 
ефектів. Перспективними подальшими розвідка-
ми є запровадження нових фінансових продук-

тів для корпорацій, малого бізнесу та громадян; 
розширення доступу до рахунків та кредитів у 
фінансових установах; доступність та якість фі-
нансових послуг, а також забезпечення захисту 
прав споживачів фінансових послуг у процесі 
кредитно-інвестиційної діяльності банків.
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Аннотация
Раскрыта проблематика формирования и функционирования финансового механизма кредитно-инвестиционной де-
ятельности банковских учреждений с учетом влияния эндогенных и экзогенных факторов. Рассмотрена экономиче-
ская сущность финансового механизма кредитно-инвестиционной деятельности банков с учетом воспроизводственных 
процессов и макроэкономической динамики развития государства. Проанализирована целесообразность реализации 
сдержанной монетарной политики для возвращения потребительской инфляции к целевому диапазону. Охарактеризо-
вана приоритетность усилий повышения финансовой инклюзии для расширения доступа к кредитам и популяризации 
электронных платежей граждан и малого бизнеса, что будет оказывать содействие дальнейшему снижению стоимости 
кредитов к однозначному уровню. Предложено применять модели секъюритизации активов, контрактных сбережений, 
которые будут содействовать развитию организационно-технологических особенностей инвестиционной деятельности 
банковских учреждений.
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Summary
The problem of the formation and functioning of the financial mechanism of credit and investment activities of banking 
institutions is revealed, taking into account the influence of endogenous and exogenous factors. The economic essence of the 
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GREEN ACTIVITIES OF TNCS IN TERMS OF GLOBALIISATION

The article is devoted to the research of the transnational corporations’ global impact on the environment. The study iden-
tified problem areas of TNCs that act against the environment, social security and human health. The key tools to reduce 
this negative impact, as well as the level of preparedness of international organizations to counteract TNCs, are analyzed. 
A classification of factors that influence the environmental policy of TNCs at three levels (legislative, consumer and in-
formational) is proposed. Implementation of environmental management tools is considered as an opportunity to obtain a 
greater market share, increase production efficiency and improve cooperation with stakeholders
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Introduction. Continuous growth in consump-
tion and production is the driving force behind 
economic development and prosperity. Howev-
er, more and more often, along with economic 
benefits, the question arises about the impact of 
thoughtless use of resources, waste processing, 
emissions of harmful substances, and many other 
environmental problems. Indeed, the well-being of 
mankind includes not only the economic side of 
life, but also physical and mental health, equality, 
and security. The rationalization of production ac-
tivity is becoming a necessity at all levels – from 
global to local, including multinational corporations 
as the highest form of business organizations.

The United Nations Conference on Trade and 
Development (UNCTAD) defines a transnational 
corporation (TNC) as an enterprise that controls 
assets of other entities in economies other than its 
home economy, usually by owning a certain equity 
capital stake. An equity capital stake of 10% or 

more of the ordinary shares or voting power for an 
incorporated enterprise, or the equivalent for an 
unincorporated enterprise, is normally considered 
a threshold for the control of assets. 

However, globalization and the growth of 
TNCs are associated with certain threats, among 
which one of the largest is environmental degra-
dation. Environmental problems were considered 
as a result of economic development long before 
the emergence of modern forms of business acti-
vities. Therefore, Plato was concerned about the 
state of the environment, as his words in Crete 
testify to the transformation of the environment: 
"bones of a wasted body ... the richer and soft-
er parts of the soil having fallen away, and the 
mere skeleton being left" [4]. With the emergence 
of global trade, TNCs continue to expand their 
activities through the massive exploitation of re-
sources, exerting an increasing influence on the 
environmental situation. 
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Main material. Due to poverty, underdeveloped 
countries are forced to become a place of accumu-
lation of hazardous wastes of TNC activities (toxic 
materials, harmful gases) and the withdrawal of 
the natural resource base, creating long-term risks 
for the environment and society [2]. Chase-Dunn 
in 1975 argued that the exploitation of underde-
veloped countries occurs because of resources de-
pletion, unequal exchange and subordination to 
external control in the capitalist world system [3].

In the 90s of the twentieth century, a number 
of scientists associate the destruction of resources 
and the environment with TNC operations, which 
contribute to environmental unevenness, and agree 
that in order to achieve the goal of sustainable de-
velopment, corporations should carry out reforma-
tion and restructuration. Harper in 1996 describes 
the environmental impact of TNCs as follows: 
“TNCs have contributed to deforestation in Malay-
sia and Indonesia. The situation is similar in Nigeria, 
where the transnational oil corporation has caused 
environmental degradation, ecocide and genocide” 
[9]. The activities of TNCs led to fatal consequences. 
The most terrific cases of poisoning are illegal pes-
ticides exported from the United States to Egypt 
in the 1970s. Their use is associated with mass dis-
eases and the death of people and animals. Mass 
poisoning has also been found in Ecuador, Iraq and 
several African countries.

Addo noted that multinationals enjoy the ben-
efits of the neoliberal economy doctrine and the 
status of "master", combining limited responsibili-
ty and decentralized decision-making to use dou-
ble standards at the international level. Moreover, 
the policies of international economic organizations 
such as the International Monetary Fund, the 
World Bank and the World Trade Organization 
have allowed TNCs to influence economic, social 
and cultural rights, while such powerful institu-

tions should defend poor countries instead of indi-
rectly worsening surrounding situations [1].

In 2003, the international non-governmental 
organization Greenpeace issued a statement that 
the balance of the ecosystem was significantly dis-
turbed due to irreparable damage to fauna and 
flora (aquatic and terrestrial) through the activi-
ties of TNCs. In addition, local residents remain in 
an unstable situation, losing precious resources. It 
was decided to increase pressure on companies for 
responsible business [7].

The Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD) added a regulation to the envi-
ronment as a separate paragraph to the recommen-
dations for multinational companies (“Chapter VI. 
Environment”, the most recent changes date back 
to 2011). According to these recommendations, TNCs 
should, in accordance with the laws, rules and ad-
ministrative practices of the countries in which they 
operate, taking into account international agree-
ments, principles, goals and standards, contribute to 
the protection of the environment and public health, 
and carry out their activities based on the common 
goal of sustainable development (Figure 1).

In practice, these recommendations are trans-
formed into very specific managerial approaches, 
but remain an instrument of “soft” impact. A com-
pany can choose the existing methods of conducting 
environmentally conscious business, or implement 
its own, adapted to the specifics of the activity.

Currently, agreements on minimizing the nega-
tive impact on the environment (Agenda 21 (1992), 
Kyoto Protocol (1997), Cartagena Protocol (2000), 
Paris Climate Agreement (2015)) are signed by 
governments on behalf of the countries. Formal-
ly, TNCs are not part of this process, while the 
economic activities of transnational corporations 
account for more than 50% of world production, 
more than 75% of world trade and international 
capital migration, more than 80% of international 
technology exchange [10].

From this we can conclude that TNCs exert the 
key influence on the path to implementing the con-
cept of sustainable development, both positively 
and negatively. However, the regulation of TNCs 
depends on the administrative-legal system in a 
particular country – a set of legislative, executive 
and controlling measures aimed at reducing and 
preventing the negative impact of economic activity 
on the environment, as well as on its rehabilitation. 
As a result, the country where the parent company 
is based does not have territorial jurisdiction to reg-
ulate the activities of foreign subsidiaries, while the 
countries where the subsidiaries are located lack 
jurisdiction over the parent company, which makes 
the majority of decisions. International agreements 
remain mandatory only on the countries participat-
ing in the agreement, but do not directly impose ob-
ligations on companies. The implementation of TNC 
responsibilities depends primarily on the country's 
willingness to influence companies, which is not al-
ways possible, given the growing capacities of the 
corporations [8].

Back in 2005, Kelleher urged not to trust cor-
porate promises solely on the basis that they ex-
ist for profit, and would not act in the interests 
of the general public without guaranteed returns 
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Figure 1. Measures to reduce the negative impact  
of TNCs on the environment in accordance  

with OECD recommendations
Source: author’s research based on [5]
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on investments [6]. Researches 
have shown that among the pos-
sible factors influencing the envi-
ronmental policies of enterprises 
(consumer protests, negative me-
dia coverage, legal costs, accidents, 
etc.), the need to comply with the 
laws of countries in which TNCs 
operate is decisive, which denies 
common principle of "self-regu-
lation" [6]. The risk of significant 
fines encourages companies to ex-
ert internal control.

The most obvious regulator of 
TNCs’ activities is international 
environmental law – a reflection 
of international provisions that re-
quire TNCs to adhere to certain 
standards. But in practice, such an 
impact is negligible and is rather 
advisory in nature. At best, TNCs 
adhere to these rules to meet the 
expectations of the international 
community for appropriate corporate behavior.

The country of the parent company indirect-
ly affects the environmental practices of TNCs. In 
particular, American companies may be prosecut-
ed for work accidents outside the United States. 
A softer approach to controlling foreign investors 
exists in some European countries where compa-
nies are required to report on the environmental 
indicators of foreign units. In special cases, envi-
ronmental and ethical standards are set by govern-
ment investment promotion agencies, e.g. Danish 
Investment Fund for Developing Countries (IFU).

In most developing countries, there are also 
certain standards intented to regulate the environ-
mental activities of companies operating in their 
territory. However, due to lack of financial re-
sources, personnel and equipment, problems of co-
ordination between departments, and undeveloped 
environmental infrastructure, the implementation 
of environmental legislative principles is weakly 
expressed. And given the ability to negotiate di-
rectly with the government, TNCs may receive 
additional preferences for further savings, ignor-
ing the environmental impact.

On the other hand, there are factors that encour-
age TNCs to adhere to the highest environmental 
standards in host countries. Foreign investors are 
often subject to stricter regulation than local com-
panies, particularly in environmentally sensitive in-
dustries such as natural resource extraction. Also, 
TNCs have more financial, technological and organ-
izational opportunities to improve environmental 
performance, and therefore are subject to severe 
regulatory oversight. For example, in China there 
are separate environmental provisions for foreign 
investors regarding their environmental impact.

The implementation of green technologies is a 
strategically important step for corporations. TNCs 
may foresee improving host country standards in 
the future and try to avoid the relatively high 
costs of modernization by initially implementing 
the necessary environmental management.

In addition to direct regulation, it is also neces-
sary to highlight the indirect influence arising by 

raising public awareness of environmental activities. 
The dissemination of information (in particular the 
regular reporting system) leads to transformations of 
people's consciousness. The result can be either con-
structive for the enterprise – creation of new trends 
and fashion directions, entrance to new markets, or 
destructive – ignoring of harmful products, protests 
against “outdated” production methods (Figure 2).

Today, minimization of work aspects that may 
have a negative impact on the environment is an 
important initiative for enterprises. Society expects 
that the company will take measures to protect the 
environment even if it is not stipulated by law. The 
latest idea that TNCs must choose between mak-
ing more profit and protecting the environment is 
criticized by many experts after several analyzes of 
the TNCs’ activities. They concluded that reducing 
waste means reducing product defects. So, those 
companies that have minimized their own nega-
tive impact on the environment, offer products and 
services of the highest quality. Waste and pollu-
tion levels are becoming key indicators of irrational 
spending and ineffective management decisions.

Conclusion. The central approach to creating a 
productive environmental management of a cor-
poration is the understanding that a sustainable 
development strategy is primarily an opportunity 
for early adopters to gain a competitive advantage. 
Examples are the manufacture of secondary pack-
aging in response to the threat of forest destruction 
and raising public awareness of global warming, 
the invention of alternative, non-fossil fuel vehi-
cles, the development of pollution detection and 
control technologies, etc. Willingness and ability 
to meet changing conditions are distinguished by 
environmentally oriented companies. The ability 
to predict, react and use change is a fundamental 
element of a company's prosperity and a guaran-
tee of its long-term existence. The willingness and 
ability to meet changing conditions determine the 
environmentally oriented companies. The capacity 
to predict, react and use changes is a fundamental 
element of a company's prosperity and a guaran-
tee of its long-term existence.

 

Factors of Influence 

At the legislative level:
- international regulation;
- legislation of the country where the parent company is registered;
- legislation of the host country.

At the consumer level:
- increase environmental awareness;
- trends and tendencies;
- protests, boycotts.

At the information level:
- publicizing data on the environmental activities of TNCs;
- scientific achievements in the field of environmental protection;
- public awareness of environmental behavior.

Figure 2. Factors affecting the environmental policy of TNCs
Source: author’s research
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Анотація
Стаття присвячена вивченню глобального впливу транснаціональних корпорацій на навколишнє середовище. В ході 
дослідження виявлено проблемні сфери роботи ТНК, які діють на шкоду екології, соціальної безпеки та здоров'я люд-
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них організацій до протидії ТНК. Запропоновано класифікацію чинників, що впливають на екологічну політику ТНК на 
трьох рівнях: законодавчому, споживчому і інформаційному. Впровадження інструментів екологічного менеджменту 
розглянуто як можливість для отримання більшої частки ринку, збільшення ефективності виробництва і поліпшення 
співпраці з зацікавленими сторонами.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТНК В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Аннотация
Статья посвящена изучению глобального влияния транснациональных корпораций на окружающую среду. В ходе 
исследования выявлены проблемные сферы работы ТНК, которые действуют в ущерб экологии, социальной безопас-
ности и здоровья человечества. Проанализированы ключевые инструменты уменьшения данного негативного воз-
действия, а также уровень готовности международных организаций к противодействию ТНК. Предложена клас-
сификация факторов, оказывающих влияние на экологическую политику ТНК на трех уровнях: законодательном, 
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ность для получения большей доли рынка, увеличение эффективности производства и улучшения сотрудничества с 
заинтересованными сторонами.
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МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ:  
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

В умовах глобалізації активізувалася міжнародна міграція, яка є потужним двигуном і важливим чинником політич-
них, економічних, соціально-демографічних змін в країнах світового господарства. З огляду на її значний вплив на 
міжнародне співтовариство, необхідно всебічно вивчати та розуміти її причини, характер, масштаби, структуру, на-
слідки та перспективи розвитку. Міжнародна міграція впливає на чисельність населення, змінює його демографічні 
характеристики, національний і релігійний склад. Наслідки міграції розглядаються в контексті безпеки – політичної, 
економічної та соціальної. Величезний вплив на глобальну політичну та соціально-економічну ситуацію здійснює саме 
трудова міграція. За останні десятиріччя вона стала важливим фактором економічного розвитку, що забезпечує гнуч-
кість міжнародного ринку праці, більш раціональне використання людських ресурсів внаслідок їх переміщення між 
країнами світового господарства, долучення країн що розвиваються до світової системи виробництва, взаємодію та 
взаємозбагачення культур різних країн.
Ключові слова: глобалізація, країни світового господарства, міжнародна міграція, динаміка та структура міграційних 
потоків, проблеми та перспективи.

Постановка проблеми. У сучасному світі реа-
лізація права кожної людини залишати будь-яку 
країну, включаючи і свою власну, та повертати-
ся до своєї країну, закріплена у Декларації прав 
людини (ст. 13, п. 2) та поставлена в залежність 
від характеру сприйняття національних інтере-
сів державною владою [8]. За даними Організації 
Об’єднаних Націй, більш 270 млн. осіб в 2019 році 
проживали за межами своєї країни походження і 
більше 700 млн. осіб мігрували в межах своїх кра-
їн. Передбачається, що в найближчі десятиліття, 
глобалізація світової економіки, економічні та де-
мографічні проблеми людства та кліматичні зміни 
призведуть до збільшення міграційних потоків як 
всередині країн, так і за їх межами [6, с. 359]. Це 
вимагає від країн світового господарства, міжна-
родних організацій нових підходів щодо виявлен-
ня проблем у сфері міжнародної міграції та пер-
спектив її розвитку у глобальному вимірі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Чис-
ленні дослідження специфіки міжнародних пере-
міщень населення, оцінки впливу міграції на де-
мографічний та соціально-економічний розвиток, 
прогнозування міжнародної міграції населення, 
присвячено роботи науковців: Гладуна О.М., Дра-
гунової Т.А., Корнієнко О.О. Майданік І.П., Мали-
новської О.А., Лук’янeнка Д.Г., Позняка О.В., Ро-
манюка М.Д., Шушпанова П.Г. та ін.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою роботи є дослідження процесів 
міжнародної міграції в глобальному вимірі, місце 
України в них та виявлення перспектив їх роз-
витку в контексті глобалізаційних зрушень.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Традиційно в науковій літературі до міграції від-
носили прості переміщення людей, пов'язані з 
переселенням на нове місце проживання. В умо-
вах глобалізації ці переміщення людей стали не 
тільки більш інтенсивними, але й більш різно-
манітними.

В даний час до міграції все частіше відносять 
тимчасові переміщення населення, пов'язані з 
роботою, навчанням, туризмом, комерційною ді-
яльністю. Розрізняють внутрішню міграцію – в 
межах однієї країни і міжнародну – з перетином 
державного кордону.

До глобальних міграційних потоків можна від-
нести переміщення, які величезні за обсягами, як 
правило, відбуваються між континентами, охо-
плюють декілька держав, істотно впливають на 
соціально-економічний і демографічний розвиток 
міст і країн світової спільноти. Основними при-
чинами, які змушують людей залишати терито-
рії – це пошук роботи і кращого життя [2, с. 258].

Організація Об'єднаних Націй (ООН) проводить 
кількісну та якісну оцінку міжнародних мігрантів у 
всьому світі. Так, у рекомендаціях ООН зі статисти-
ки міжнародної міграції зазначено, що «міжнарод-
ний мігрант – це будь-яка особа, яка змінила країну 
свого звичайного проживання. Розрізняють «корот-
кострокових мігрантів» (тих, хто змінив країну свого 
звичайного проживання принаймні три місяці, але 
менше одного року) та довгострокові мігранти» (ті, 
хто зробив це як мінімум один рік)» [10]. Але не всі 
країни використовують це визначення на практиці. 
Деякі використовують різні критерії для ідентифі-
кації міжнародних мігрантів, наприклад, застосо-
вуючи різні мінімальні терміни проживання. Саме 
відмінності у поняттях і визначеннях, а також у ме-
тодології збору даних між країнами перешкоджа-
ють повному порівнянню національних статистич-
них даних за міжнародними міграційними потоками.

Оцінка глобальних потоків міжнародної мі-
грації передбачає аналіз індикаторів міграційних 
процесів, динаміки соціально-демографічних ха-
рактеристик міжнародних мігрантів, прогнозуван-
ня напрямків міграційних потоків та їх інтенсив-
ності. В таблиці 1 представлені основні показники, 
які дають вичерпне уявлення про кількісні зміни 
та масштаби міжнародної міграції населення в 
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регіонах світу с початку ХХІ століття. В цілому, 
за оцінками експертів, чисельність міжнародних 
мігрантів у світі збільшується в останні п'ять де-
сятиліть і зараз складає більш 271 млн. осіб. 

Як свідчать дані таблиці 1, у 2019 р. загаль-
на чисельність осіб, які мешкали в країнах за 
межами країни свого народження, склала майже 
272 млн. (у т.ч. 152 млн. у розвинутих країнах та 
119 млн. – в країнах що розвиваються), що на 
99 млн. більше, ніж у 2000 р., коли вона дорівню-
вала 173,5 млн. Хоча частка міжнародних мігран-
тів у світі також збільшилася за цей період на 
0,7 % (з 2,8% до 3,5 %), зрозуміло, що переваж-
на більшість населення продовжує проживати в 
країнах, де вони народилися. Міжнародне мігра-
ційне населення в глобальному масштабі збіль-
шилось на 98, 054 млн. осіб, але залишилося від-
носно стабільним як частка світового населення.

У 2019 р. країни Європи та Азії приймали 
близько 82 млн. і 84 млн. міжнародних мігран-
тів відповідно, або 61 % загального світового мі-
граційного обороту. За цими регіонами слідувала 
Північна Америка, майже 59 млн. міжнародних 
мігрантів або 22 % світового міграційного обігу, 
країни Африки – 10 %, Латинської Америки та 
Карибського басейну – 4 % та Океанія – 3 %. 

Як зазначено у міграційному звіті Міжнарод-
ної організації міграції, у 2019 р. переважна біль-
шість міжнародних мігрантів (близько 74%) зна-
ходилась у працездатному віці (20-64 р.), частка 
мігрантів у віці молодше 20 років з 2000 р. по 
2019 р. зменшилась на 2,4 % (з 16,4% до 14%), 
а питома вага міжнародних мігрантів у віці 
65 років і старше складала близько 12% [13].  
На рис. 2 представлена статева-вікова структура 
міжнародних мігрантів у 2018 році.

Якщо порівнювати з чисельністю населення у 
кожному регіоні, частка міжнародних мігрантів 
у 2019 році була найвищою в Північній Амери-
ці та Європі, де міжнародні мігранти становили 
відповідно 21 % та 11 % усього населення. Для 
порівняння, частка міжнародних мігрантів по-
рівняно мала в Азії та Африці (1,8% та 2% від-
повідно) та Латинській Америці та Карибському 
басейні (1,8%). Азія зазнала найбільш помітного 
зростання з 2000 р. по 2019 р. – 69 % (приблизно 
34 млн. осіб в абсолютному вимірі).

Європа пережила друге найбільше зростання 
за цей період – приріст на 25 млн. міжнародних 
мігрантів. Збільшення на 18 млн. міжнародних 
мігрантів відбулося у Північній Америці та на 
11 млн. в країнах Африки.

Таблиця 1
Основні показники міжнародної міграції у регіональному вимірі

Регіони світу

Чисельність 
міжнародних 

мігрантів, тис. осіб

Питома вага 
міжнародних мігрантів 
у загальній чисельності 

населення світу, %

Питома вага жінок у 
загальній чисельності 

мігрантів, %

Середній 
вік 

мігрантів, 
роки

2000 р. 2019 р. 2000 р. 2019 р. 2000 р. 2019 р.
Європа 56,858.8 82,304.5 7,8 11,0 51.6 51.4 42,7
Азія 49,394.3 83,559.2 1,3 1,8 46.2 41.5 35,6
Африка 15,051.7 26,529.3 1,9 2,0 46.9 47.0 30,9
Південна Америка 6,570.7 11,673.3 1,3 1,8 50.1 49.9 33,8
Північна Америка 40,351.7 58,647.8 12,9 16,0 50.5 51.8 43,5
Океанія 5,361.2 8,927.9 50.1 50.4 42,7
Розвинуті країни 103,962.0 152,069.3 8,7 12,0 51.1 51.5 42,9
Країни що розвиваються 69,626.5 119,572.8 1,4 1,9 46,5 43,4 34,5
Весь світ 173,588.5 271,642.1 2,8 3,5 49.3 47.9 39,0

Джерело: складено автором на основі [10]
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Рис. 1. Динаміка чисельності міжнародних мігрантів в світі, млн. осіб 
Джерело: складено автором на основі [11]
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Хоча приріст населення протягом десятиліт-
тя може бути найбільш вираженим для Афри-
ки, у 2019 р. більш половини всього світового на-
селення проживало лише в одному регіоні: Азії 
(4,6 млрд. осіб). З 2009 по 2019 рр. чисельність 
населення в Азії зросла майже на 440 мільйонів  
(з 4,16 мільярда до 4,6 мільярда), порівняно з трохи 
менше 300 мільйонів в Африці (з 1,01 мільярда до 
1,31 мільярда). П'ять з 10 найбільших за чисель-
ністю населення країн світу розташовані в Азії  
(Китай, Індія, Індонезія, Пакистан та Бангладеш).

США є основною країною прийняття міжна-
родних мігрантів з 1970 р. З тих пір кількість 
людей, народжених іноземними громадянами, які 
проживають у цій країні, зросла більш ніж учет-
веро – від майже 12 млн. у 1970 р. до близько 
51 млн. у 2019 р. Німеччина займає друге місце 
серед країн, що приймають мігрантів, також спо-
стерігала зростання протягом багатьох років –  
з 8,9 млн. у 2000 р. до 13,1 млн. у 2019 р. 

Перелік провідних країн, які приймають та 
постачають міграційних мігрантів наведено у та-

блиці 2. Понад 40 % усіх міжнародних мігрантів 
у всьому світі в 2019 р. (112 млн.) народилися 
в Азії, в основному походять з Індії (найбіль-
шої країни походження), Китаю, Сирії та країн 
Південної Азії, таких як Бангладеш, Пакистан, 
Афганістан. Мексика була другою за величиною 
країною походження, а Україна – восьмою. Кіль-
ка інших європейських країн мають значну кіль-
кість міжнародних мігрантів, зокрема Німеччина, 
Велика Британія, Франція.

Що стосується глобальних грошових перека-
зів, то їх цифра може бути більшою, ніж наявні 
оцінки. Наявні дані відображають загальне збіль-
шення грошових переказів за останні десятиліття, 
з 126 млрд. дол. США у 2000 р. до 689 млрд. дол. 
США у 2018 році. У 2018 році відбулося 9% збіль-
шення грошових переказів, порівняно з 633 мі-
льярдами доларів у 2017 році. Однак два роки по-
спіль - до 2017 р. спостерігався спад; з 2014 по 
2015 роки глобальний (внутрішній) потік грошо-
вих переказів скоротився приблизно на 1,2 %, з 
603 млрд. дол. у 2014 р. до 595 млрд. дол. у 2015 р. 
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Рис. 2. Статево-вікова структура міжнародних мігрантів у 2018, %
Джерело: складено автором на основі [13]
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та на ще 1,1 % з 2015 по 2016 рік (з 595 млрд. 
до 589 млрд. дол.). Відповідно до цієї тенденції, 
грошові перекази в країни з низьким і середнім 
рівнем доходу (на які припадає більшість загаль-
ної суми) знижувалися протягом двох років по-
спіль, з 2014 по 2016 рік [9]. За даними Світового 
банку, така тенденція не спостерігалася протя-
гом трьох десятиліть. Позитивна довгострокова 
тенденція з’явилася у 2016 р. та продовжуєть-
ся (444 млрд. дол. США у 2016 р., 483 млрд. дол. 
США у 2017 р., 529 млрд. дол. США у 2018 р.). 

Країни з високим рівнем доходу майже завжди 
є основним джерелом грошових переказів. Протя-
гом десятиліть у США є послідовно була головною 
країною, що надсилає грошові перекази, із загаль-
ним показником у 2017 р. 67,96 млрд. дол. США. Далі 
йдуть Об'єднані Арабські Емірати (44,37 млрд. дол. 
США), Саудівська Аравія (36,12 млрд. дол. США) 
та Швейцарія (26,6 млрд. дол. США). П’ятою в 
рейтингу країною, що надсилає грошові пере-
кази, у 2016 та 2017 роках була Німеччина (за-
гальний відтік склав 20,29 млрд. дол. США та 
22,09 млрд. дол. відповідно) [10]. 

У 2018 році Індія, Китай, Мексика, Філіппіни 
та Єгипет були (у порядку зменшення) перши-
ми п'ятьма отримувачами переказів країни, хоча 
Індія та Китай були набагато вищими за решту, 
за загальною сумою грошових переказів що пе-
ревищує 67 млрд. дол. США для кожної країни. 
Коли грошові перекази розглядаються як відсо-
ток до ВВП, до п’ятірки кращих країн, які при-
ймають грошові перекази у 2018 р., були Тонга 
(35,2%), Киргизстан (33,6%), Таджикистан (31%), 
Гаїті (30,7%) та Непал (28%).

Що стосується особливостей міжнародної мі-
грації в Україні, то серед причин, які вплива-
ють на рішення українців виїжджати за кордон в 
останні кілька років, можна виділити такі:

– фінансово-економічна криза та нестабіль-
ність, соціальний занепад. Українці емігрують у 
пошуках роботи, більш високої заробітної плати 
та кращих умов життя;

– анексія Криму та військові події на части-
ні територій Донецької та Луганської областей 
у 2014 р. Так, до початку гібридної війни багато 
родин тимчасово виїжджали на заробітки, дехто 
і залишився на постійне проживання;

– збільшення квот європейських країн для 
українських трудових мігрантів. Українців зага-

лом приваблює вища заробітна плата в країнах 
Європи. Але, зазвичай, вони знаходять за кор-
доном низько кваліфіковану роботу. Причиною 
тому є відтік місцевого населення в більш роз-
винені країни Європи (Німеччина, Швейцарія) і, 
як наслідок, на ринку праці відбувається дефіцит 
робочих рук. Саме тому країни ЄС намагаються 
привабити працьовитих українців наявністю квот;

– відкриття європейських ринків для праце-
здатних мігрантів з країн, що розвиваються. За 
даними Євростату, українці посіли перше місце 
за кількістю серед мігрантів до ЄС у 2017 році [14].

Останніми роками трудова міграція з Украї-
ни б'є всі рекорди. За офіційною статистикою з 
початку 2019 року, з України виїхали 1,5 млн. 
українців. 91% з них мають вищу або середню 
освіту, але 70% з них працюють на низько квалі-
фікованій роботі і заробляють на 20% менше, ніж 
місцеве населення [9].

За напрямами міграції українців можна виді-
лити такі країни (рис. 4):

На країни-донори ситуація із міграцією 
впливає досить неоднозначно. За словами віце-
прем’єра Польщі Ярослава Говіна: «Наявність 
українців, які працюють в Польщі, гарантує низь-
ку заробітну плату для всіх» [9]. Він відзначив, 
що приплив дешевої робочої сили перешкоджає 
економічному зростанню і купівельній спромож-
ності населення. Однак з іншого боку українські 
мігранти компенсують втрату польської робочої 
сили, що мігрує з тою ж метою пошуку вищої 
заробітної плати до розвинених країн.

Проте, що стосується України, за останні роки 
імміграція, на відміну від еміграції, почала стрім-
ко скорочуватись. Саме тому важливою пробле-
мою для нашої країни лишається саме трудова 
еміграція наших громадян в інші країни.

Таблиця 3
Динаміка чисельності трудових мігрантів в 

Україні, млн. осіб

Роки Українські мігранти 
за кордоном

Міжнародні 
мігранти в Україні

2005 5,6 5,1
2010 5,5 4,8
2015 5,8 4,9
2017 5,9 5,0

Джерело: складено автором на основі [8]

Таблиця 2
Топ-10 країн – донорів та країн-реципієнтів міжнародних мігрантів у 2019 р., млн. осіб

№ Країни – донори Кількість міжнародних 
мігрантів, млн. осіб Країни-реципієнти Кількість міжнародних 

мігрантів, млн. осіб
1 Індія 18,2 США 51,0
2 Мексика 13,6 Німеччина 13,1
3 Китай 12,2 Саудівська Аравія 12,9
4 Російська Федерація 10,8 Російська Федерація 11,5
5 Сирія 8,8 Велика Британія 10,8
6 Бангладеш 8,3 Арабські Емірати 10,5
7 Пакистан 7,5 Франція 10,0
8 Україна 6,2 Канада 9,8
9 Афганістан 5,1 Австралія 9,4
10 Індонезія 4,7 Італія 9,0

Джерело: складено автором на основі [10]



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 17

3 (29), August 2020

Серед позитивних наслідків 
міграції – високий приплив ко-
штів у вигляді висланих грошей 
на батьківщину. У 2019 році гро-
шові перекази українців з-за кор-
дону нарахували 12 млрд. доларів 
[8]. Це близько 3-4% річного ВВП 
України. Ці кошти залишаються 
в країні та стимулюють спожив-
чий попит. Багато вітчизняних 
компаній, щоб утримувати свій 
персонал, переглядають оклади 
та умови праці для українців. 
Зростання зарплат також відби-
вається на купівельній спромож-
ності населення.

Головною проблемою трудо-
вої міграції є нестача кваліфіко-
ваного персоналу і деякі ризики 
фінансового спрямування. На-
приклад, інфляція, якщо при збільшенні заро-
бітних плат відсутнє реальне зростання економі-
ки. Якщо все більше українців працюватимуть і 
платитимуть податки за кордоном, з часом стане 
складно фінансувати національні видатки - пен-
сії та соціальну інфраструктуру.

Україні вже варто задуматись над тим, яких 
заходів необхідно запобігти, аби зменшити над-
мірний рівень еміграції українців, адже вона по-
чинає негативно впливати на демографічну, еко-
номічну ситуацію в країні. Для цього потрібно 
стимулювати мігрантів повертатись на Батьків-
щину, покращивши умови та оплату праці, або 
знайти їм трудову заміну.

Сьогодні існують такі основні проблеми в сфе-
рі міжнародної міграції, які мають багатофактор-
ний характер:

1) адаптація та інтеграція міжнародних (тру-
дових) мігрантів до стандартів життя місцевого 
населення;

2) неоднозначність міграційної полі-
тики держав, яка далеко не завжди по-
зитивно впливає на глобальні міграційні 
процеси;

3) наслідки міграції, які можуть бути 
непередбачуваними;

4) причини міграції, в основному вій-
ськові регіональні конфлікти, які сприя-
ють вимушеної міграції.

Серед перспектив розвитку глобаль-
них міграційних процесів можна виділи-
ти такі:

– чіткий фокус на забезпеченні ефек-
тивної та узгодженої політики та її за-
гальної підтримки на національних рівнях;

– глобальний договір про міграцію;
– створення Робочих груп, засновані 

на Глобальному договорі про міграцію та 
програмі сталого розвитку до 2030 року;

– розвиток та відповідність потреб 
держав-членів;

– періодичні засідання розширеного 
членства в мережі разом з іншими заці-
кавленими сторонами для обміну інфор-
мацією та встановлення порядку денного;

– міжнародна організація міграції в 
ролі координатора мережі та Секретаріат.

Міжнародна організація міграції рекомендує 
країнам-реципієнтам міжнародних мігрантів за-
безпечити їм та їх родинам гарантії основних 
прав і свобод (рис. 5).

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
міжнародна міграція являє собою складне явище, 
яке враховує щонайменше три змінні – часові 
цикли; розвиток національних ринків праці і гло-
бальних економічних зрушень, що проявляється 
в законних або незаконних її формах (легальна, 
нелегальна), а також є однією з важливих осо-
бливостей сучасних міжнародних економічних 
відносин. На сучасному етапі країни-імпортери, 
і країни-експортери мігрантів, міжнародні орга-
нізації з міграції вдосконалюють законодавство, 
механізм регулювання цих процесів і потоків, ке-
руючись принципами свободи і демократії з ура-
хуванням національних інтересів. Особлива роль 
належить Міжнародній організації праці, однією 
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Рис. 4. Географічний розподіл трудових мігрантів з України у 2017 р.
Джерело: складено автором на основі [8]
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з основних функцій якої є прийняття конвенцій і 
рекомендацій, що встановлюють міжнародні тру-
дові стандарти стосовно свободи асоціацій, заро-
бітної плати, тривалості робочого дня, соціально-
го страхування, оплачуваної відпустки, охорони 
праці, служби найму, робочої інспекції та ін. За 
час функціонування цієї організації було прийня-
то понад 300 конвенцій і рекомендацій. Глобаль-
на економічна криза стала причиною підвищення 
рівня динаміки міжнародної міграції і в осяжному 
майбутньому, буде мати стійкий висхідний тренд. 
У зв’язку з цим розуміння справжньої природи 

цього явища дає можливість ефективного управ-
ління процесами, тому досить важливо не тільки 
встановити чисельність, походження і призначен-
ня міжнародних мігрантів, але й їх правовий ста-
тус, сферу зайнятості, соціальні гарантії та умови.

Можна констатувати, що глобалізаційні про-
цеси стають новим і досить істотним чинником 
сучасної міграції населення, що фактично ви-
конує функцію прискорювача її розвитку. В той 
же час, міграція все більшою мірою виконує роль 
чинника глобалізаційних зрушень в розвитку 
окремих країн і регіонів.
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Аннотация
В условиях глобализации активизировалась международная миграция, которая является мощным двигателем и важ-
ным фактором политических, экономических, социально-демографических изменений в странах мирового хозяйства. 
Учитывая ее значительное влияние на международное сообщество, необходимо всесторонне изучать и понимать ее 
причины, характер, масштабы, структуру, последствия и перспективы развития. Международная миграция влияет на 
численность населения, меняет его демографические характеристики, национальный и религиозный состав. Послед-
ствия миграции рассматриваются в контексте безопасности – политической, экономической и социальной. Огромное 
влияние на глобальную политическую и социально-экономическую ситуацию оказывает трудовая миграция. За по-
следние десятилетия она стала важным фактором экономического развития, обеспечивает гибкость международного 
рынка труда, более рациональное использование человеческих ресурсов в результате их перемещения между стра-
нами мирового хозяйства, доступ развивающихся стран к международному производству, взаимодействие и взаимо-
обогащение культур разных стран.
Ключевые слова: глобализация, страны мирового хозяйства, международная миграция, динамика и структура мигра-
ционных потоков, проблемы и перспективы.
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INTERNATIONAL MIGRATION IN GLOBALIZATION: PROBLEMS AND PROSPECTS

Summary
In the context of globalization, international migration has intensified, which is a powerful engine and an important factor 
in political, economic, socio-demographic change in the world economy. Given its significant impact on the international 
community, it is necessary to comprehensively study and understand its causes, nature, scale, structure, consequences 
and prospects for development. International migration affects the population, changes its demographic characteristics, 
national and religious composition. The consequences of migration are considered in the context of security - political, 
economic and social. Labor migration has a huge impact on the global political and socio-economic situation. In recent 
decades, it has become an important factor in economic development, providing flexibility in the international labor 
market, more rational use of human resources due to their movement between countries, the accession of developing 
countries to the world production system, interaction and mutual enrichment of cultures.
Key words: globalization, countries of the world economy, international migration, dynamics and structure of migration 
flows, problems and prospects.
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЛАТФОРМИ  
Р2Р КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

У статті досліджено сутність та наведено характеристику основних параметрів, які позиціонують платформу Р2Р кре-
дитування на ринку фінансових послуг. Надано суб’єктну характеристику кредитних відносин за участі банківського 
посередництва. Визначено ряд компетентнісних властивостей платформи Р2Р кредитування. Досліджено практику 
Р2Р кредитування в Україні. Обґрунтовано види проблем та загроз для учасників платформи Р2Р кредитування.
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Постановка проблеми. Аналізуючи сучасні 
тенденції розвитку ринку фінансових послуг, 
стає очевидним той факт, що фінансові опера-
ції, зокрема кредитні, все більше переходять в 
онлайн-простір щодо формату їх позиціонування 
та надання, створюючи, таким чином, нові аль-
тернативні канали продажу традиційних банків-
ських продуктів, видозмінюючи та диверсифіку-
ючи концепцію більшості з них. 

Утворення та функціонування FinTechs ство-
рює серйозну альтернативу традиційним банків-
ським послугам. Так, майже всі види банківських 
послуг представлені на ринку окремими FinTechs 
або онлайн-ресурсом, які, як правило, пропону-
ють клієнтам більш привабливі види співпраці. 

Сучасні умови, в яких функціонують інститу-
ційні суб’єкти ринку кредитних послуг, динаміч-
но змінюються внаслідок упровадження іннова-
ційних цифрових технології, започаткування та 
розвитку діяльності нових спеціалізованих учас-

ників ринку, зміни набору основних конкуренто-
спроможних властивостей кредитних послуг, ко-
регування інструментів регулювання кредитної 
діяльності тощо. Внаслідок таких трансформа-
ційних процесів суб’єкти ринку кредитних послуг 
починають взаємодіяти в умовах організаційно-
правової невизначеності, що сприяє виникненню 
проблемних аспектів, які потребують уточнення з 
метою вибору найбільш дієвих інструментів регу-
лювання. Тому існує необхідність усвідомлення та 
упровадження дієвих інструментів ідентифікації і 
оцінки рівня загроз договірної взаємодії учасників 
платформи Р2Р кредитування в поточних умовах 
господарювання та обґрунтування оптимальної 
моделі її функціонування в Україні. Варто відмі-
тити, що основний перелік сучасних видів загроз, 
а також характеристика притаманних їм власти-
востей формування та прояву є суттєво транс-
формованими під впливом упровадження іннова-
ційних інструментів цифровізації бізнес-процесів.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретико-методологічну основу дослідження 
проблемних питань поширення досвіду функціо-
нування платформ Р2Р кредитування в Україні 
формують наукові роботи С.А. Демінського [1], 
О.В. Крухмаль [2], О.О. Петрівського [3] та ін-
ших дослідників, в яких представлено детальне 
тлумачення поняття такого виду кредитування, 
надано характеристику та спектр повноважень 
учасників платформи, наведено методологічні 
підходи до здійснення Р2Р кредитування з ура-
хуванням зарубіжної практики. Втім, не достат-
ньо розкритим залишається питання оптимізації 
напрямів інституційного посередництва учасни-
ків платформи Р2Р кредитування за участі бан-
ків та FinTechs, що, на нашу думку, створює пер-
спективи розвитку Р2Р кредитування в Україні 
та підтверджує актуальність дослідження. 

Постановка завдання. Метою дослідження є 
оптимізація напрямів інституційного посередни-
цтва учасників платформи Р2Р кредитування за 
участі банків на основі виокремлення компетент-
нісних властивостей та ідентифікаційних пара-
метрів її позиціонування.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Стосовно впливу розвитку Р2Р відносин в 
Україні на діяльність банків варто відмітити, 
що банківські технології, канали продажу і на-
віть продукти в переважній більшості відстають 
від розвитку технологій у принципі та галузі 
FinTechs зокрема [4]. Тому з появою принципо-
во нового продукту чи альтернативного каналу 
продажів банки довгий час залишаються зако-
нодавчо не врегульованими, не мають певних 
стандартів роботи і відповідно дуже часто тако-
го роду інновації залишаються поза контролем 
банківської системи, що певною мірою негативно 
відбивається на якості обслуговування клієнтів. 

Надзвичайно важливим завданням, яке сто-
їть сьогодні перед вітчизняною науковою грома-
дою, це розробка та впровадження ефективних 
інструментів структурування, організації, регу-
лювання та управління ринку фінансових послуг.

Завдяки розвитку технологій, які дозволяють 
підтримувати досить бюджетний формат зберіган-
ня великих обсягів інформації, що є широкодоступ-
ними в рамках певної регульованої системи, ситу-
ація може істотно змінитися. Платформи FinTech 
впливають на процес інституційної перебудови 
ринку фінансових послуг, в тому числі, розширю-
ючи параметри доступу індивідуальних позичаль-
ників та дрібних інвесторів шляхом створення та 
підтримки інноваційних платформ кредитної взає-
модії контрагентів [5]. За умови такої взаємодії під-

тримується безпосередній інформаційний зв'язок 
між учасниками кредитно-інвестиційної угоди 
щодо векторної спрямованості фінансових ресурсів 
та рівня оптимальності сформованих передумов їх 
перерозподілу. Тобто, платформа Р2Р кредитуван-
ня надає технічну базову можливість безпосеред-
ньої взаємодії потенційних контрагентів з приводу 
визначення умов майбутнього договору взаємодії.

Платформа Р2Р кредитування – це спеціалі-
зований онлайн-майданчик, який обслуговує ме-
ханізм перерозподілу фінансових ресурсів між 
учасниками кредитних відносин на умовах, при-
таманних банківському кредитуванню.

В класичному розумінні вона функціонує 
як самостійний фінансовий інститут без учас-
ті банків, кредитних спілок, страхових компаній, 
FinTechs тощо [3]. Вона генерує надзвичайно при-
йнятні умови для отримання фінансових ресурсів 
у кредит в цілях реалізації інноваційних проектів 
для компаній, що не мають кредитної історії.

Перша платформа Р2Р кредитування Prosper 
була створена в 2005 році в США. Пізніше по-
чали з’являтися аналогічні онлайн-сервіси в ін-
ших країнах [6]. Слід підкреслити провідну роль 
саме банківських установ у розвитку платформ 
Р2Р кредитування у світі. Американські банки 
WebBank, Wells Fargo, Union Bank та інші на-
дають банківські послуги різним платформам 
прямого кредитування, інноваційний Metro Bank 
став першим британським банком, який по-
чав фінансувати клієнтів через Р2Р-платформу 
Zopa, британські банки Santander та Royal Bank 
of Scotland співпрацюють з компанією Funding 
Circle, яка утримує платформу для кредитуван-
ня малого та середнього бізнесу відповідно до 
принципів Р2Р [1; 2]. 

В Україні сьогодні також функціонують 
успішні, як онлайн, так і офлайн платформи, які 
здійснюють Р2Р кредитування (табл. 1).

Основними етапами кредитного процесу Р2Р 
кредитування є: 1) реєстрація потенційних учас-
ників кредитної угоди (кредитори, інвестори) на 
платформі Р2Р кредитування; 2) формування по-
питу та пропозиції фінансових ресурсів шляхом 
інформаційного позиціонування на платформі 
Р2Р кредитування; 3) вибір інвестиційної пози-
ції (можливо на умовах спільного інвестування) 
з фінансування кредитної заявки; 4) реалізація 
умов кредитної угоди.

Таким чином, очевидними відмінними харак-
теристиками організації процесу Р2Р кредиту-
вання (окрім інституційної) поряд з традиційними 
підходами до емісії та обслуговування кредитних 
відносин можна відмітити: швидкість просування 

Таблиця 1
Особливості діяльності платформ Р2Р кредитування в Україні

Платформа Р2Р 
кредитування Характерні особливості Min сума 

інвестиції, грн.
Min/max сума 

кредиту
Рівень 

дохідності Гарантії

AFA фінансування потреб бізнесу 10000 до 500000 грн. 15 % Застава

Finstream фінансування малого  
та середнього бізнесу - від 2000 дол. від 19,5 % Застава

MOCash фінансування потреб бізнесу 1000 50/500000 грн. до 35 % Страхування 

Finhub споживчі кредити, 
фінансування потреб, бізнесу 500 5100/20000 грн. від 20 % -

Джерело: узагальнено авторами на основі [7-11]
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параметрів кредитної заявки до етапу здійснення 
фінансової транзакції; економія витрат на органі-
зацію та обслуговування кредитного процесу шля-
хом його автоматизації; послаблення мінімальних 
вимог до рівня кредитоспроможності потенційного 
позичальника, і, як, наслідок, підвищення рівня 
ймовірності задоволення кредитної заявки; реа-
лізація принципу самообслуговування; зниження 
рівня документомісткості бізнес-процесів; опти-
мальна цінова політика перерозподілу фінансових 
ресурсів; методи мобілізації та обробки інформа-
ційних ресурсів; вільний вибір способів та об’єктів 
кредитування; відсутність кредитного моніторин-
гу щодо дотримання умов кредитної угоди; від-
сутність регулюючих інститутів та розроблених 
і впроваджених методів контролю за діяльністю 
суб’єктів з Р2Р кредитування.

Будь-якій платформі Р2Р кредитування при-
таманні особливі характеристики та ознаки орга-
нізації власної кредитно-інвестиційної діяльності. 
Основні ідентифікаційні параметри, які позиціо-
нують сучасну платформу Р2Р кредитування на 
ринку фінансових послуг, представлені в табл. 2.

Не зважаючи на широкий перелік переваг 
Р2Р кредитування, які беззаперечно посилюють 
рівень активності учасників на онлайн-платфор-
мі поряд з традиційними підходами до емісії та 
обслуговування кредитних відносин, однією з 
головних та важливих недоліків вважаємо над-
звичайно високий рівень кредитного ризику. Він 
пояснюється недосконалістю інституційного, ре-
гуляторного, інформаційного забезпечення функ-
ціонування платформи Р2Р кредитування та від-
сутність будь-яких заходів з реалізації процесу 
кредитного моніторингу з метою оптимізації кре-
дитного ризику та захисту інтересів її учасників.

Головними ж перевагами Р2Р-кредитування є 
оптимальний рівень вартості кредитних ресурсів 

та швидкий налагоджений механізм комунікації 
учасників кредитної угоди щодо швидкості до-
сягнення цілей. Стосовно недоліків такої системи 
кредитування варто також відмітити відносний 
рівень обмеженості фінансових ресурсів. 

Важливим критерієм для формування групи 
учасників платформи Р2Р кредитування є впро-
вадження ними сучасних інноваційних техноло-
гічних підходів до прийняття цифрових рішень. 
Одним з таких напрямів розвитку кредитних 
відносин є функціонування платформи Р2Р кре-
дитування, що представляє модернізовану біз-
нес-модель, яка передбачає ефективне цільове 
використання мережевих засобів та технологій 
з метою інформаційного, фінансового, організа-
ційного забезпечення процесу кредитно-інвес-
тиційних відносин між контрагентами – учасни-
ками платформи. Мережевий цифровий формат 
функціонування платформи Р2Р кредитування 
передбачає впровадження та широке застосу-
вання інноваційних технологій, що дає можли-
вість охарактеризувати її основні компетентнісні 
властивості, представлені у табл. 3.

Враховуючи типові ознаки та компетентніс-
ні властивості функціонування платформи Р2Р 
кредитування, очевидними є види загроз, що ви-
никають під час кредитної взаємодії учасників 
правовідносин внаслідок застосування інстру-
ментів дистанційної цифрової комунікації. 

Висновки з проведеного дослідження. У тра-
диційному форматі платформа Р2Р кредитуван-
ня спрямована на створення повноцінної альтер-
нативи для банку та не передбачає його участь у 
ролі контрагента. Але, досить перспективною, ж 
на нашу думку, є розробка та впровадження за-
ходів щодо реалізації кредитного посередництва 
банків в межах платформи Р2Р кредитування. 
Суб’єктна характеристика напрямів досягнення 

Таблиця 2
Ідентифікаційні параметри, які позиціонують платформу Р2Р кредитування

Найменування параметру Характерні індикатори

Масштаб діяльності
– термін функціонування платформи;
– кількість: інвесторів, позичальників, задоволених кредитних заявок, 
виконаних кредитних зобов’язань, перевідступлених кредитних вимог

Механізм оцінки та 
управління кредитним 
ризиком

– методи оцінки кредитоспроможності позичальника;
– ефективність системи фінансового моніторингу в межах платформи;
– критеріальне рейтингування кредитних заявок (інвестиційних проектів)  
та кредитних пропозицій;
– створення резервних фондів;
– рівень оптимальності діючої комісійної політики

Рівень прозорості 
організації діяльності

– рівень наповнення та структурування електронної візитівки платформи: 
розширена характеристика напрямів організації внутрішніх бізнес-процесів  
(в тому числі інформація про керівництво та кадровий склад), відкрита 
контактна інформація;
– репутація: незалежні позитивні відгуки;
– рівень достовірності та доступності з боку інвесторів до інформаційного 
наповнення кредитних заявок

Рівень якості 
обслуговування фінансових 
партнерів

– рівень інвестиційної дохідності;
– методи роботи служби підтримки (в тому числі багатомовна спрямованість);
– гарантія зворотного вибору;
– організація та підтримка вторинного ринку

Рівень доступності – мінімальна сума інвестицій;
– оптимальний рівень кредитоспроможності, платоспроможності позичальника

Диверсифікаційний 
діапазон перерозподілу 
фінансових ресурсів

– рівень диверсифікації інвестиційних бізнес-проектів (галузева, строкова,  
за рівнем ризику, за рівнем дохідності);
– рівень диверсифікації кредитної пропозиції

Джерело: розробка авторів
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економічного ефекту від впровадження дієвих 
заходів впливу на кредитну діяльність банків 
шляхом їх посередництва на платформі Р2Р кре-
дитування, наведена в табл. 4.

Таким чином, можна сформувати найголовні-
ші заходи для підвищення рівня ефективності 
кредитної діяльності банків через формування 
та розвиток платформ Р2Р кредитування: роз-
роблення і впровадження нормативно-правових 
засад інституційної присутності та організації 
діяльності банків на платформах Р2Р кредиту-
вання; формування якісного внутрішнього по-
тенціалу банку для забезпечення оптимальної 
конкурентної позиції; розроблення ефективних 
методик посередництва для банку серед учасни-
ків платформи Р2Р кредитування; забезпечення 
оптимального рівня технологічної підтримки ін-
новаційної діяльності банку. 

Отже, Р2Р кредитування формує певний аль-
тернативний різновид кредитної діяльності для 
банків. З огляду на це доцільним вважаємо за-
провадити розробку та імплементацію спеціаль-
них інституційно-правових норм і рекомендацій, 
націлених на ефективне функціонування плат-
форм Р2Р кредитування в Україні за участі бан-
ківського посередництва.

Основними видами проблем та загроз, що є 
притаманними сучасній практиці формування та 
обслуговування процесів платформи Р2Р креди-
тування вважаємо:

1. Інформаційна асиметрія. Однією з основ-
них проблем в галузі функціонування платфор-

ми Р2Р кредитування є інформаційна асиметрія. 
Вона виникає внаслідок нерівномірного перероз-
поділу інформаційного потоку між учасниками 
кредитної угоди (за обсягом, якістю, форматом 
представлення та періодом подання). 

2. Оцінка кредитоспроможності позичальни-
ка. З метою оцінки реального рівня кредитного 
рейтингу позичальника застосовуються сучасні 
цифрові методи аналізу. При цьому, інформацій-
ним наповненням такого процесу оцінки є дані, 
отримані від зовнішніх посередників, що, в свою 
чергу, об’єктивно знижує рівень достовірності 
отриманих результатів.

3. Кібер-загрози. Поширення процесів цифро-
візації поряд з новими можливостями створюють 
нові загрози – кібер-ризики, які названо клю-
човими комерційними ризиками. Кіберзлочин-
ність стає глобальною і більш небезпечною, ніж 
традиційна організована злочинність. Кіберата-
ки є одними з головних глобальних ризиків для 
платформи Р2Р кредитування, яка, з огляду на 
конструктивну концепцію організації функціону-
вання, потенційно є надзвичайно вразливою для 
вторгнення.

4. Організаційно-правове регулювання. Кре-
дитна діяльність учасників платформи Р2Р кре-
дитування в Україні наразі залишається поза 
межами регулювання з боку нормотворчих ін-
ститутів, має ряд слабко контрольованих напря-
мів та видів взаємодії, що посилює, в свою чер-
гу, рівень кредитного та організаційно-правового 
ризиків.

Таблиця 3
Компетентнісні властивості платформи Р2Р кредитування

Компетентнісна властивість Трансформаційні передумови Інноваційні технології

Інноваційна стратегія 
розвитку

Формування інноваційно-орієнтованої організаційної 
структури; створення «центру інноваційних рішень», 
створення інноваційні команди

Концепція MVP 
(minimum viable 
product)

Ефективний менеджмент

Створення адаптивних умов організації діяльності; 
впровадження системного підходу до підвищення 
ефективності бізнес-процесів; посилення внутрішньої 
комунікації та корпоративної мотивації

Lean management; 
системний підхід 
до застосування 
методології Agile и Lean

Інноваційне управління 
інтеграційними процесами

Впровадження гнучкої ІТ-архітектури та забезпечення 
ефективної взаємодії з учасниками платформи

API та мікросервісна 
архітектура

Здатність до інтерактивної 
взаємодії з учасниками 
платформи

Сприяння системному розвитку digital-каналів 
інтерактивної взаємодії з учасниками платформи 
шляхом використання психографічних методів 
комунікації в умовах поведінкової економіки

Big Data, Artificial 
intelligence (AI), Сloud 
Technology

Джерело: розроблено авторами з урахуванням [12-14]

Таблиця 4
Суб’єктна характеристика напрямів досягнення економічного ефекту

Суб’єкт кредитних 
відносин Характеристика економічного ефекту

Позичальник
Спроможність підвищити рівень фінансової обізнаності, придбати дорогі товари 
довгострокового користування, автомобілі, покращити житлові умови, розпочати 
власну справу

Банк посередник Нарощення рівня дохідності кредитної діяльності поряд з розширенням рівня 
диверсифікації кредитних продуктів, підвищення рівня конкурентоспроможності

Інвестор - кредитор Забезпечення високого рівня дохідності інвестицій, використання оптимальних методів 
управління інвестиційним ризиком

Держава
Формування платоспроможного попиту на дорогі товари, розвиток пріоритетних 
галузей виробництва, зростання надходження податків до Державного бюджету, 
підвищення життєвого рівня населення, розвиток малого підприємництва

Джерело: розробка авторів
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Стаття присвячена питанням доцільності впровадження моніторингу в систему управління фінансовою безпекою під-
приємств. Розкриває правові аспекти трактування категорій даного процесу. Звернуто увагу на існуючі дискусійні 
наукові позиції щодо трактування понятійної категорії «фінансова безпека підприємств». Обґрунтовано доцільність 
включення до системи управління фінансовою безпекою підприємств нової понятійної категорії «моніторинг оцінки 
фінансової безпеки». Надано авторське бачення її змістовності. Розроблено ряд пропозицій щодо покращення системи 
управління фінансовою безпекою підприємств, з огляду на існуючи проблеми в економічному середовищі країни. 
Ключові слова: моніторинг, економічна безпека підприємств, законодавчий регулятор, управлінський елемент, інфор-
маційний ресурс, фінансовий контроль, нагляд.

Постановка проблеми. Значна частина вітчиз-
няних підприємств знаходиться в скрутному ста-
новищі незалежно від виду обраної сфери бізне-
су та його масштабів. Безумовно значний вплив 
при цьому чинять обмеження, котрі були ви-
кликані COVID-19. Таке явище можна вважати 
лише одним з чинників, що вплинув на порушен-
ня умов наміченого плану накопичення власних 
фінансових ресурсів сучасним підприємством. 
Постає питання збереження рівня фінансової 
безпеки підприємств з огляду на існуючі нега-
тивні фактори впливу на їх розвиток. Доведено 
серед негативних факторів впливу розвитку су-
часного підприємства більшість представників 
підприємницького сектору, науковців та фахів-
ців, котрі переймаються зазначеними проблема-
ми називають інфляційну складову, відсутність 
стабільності в законодавчому полі, постійний 
податковий тиск на підприємницьку діяльність, 
часті зміни комунальних платежів тощо. При 
цьому залучати до джерел фінансування під-
приємницької діяльності позиковий ресурс не 
завжди можливо так, як його формування від-
бувається за принципом платності. Враховуючи 
лише зазначене стає зрозумілим, що з метою 
збереження наміченого рівня фінансової безпеки 
підприємства необхідно спиратися на внутрішні 
резерви, які залежать від політики, яка обрана 
суб’єктами господарювання для власного роз-
витку. Ми вважаємо одним з управлінських еле-
ментів має стати моніторинг, який має більший 
спектр дій у порівнянні з контролем, котрий є 
представником управлінської системи взагалі. Як 
доводить практична підприємницька діяльність 
саме своєчасне виявлення загроз фінансовій без-
пеці є одним з найбільш суттєвих чинників ефек-
тивності, ліквідності, конкурентоспроможності 
підприємств та запорукою їх вдалого та плідного 

бізнесу. З огляду на сучасні умови господарю-
вання вітчизняних підприємств тема є достатньо 
актуальною та потребує більш поглибленого до-
слідження саме з позиції взаємозв’язку наміче-
ного рівня фінансової безпеки та моніторингу по-
дій, які її забезпечують.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Чисельні наукові праці доводять, що проблема 
фінансової безпеки підприємств, управлінських 
сегментів , які впливають на її формування не є 
новою. Разом з тим в наукових колах дана тема 
залишається в межах змістовних дискусій та 
відзначається зацікавленістю як провідних, так 
і молодих вчених, котрі присвятили свої праці 
поставленій проблемі. Доволі змістовними дослі-
дженнями в цьому напрямку відзначилися такі 
науковці як А.С. Крутова, Л.І. Лачкова, Т.О. Ста-
верська, І.Л. Шевчук; О.П. Близнюк та інші [1], 
С.М. Фролов, О.В. Козьменко, А.О. Бойко та інші 
[2], Т.Г. Васильців, В.І. Волошин, О.Р. Бойкевич та 
інші [3], О.В. Нусінова [4], А.В. Череп [5], М.М. Єр-
моленко та К.С. Горячева [6] та інші. Зважаючи на 
вагомий науковий доробок вітчизняних учених, 
на сьогодні актуальності набувають дослідження 
ролі та місця моніторингу в управлінській сис-
темі фінансовою безпекою підприємств, якісного 
розвитку і раціонального використання власних 
фінансових ресурсів суб’єктами господарюван-
ня, визначення впливу якісної системи нагляду 
і контролю на рівень фінансової безпеки розвит-
ку підприємства взагалі. Також нагальними по-
стають питання обґрунтування концептуальних 
засад дослідження ролі моніторингу в системі 
управління фінансовою безпекою підприємства 
з розробкою і обґрунтуванням заходів націлених 
на її зміцнення. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Наукові праці, які б одночас-
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но поєднували в собі дослідження щодо підходів 
адаптації моніторингу як системи нагляду і кон-
тролю за фінансово-економічними напрямками 
діяльності підприємств у сукупності з процеса-
ми управління їх фінансової безпеки, практично 
відсутні, що і визначає актуальність та сучас-
ність обраного напрямку дослідження.

Метою статті є обґрунтування доцільності 
використання моніторингу в управлінській лан-
ці фінансовою безпекою підприємств, уточнення 
змістовності основної понятійної категорії даного 
процесу, а на цій основі розробка напрямків її 
зміцнення.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає в дослідженні ключових позицій по-
ставленої проблеми та охоплює такі напрямки 
вивчення як: рольовий аспект моніторингу в сис-
темі управління фінансовою безпекою підпри-
ємств, обґрунтування доцільності адаптації нової 
понятійної категорії «моніторинг оцінки фінансо-
вої безпеки» та розробка заходів покращення та 
зміцнення фінансової безпеки підприємства на 
базі запропонованих новацій.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Реалії сьогодення потребують від сучасних під-
приємств зміни підходів до формування систе-
ми управління фінансовою безпекою. Як прави-
ло класична управлінська система охоплює такі 
ключові елементи як планування, оцінка ситуа-
ції, аналітичний аспект, корегування за резуль-
татами його проведення ключових індикаторів та 
контроль за виконанням внесених змін. Проте як 
доводить практична підприємницька діяльність 
обмежуватися лише процедурою контролю за ви-
конанням основними фінансових критерій розвит-
ку не достатньо. Обґрунтованість такої позиції по-
лягає в наступному: за результатами пройденого 
управлінського циклу наступає етап формування 
інформаційної бази для прийняття управлінського 
рішення в системі майбутнього фінансового роз-
витку. Якість такого рішення, ми вважаємо, під-
лягає сумніву так, як постійне вивчення змін, які 
відбувалися з критеріями оцінювання фінансової 
діяльності підприємств було відсутнє. У зв’язку з 
зазначеним, враховуючи ситуацію, яка склалася 
на даний час пропонуємо підприємствам до сис-
теми управління фінансовою безпекою підприєм-
ствам включити такий елемент як моніторинг.

Варто зазначити існує суттєва різниця між 
процесом контролю в системі управління та за-
пропонованим управлінським елементом моніто-
ринг. Моніторинг, у більшості випадків включає 
дві складові нагляд і контроль за ситуацією яка 
виступає предметом вивчення. З наукової позиції 
запропоновано понятійну категорію «моніторинг» 
розуміти як систему постійних спостережень, 
оцінки та прогнозу змін стану будь-якого техніч-
ного, природного, соціального та інших об'єктів. 
Зокрема саме в рамках системи спостереження 
відбувається оцінка, контроль об'єкта, управ-
ління станом об'єкта залежно від впливу пев-
них факторів. Доведено, що науковці найчастіше 
звертаються до тлумачення такого виду моніто-
рингу як фінансовий.

Ми вважаємо доречним буде звернути увагу 
на той факт, що визначення змісту понятійної 

категорії «фінансовий моніторинг» не оминув і 
законодавець. Так з 28.04.2020 р. набирав чиннос-
ті новий Закон України від 06.12.2019 р. № 361-IX 
«Про запобігання та протидію легалізації (відми-
ванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню роз-
повсюдження зброї масового знищення» [7]. У да-
ному правову документі законодавець не лише 
закріпляє поняття «фінансовий моніторинг» й 
виокремлює такий його вид як «первинний фі-
нансовий моніторинг». Доцільно зазначити, що 
розгляд названих категорій законодавець подає 
з позиції макроекономічного рівня та визначає їх 
у розрізі сукупності певних заходів , які повинні 
виконати призначення відповідно до затвердже-
ного законодавчого акту.

Наступним кроком дослідження виступає роз-
криття змістовності понятійної категорії «фінан-
сова безпека».Звернення до правових регуляторів 
показало, що законодавець пропонує тлумачен-
ня даної категорії у Наказі Міністерства еконо-
мічного розвитку і торгівлі від 29.10.2013 року  
№ 1277 «Методичні рекомендації щодо розра-
хунку рівня економічної безпеки України» [8]. 
У даному нормативно-правовому регуляторі за-
конодавець у розділі II «Визначення термінів» 
пропонує розглядати понятійну категорію «фі-
нансова безпека» як «...стан фінансової системи 
країни, за якого створюються необхідні фінансо-
ві умови для стабільного соціально-економічного 
розвитку країни, забезпечується її стійкість до 
фінансових шоків та дисбалансів, створюються 
умови для збереження цілісності та єдності фі-
нансової системи країни». При цьому законода-
вець закріплює в правовому полі види фінансової 
безпеки країни, а саме: банківська безпека; без-
пека небанківського фінансового ринку; боргова 
безпека; бюджетна безпека; валютна безпека та 
грошово-кредитна безпека. 

З позиції підприємства визначення даного 
терміну виступає предметом наукових пошуків, 
які у більшості випадків мають дискусійну спря-
мованість. Результати проведених досліджень 
показують, що серед вітчизняних і зарубіжних 
вчених-економістів немає єдиного визначен-
ня терміна «фінансова безпека підприємства». 
Разом із тим, принципових розходжень у під-
ходах до трактування змісту даної економічної 
категорії не спостерігається. Так, А.А. Сєрікова 
[9, с. 87] вважає, що фінансова безпека підприєм-
ства представляє собою «...комплекс заходів, які 
сприяють підвищенню захищеності фінансової 
діяльності підприємства від негативного впливу 
зовнішнього середовища, а також здатність сво-
єчасно усунути різноманітні загрози або присто-
суватися до існуючих умов, які не відображають-
ся негативно на його діяльності». В свою чергу, 
А.В. Ковальчук [10] пропонує визначати зазначе-
ну категорію як «...універсальну категорію ... сис-
тему засобів, які забезпечують конкурентоспро-
можність і фінансову стабільність підприємства, 
а також сприяють підвищенню рівня добробуту 
працівників». При цьому автор звертає увагу на 
той факт, що різні підходи до визначення нау-
ковцями даної категорії мають ряд спільних рис 
для підприємства: забезпечення рівноважного та 
стійкого фінансового стану; сприяння ефектив-
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ній діяльності; раннє попередження загроз ді-
яльності та нейтралізація кризи та запобігання 
банкрутству.

І.В. Чібісова та Є.М. Івашина [11] вивчаючи 
проблему механізм забезпечення фінансової без-
пеки підприємства обґрунтовують доцільність 
визначення терміну «фінансова безпека підпри-
ємства» з позиції «...складової економічної безпе-
ки підприємства, яка полягає у наявності такого 
його фінансового стану, який характеризується: 
збалансованістю і якістю фінансових інструмен-
тів, технологій і послуг; стійкістю до загроз; здат-
ністю підприємства забезпечувати реалізацію 
фінансових інтересів, а також місії і завдань до-
статніми обсягами фінансових ресурсів; а також 
спрямованістю на ефективний і сталий розви-
ток». Разом з тим, вітчизняні науковці К.Г. Сер-
дюков та Ю.В. Головченко [12, с. 629] викладають 
авторське бачення обраної категорії: складова 
економічної безпеки підприємства, стан, який за-
безпечує захищеність від можливих фінансових 
витрат і попередження банкрутства, а також дає 
можливість реалізувати свою місію.

Враховуючи вищевикладене вважаємо, що 
сучасному підприємству, з огляду на існуючі за-
грози зовнішнього та внутрішнього впливу до-
цільно в систему управління фінансовою безпе-
кою включити понятійну категорію «моніторинг 
оцінки фінансової безпеки». Така теза обґрунто-
вується тим, що проведення контролю за вико-
нанням наміченої величини критеріїв оцінювання 
фінансової діяльності підприємства, котрі мають 
підтримувати намічений рівень фінансової без-
пеки є недостатнім. Сучасний управлінський 
цикл фінансовою безпекою має спиратися на всі 
принципи адаптації саме моніторингу. Це на-
дасть можливість не лише передбачити існуючи 
відхилення від наміченої величини обраних кри-
теріїв для оцінювання фінансової безпеки під-
приємства, а перш за все, з’явиться можливість 
своєчасного уникнення непродуманих рішень 
так, як моніторинг надасть можливість приймати 
не стратегічні, а тактичні рішення. Таке можливо 
за рахунок постійного оновлення інформаційного 
потоку на основі безперервного проведення на-
гляду за змінами величини фінансових критері-
їв, а на цій основі відбутися прийняття управ-
лінських рішень на більш реалістичній основі 
формування базових даних.

Для представників вищого менеджменту під-
приємств ми пропонуємо адаптувати до управлін-
ської системи рівнем фінансової безпеки понятійну 
категорію «моніторинг оцінки фінансової безпеки».

Ми вважаємо розкривати зміст запропоно-
ваної понятійної категорії «моніторинг оцінки 
фінансової безпеки» доцільно з включенням та-
ких принципів як: системність спостереження 
та своєчасність оброблення отриманої фінансо-
вої інформації. Введення останніх надасть мож-
ливість підвищити предметність запропонованої 
понятійної категорії. На нашу думку, для вищого 
менеджменту підприємства, при розробці систе-
ми управління фінансовою безпекою, доцільним 
стане взаємозв’язок моніторингових процедур з 
кожним окремо взятим управлінським сегмен-
том. Так, з позиції планування величини клю-
чових критеріїв оцінки фінансової безпеки під-

приємств на майбутній період саме моніторинг 
має надати відповідь щодо реальної їх величини, 
з огляду на ситуацію минулого періоду. В свою 
чергу процедури оцінювання та аналізу мають 
постійно відстежуватися через систему нагляду 
та контролю за відповідністю величини отрима-
них критеріїв у поточному періоді у порівнянні з 
плановими. Система контролю як частина моніто-
рингової процедури має надати найбільш повну 
інформацію про відхилення за ключовими фінан-
совими критеріями оцінювання фінансової без-
пеки. Кінцевим етапом моніторингової процедури 
оцінки фінансової безпеки підприємств має стати 
розробка пакету заходів здатних нівелювати за-
грози зовнішнього та внутрішнього впливу саме 
на величину обраних критеріїв оцінювання. Без-
умовно мова йде про рівень ризику, який вказує 
на наявність проблеми в управлінському циклу 
фінансової безпеки. 

Враховуючи зазначене, ми пропонуємо сут-
нісну характеристику понятійної категорії «мо-
ніторинг оцінки фінансової безпеки» наступного 
змісту: комплексний сегмент системи управлін-
ня фінансовою безпекою підприємств, що здатен 
оцінити стан кожного представника управлін-
ського циклу на базі принципів систематичності 
спостережень та своєчасності оброблення отри-
маної фінансової інформації, для прийняття так-
тичного управлінського рішення.

Проведені дослідження надали змогу визна-
чити ключові напрямки покращення системи 
управління фінансовою безпекою підприємств, 
з огляду на реальну ситуацію економіки країни, 
яка є реаліями сьогодення. Ми вважаємо до на-
прямків покращення процесу, який вивчається 
доцільно віднести: зміну структури управлін-
ських елементів у системі управління фінансо-
вою безпекою підприємства; принцип формуван-
ня інформаційного потоку доцільно спрямувати в 
тактичне правило накопичування; при визначен-
ні пакету критеріїв оцінювання рівня фінансової 
безпеки адаптувати метод кількісного оцінюван-
ня економічного ризику, що надасть можливість 
отримати додаткову науково та практично об-
ґрунтовану інформацію для прийняття управлін-
ського рішення.

Висновки з проведеного дослідження. Спира-
ючись на проведенні дослідження можна зроби-
ти ряд висновків. По-перше, система управління 
фінансовою безпекою сучасних підприємств по-
требує змін з позиції структуризації. По-друге, 
одним з ключових, універсальних управлінських 
елементів має стати моніторинг, який характери-
зується призначенням нагляду і контролю. По-
трете, вищому менеджменту підприємства про-
понується під час розробки системи управління 
фінансовою безпекою залучити до її складу та-
кий сегмент як моніторинг оцінки фінансової 
безпеки. З позиції понятійної категорії вказаний 
управлінський елемент пропонується розуміти 
як комплексний сегмент системи управління фі-
нансовою безпекою підприємств, що здатен оці-
нити стан кожного представника управлінського 
циклу на базі принципів систематичності спосте-
режень та своєчасності оброблення отриманої фі-
нансової інформації, для прийняття тактичного 
управлінського рішення. По-четверте, враховую-
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чи реалії функціонування сучасних підприємств 
доцільно, представникам вищого менеджменту, 
на етапі прийняття управлінського рішення про 
величину критеріїв оцінювання фінансової без-
пеки на майбутній період залучати метод кіль-
кісної оцінки економічного ризику.

Наступним кроком дослідження поставленої 
проблеми має стати прикладний аспект адап-
тування, в систему управляння фінансовою 
безпекою підприємств, сегменту моніторинг з 
обов’язковим обґрунтуванням його місця в кож-
ній складовій даного процесу. 
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МОНИТОРИНГ КАК ВЕДУЩИЙ ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ  
ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация
Статья посвящена вопросам целесообразности внедрения мониторинга в систему управления финансовой безопас-
ностью предприятий. Раскрывает правовые аспекты трактовки категорий данного процесса. Обращено внимание на 
существующие дискуссионные научные позиции относительно трактовки понятийной категории «финансовая без-
опасность предприятий». Обоснована целесообразность включения в систему управления финансовой безопасностью 
предприятий новой понятийной категории «мониторинг оценки финансовой безопасности». Предоставлено авторское 
виденье ее содержательности. Разработан ряд предложений относительно улучшения системы управления финансо-
вой безопасностью предприятий, учитывая существуя проблемы в экономической среде страны.
Ключевые слова: мониторинг, экономическая безопасность предприятий, законодательный регулятор, управленче-
ский элемент, информационный ресурс, финансовый контроль, наблюдение.
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MONITORING AS A LEADING ELEMENT  
OF ENTERPRISE FINANCIAL SECURITY MANAGEMENT

Summary
The article is devoted to the advisability of implementing monitoring in the financial security management system of 
enterprises. It reveals the legal aspects of the interpretation of the categories of this process. Attention is drawn to 
the existing debatable scientific positions regarding the interpretation of the conceptual category “financial security of 
enterprises”. The expediency of including a new conceptual category “monitoring of financial security assessment” in the 
financial security management system of enterprises is substantiated. Provided author's vision of its content. A number of 
proposals have been developed regarding the improvement of the financial security management system for enterprises, 
given the existing problems in the country's economic environment.
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НАЦІОНАЛЬНА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА “ПРОСТІР”

У статті розкриваються передумови створення та історія розвитку платіжної системи “Простір”. Проаналізовано 
систему платіжної системи “Простір”, її складові, ціль та місію платіжної системи “Простір”. Визначено причини 
проведення ребрендингу. Зазначено продукти та сервіси, які пропонує національна платіжна система. Проаналізовано 
кількість учасників платіжної системи та випущених карток. 
Ключові слова: платіжна система “Простір”, система електронних пла-тежів, Національний банк України, картки, 
безготівкові платежі, банки.

Постановка проблеми. Платіжна система є 
визначальним складником національної еко-
номіки, центральною ланкою фінансово-кре-
дитної системи. Економічна стабільність краї-
ни прямо пропорційна кількості безготівкових 
розрахунків в загальному об‘ємі розрахунків. 
Національний банк підтримує рух економіки 
України до безготівкових розрахунків і сприяє 
розвитку платіжної інфраструктури. Вирішен-
ням проблемних питань поліпшення зручності 
та здешевлення вартості обслуговування без-
готівкових платежів для населення України 
може слугувати створення власної системи ма-
сових платежів.

Ціль статті. На основі викладеного матеріа-
лу можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає в популяризації платіжна система 
“Простір” та підвищення рівня обізнаності насе-
лення щодо даної платіжної системи.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. До-
слідженням проблеми створення та розвитку на-
ціональної системи масових платежів України 
займалось багато вітчизняних науковців та спеці-
алістів банківського сектору економіки, серед яких 
Т. Андрейків, О. Вовчак, О. Губернаторов, Р. Капра-
лов, К. Кірєєва, І. Кравченко, І. Ситник, Г. Шпар-
гало. В свою чергу, дана стаття надає більш повну 
інформацію щодо платіжної системи “Простір”.
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Виклад основного матеріалу. Відповідно до 
статті 11 Закону України від 05 квітня 2001  
№ 2346-III "Про платіжні системи та переказ ко-
штів в Україні" Національний банк України має 
право створювати системи міжбанківських роз-
рахунків, системи роздрібних платежів та інші 
види платіжних систем [2].

Національний банк встановлює правила здій-
снення безготівкових розрахунків та сприяє їх 
безпеці та надійності. Метою Національного бан-
ку є: безготівкова економіка; розвинута платіж-
на інфраструктура; прозорі, безпечні та надійні 
розрахунки; використання інноваційних платіж-
них інструментів [1].

У 2001 році Національним банком України 
була створена “Національна система масових 
електронних платежів” (НСМЕП). У 2016 році 
проведено ребрендинг та змінено назву на “Укра-
їнський платіжний Простір” (надалі – система 
“Простір”). До 2016 року система НСМЕП тех-
нологічно вже була переведена на міжнародні 
стандарти, але вона гостро потребувала нової су-
часної назви і торгової марки. 

Назва “Простір” обрана за її змістовність, 
оскільки одночасно вказує на простоту здійснен-
ня розрахунків у національній платіжній систе-
мі та на всеосяжність сфери її застосування,має 
широке асоціативне значення, гарний вигляд ки-
рилицею та латиною, логотип зрозумілий, про-
стий, універсальний. Фірмовими кольорами є 
жовтий та блакитний – кольори українського 
прапора, що підкреслюють патріотичність націо-
нальної платіжної системи [4].

Платіжна система “Простір” створена На-
ціональним банком України задля підвищен-
ня рівня національної платіжної безпеки та 
підтримки розвитку безготівкової економіки 
в Україні. Це система роздрібних платежів, у 
якій розрахунки за товари та послуги, отри-
мання готівки та інші операції з національною 

валютою здійснюються за допомогою електро-
нних платіжних засобів, а саме платіжних кар-
ток “Простір”. Система “Простір”, як і будь-яка 
інша платіжна система, має суб’єкти взаємо-
відносин (рис. 1). 

Національна платіжна система динамічно 
розвивається та є альтернати-вою міжнародним 
платіжним системам, яка дозволяє банкам та їх 
клієнтам реально скоротити свої витрати [4], а 
також використовує систему захисту інформа-
ції щодо здійснення операцій із застосуванням 
електронних платіжних засобів “Простір” на всіх 
етапах її формування, оброблення, передавання 
та зберігання [3].

Місією платіжної системи є сприяння зрос-
танню рівня роздрібних безготівкових роз-
рахунків в Україні. Розрахунковою валютою 
системи “Простір” є гривня. Цілі платіжної 
системи:

– стати конкурентною та справді Національ-
ною платіжною системою в Україні; 

– відповідати актуальним потребам україн-
ських громадян у отриманні якісного, сучасного 
та економного платіжного інструменту;

– стати лідером у впровадженні інноваційних 
платіжних рішень.

Для зручності населення та економічної без-
пеки держави працюють пе-редові технології, 
продуктовий ряд якої зображено на рисунку 2. 

Найбільшою популярністю користуються на-
ступні продукти та сервіси.

1) Віртуальні картки для здійснення по-
купок в українських онлайн-магазинах, міні-
мізує ризики шахрайства при розрахунках в 
Інтернет.

2) Безконтактні платежі, тобто картки “Про-
стір” мають безконтактну технологію, напри-
клад, картками “Простір” можна оплатити про-
їзд у Київському метрополітені безпосередньо на 
турнікеті.

 
Рис. 1. Суб’єкти взаємовідносин в системі “Простір”

Джерело: розроблено авторами на основі [5]
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3) Найближчим часом має запрацювати по-
слуга переказу з картки на картку, мобільний 
додаток та бонусні програми.

Національна платіжна система “Простір” 
включає в себе 53 банки-учасника, 16 небан-
ківських установ, 5 уповноважених осіб та їх 
дистриб'ютори та 1 оператора послуг платіжної 
інфраструктури [1]. 

У 2019 році команда “Простір” долучилась 
до розвитку Системи BankID НБУ. На сьо-
годні система вже налічує 11 банків іденти-
фікаторів та 15 абонентів – надавачів послуг. 
Використовуючи Систему BankID НБУ, ко-
ристувачі мають змогу отримувати доступ до 
банківських, адміністративних (державних), 
фінансових, комерційних послуг тощо. Також 
завершено інтеграцію з Міністерством цифро-
вої трансформації України у мобільному за-
стосунку “Дія” [6].

У 2018 році кількість електронних платіж-
них засобів в обігу налічувало 60 628 карток, 
а у 2019 році їх кількість зросла до 61 803 шт. 
У 2019 році кількість активних карток скла-
дала 36 788, що на 145 карток більше, ніж у 

попередньому році (рис 3). По кількості актив-
них платіжних засобів в обігу картки системи 
“Простір” займають третє місце в Україні, але 
тенденція показує зростання, оскільки систе-
ма «Простір» має основну конкурентну пере-
вагу – рентабельність продукту. Так, ринко-
ва дохідність операцій з карткою становить  
1,3%-1,8% інтерчендж порівняно з дуже низь-
кими витратами – усього 0,1 грн + 0,01% і тіль-
ки на міжбанківські операції [6].

Система “Простір” побудована за міжна-
родними стандартами (EMVCPA). [3]. Інфра-
структура приймання карток “Простір” постій-
но розширюється. Сьогодні картки “Простір” 
приймають понад 98% платіжних терміналів 
та 87% банкоматів від загальної їх кількості в 
Україні (рис. 4) [6]. 

За підсумками 2018 року обсяг операцій із 
використанням платіжних карток “Простір”, 
емітованих банками-учасниками системи, зріс 
на 31,8% та досяг 21,4 млрд грн. Кількість та-
ких операцій становила майже 10 млн шт., 79,1% 
операцій за картками “Простір” здійснюється у 
власній мережі банків-емітентів.

 
Рис. 2. Продукти та сервіси, які пропонує система “Простір”

Джерело: розроблено авторами на основі [3]
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Джерело: розроблено авторами на основі [6]
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Кількість міжбанківських трансакцій, обробле-
них Центральним маршрутизатором НПС “Про-
стір” за 2018 рік, становила майже 2,1 млн шт.  
(спостерігалося зростання на 37%, якщо порівня-
ти з даними 2017 року), а їх обсяг зріс на 20% та 
становив 1 025,1 млн грн (рис. 5) [6].

За інформацією НБУ у 2020 році Національ-
ною платіжною системою “Український платіж-
ний Простір” заплановано:

1) забезпечити приймання карток “Простір” у 
всій картковій платіжній інфраструктурі в Україні;

2) реалізувати можливість здійснення оплати 
картками “Простір” з використанням електро-
нних гаманців (GooglePay, ApplePay тощо);

3) впровадити технологію захисту онлайн-
платежів 3-D Secure 2.1;

4) здійснити випуск кобейджингових карток 
ПРОСТІР-UnionPay;

5) впровадити маркетингові програми та ініці-
ативи для просування бренду “Простір” та збіль-
шення кількості карток національної системи;

6) розробити концепцію впровадження миттє-
вих платежів на базі системи “Простір” [6].

Висновок. На сьогодні для України актуаль-
ним питанням є створення власної карткової пла-
тіжної системи, оскільки це швидкий, зручний і 
безпечний спосіб оплатити товарів та послуг для 
населення країни. Розширення сфери безготівко-

 

131,2
157,6

198,2 206,2

332,1

12,4 14,4 16,1 19,9 17
0

50

100

150

200

250

300

350

2015 2016 2017 2018 2019

Торговельні термінали, 
тис. шт.
Банкомати, тис. шт.

Рис. 4. Інфраструктура приймання карток “Простір” 
Джерело: розроблено авторами на основі [6]

752,6

1502,3

2051,3

685
857,6 1025,1

0

500

1000

1500

2000

2500

2016 2017 2018

Кількість трансакцій, 
тис шт
Обсяг трансакцій, 
млн грн

Рис. 5. Міжбанківські трансакції, здійсненні з використанням платіжних карток “Простір” 
Джерело: розроблено авторами на основі [6]

вих розрахунків сприяє прозорості платежів та 
економічному росту економіки України.

Оскільки 97,7% усіх операцій здійснюються 
на території України, перевагами української 
платіжної системи “Простір” є низька вартість 
та легкість в обслуговуванні, відсутність ва-
лютних ризиків, низький рівень шахрайських 
операцій, технічну сумісність із стандартами 
міжнародних платіжних систем банкоматно-
термінального обладнання.

Для популяризації державної системи, на 
нашу думку, потрібно наступне:

1) забезпечити приймання карток Національ-
ної платіжної системи у торговельно-сервісній 
мережі України на 100%; 

2) збільшити обізнаність населення за допомо-
гою ЗМІ; 

3) створити мобільний додаток, що дасть змо-
гу контролювати банківський рахунок і управля-
ти ним; 

4) здійснювати виплати заробітних плат дер-
жавних та комунальних установ, стипендій, пен-
сій, соціальних виплат з використанням націо-
нальних платіжних карток; 

5) покращувати та підтримувати високий рі-
вень захисту прав споживачів і безпеку платежів.

6) створити систему кеш-беку та надати мож-
ливість самостійно обирати дизайн картки.
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АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ТА ПЕРСПЕКТИВ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМСТВ ЖКГ

Метою даної статті є дослідження особливостей організаційного розвитку житлово-комунального комплексу України 
та розробка рекомендацій щодо вдосконалення організаційного розвитку підприємства КП «Івано-Франківськводое-
котехпром». Досліджено підходи до визначення сутнісних характеристик дефініції «організаційний розвиток». Іден-
тифіковано основні проблеми в процесі реформування житлово-комунального господарства; досліджено особливості 
організаційного розвитку підприємства КП «Івано-Франківськводоекотехпром». Визначено основні фактори впливу на 
організаційний розвиток досліджуваного підприємства. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення організаційного 
розвитку КП «Івано-Франківськводоекотехпром», зокрема формування сучасного механізму управління організацій-
ним розвитком підприємства, в контексті підвищення ефективності компанії. 
Ключові слова: організаційний розвиток, організаційна система, організаційні зміни, житлово-комунальне господар-
ство (ЖКГ), житлово-комунальні послуги.

Постановка проблеми. Кардинальні зміни в 
середовищі господарювання житлово-комуналь-
них підприємств, що відбулися протягом остан-
ніх років, спричинили появу нових форм органі-
заційного розвитку та необхідність використання 
сучасного інструментарію з врахуванням загаль-
носвітових тенденцій та прикладних аспектів 
розвитку підприємств ЖКГ України.

Наукова методологія дослідження проблем 
управління організаційним розвитком сформу-
валась під впливом концепції теорії управління, 
яку висвітлено у наукових працях Р. Аккофа, 
І. Ансоффа, О. Віханського, П. Друкера, А. Мес-
кона тощо. Проблеми організаційного розвитку 
підприємств та та управління ним на основі ви-
користання сучасних методів і технологій розгля-
нуто в наукових працях вітчизняних і зарубіж-
них вчених: Айзедіса І., Бекхарда Р., Грейнера Л.,  
Дафта Р., Бурмака М.М., Бурмака Т.М., Горба-
товської Н.В., Дорошук Г.А., Карамушки Л.М., 
Лаврененко В.В., Перебийніс В.І., Світличної А.В., 
Тоцького В.І. та інших.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У су-
часній економічній літературі організаційний роз-
виток розглядається у трьох напрямах [1, с. 18]: 

– як філософія функціонування організації; 
– як процес здійснення змін в організаційній 

системі; 
– як план / стратегія / програма втручання в 

розвиток організаційної системи з метою досяг-
нення цілей організації. 

Дослідження підходів до визначення сутнісних 
характеристик дефініції «організаційний розви-
ток» дозволяє визначити, що організаційний роз-
виток підприємства є складним поняттям, яке на 
підставі узагальнення результатів проведеного 
контент-аналізу пропонується розуміти як «на-
уково-методичне забезпечення реалізації на прак-
тиці довготривалих програм якісних організацій-
них змін, використовуючи системну сукупність 
процесів діяльності підприємства, які дозволяють 
адаптуватися до умов зовнішнього середовища та 

внутрішньої інтеграції, й забезпечувати зростання 
ефективності функціонування й досягнення цілей 
організації, шляхом удосконалення процесів вирі-
шення проблем і оновлення, у результаті чого за-
безпечується збільшення потенціалу підприємства 
з позиції формування нових компетенцій» [2, с. 58].

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. В процесі реформування жит-
лово-комунальної галузі виникла низка проблем, 
серед яких необхідно акцентувати увагу на на-
ступних [3]:

– житлово-комунальні послуги не завжди є 
якісними та своєчасними;

– відсутній справжній ринок надання житло-
во-комунальних послуг;

– система управління галуззю допускає мож-
ливість ручного управління;

– відсутня стабільність у роботі підприємств 
галузі;

– основні фонди суб'єктів господарювання 
житлово-комунального господарства є катастро-
фічно зношеними;

– енергопостачальні підприємства є абсолют-
ними монополістами;

– комунальні підприємства обмежені у вико-
ристанні фінансових ресурсів;

– тарифи встановлюються економічно необ-
ґрунтованими;

– механізм встановлення тарифів є складним 
та непрозорим;

– у комунальних підприємств відсутня моти-
вація до зниження витрат та ефективного вико-
ристання матеріально-технічних ресурсів тощо.

Постановка завдання. Мета статті полягає у 
дослідженні особливостей організаційного роз-
витку на регіональному рівні галузевих систем 
житлово-комунального комплексу України та 
розробці рекомендацій щодо покращення орга-
нізаційного розвитку на підприємстві КП «Іва-
но-Франківськводоекотехпром». Досягнення за-
значеної мети обумовило необхідність вирішення 
таких завдань:
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– теоретико-методичне дослідження категорії 
«організаційний розвиток»;

– розкриття особливостей організаційного 
розвитку підприємства житлово-комунальної га-
лузі України;

– дослідження складових системи організа-
ційного розвитку, моделей та критеріїв ефектив-
ності організаційного розвитку підприємств;

– аналіз факторів зовнішнього та внутріш-
нього середовища а також факторів впливу на 
організаційний розвиток досліджуваного підпри-
ємства;

– розроблення напрямків та шляхів удоскона-
лення організаційного розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Комунальне підприємство «Івано-Франківськво-
доекотехпром» належить територіальній грома-
ді міста Івано-Франківська. За погодженням із 
органами виконавчої влади підприємство планує 
свою діяльність, визначає стратегію і основні на-
прямки згідно з місцевими програмами розвитку 
та галузевими науково-технічними прогнозами і 
пріоритетами. Зокрема, протягом поточного пері-
оду діяльність підприємства була спрямована на 
реалізацію головних цілей житлово-комунально-
го господарства Івано-Франківської області, ви-
значених Програмою соціально-економічного та 
культурного розвитку Івано-Франківської облас-
ті [4] (розробленою департаментом економічного 
розвитку, промисловості та інфраструктури), а 
саме: підвищення якості житлово-комунальних 
послуг, забезпечення прозорості встановлення 
тарифів на всі послуги, збільшення джерел їх 
фінансування при забезпеченні гарантій для со-
ціально незахищених верств населення, реаліза-
цію положень закону України «Про житлово-ко-
мунальні послуги» [5].

У відповідності до сформованої місії підпри-
ємство КП «Івано-Франківськводоекотехпром» 
здійснює «забезпечення споживачів чистою якіс-
ною водою та надання послуг водовідведення, що 
є запорукою здоров’я та високого рівня життя 
мешканців міста і збереження навколишнього се-
редовища та водних ресурсів нашого краю» [6]. 

Починаючи з 2015 року, підприємство суттєво 
за результатами фінансово-господарської діяль-
ності зменшило розмір збитків та покращило ре-
зультат діяльності [6]: 2014 рік – (-75,5) млн. грн., 
2015 рік – (-62,8) млн. грн., 2016 рік – (-46,8) млн. грн., 
2017 рік – (-26,4) млн. грн., 2018 рік – 2,5 млн. грн. 
Проте, фінансовий результат до оподаткування 
в 2018 році характеризується від’ємним значен-
ням. Основною причиною збитковості є інші опе-

раційні витрати, облікована величина яких, як 
приклад, в 2017 році становила (-26,4) млн. грн., а 
в 2018 році – 2,5 млн. грн. 

За результатами аналізу, виявилося, що най-
небезпечнішим фактором, що впливає на ре-
зультати фінансово-господарської діяльності КП 
«Івано-Франківськводоекотехпром», є несплата 
споживачами за надані послуги (як відомо, саме 
кошти, сплачені споживачами, складають осно-
вну частку усього доходу підприємства, тому 
несплата є причиною подальшої стагнації під-
приємства). Проведений аналіз дозволив також 
виділити інші основні фактори впливу на органі-
заційний розвиток КП «Івано-Франківськводое-
котехпром», які наведені у таблиці 1.

Проведений PEST-аналіз КП «Івано-Фран-
ківськводоекотехпром» дозволив не лише визна-
чити зовнішні загрози та можливості, характерні 
для підприємств житлово-комунального госпо-
дарства міста, але й основні напрямки ефектив-
ного організаційного розвитку досліджуваного 
підприємства. Зокрема, першочергові заходи 
підприємства повинні бути спрямовані на поліп-
шення якості надання послуг споживачам; зрос-
тання надійності мереж та мінімізацію втрат при 
транспортуванні; розширення джерел постачан-
ня та зростання обсягу реалізації питної води, 
контроль якості питної води тощо [7].

Перелічені фактори є достатньо типовими для 
підприємсв житлово-комунальної сфери. Зокрема, 
у дослідженні «Ефективний розвиток житлово-
комунальних підпрємств» [8] авторами зазначе-
но, що: «Складністю реформування комунальних 
підприємств є відсутність власних фінансових ко-
штів, а також відсутність мотивації до знижен-
ня витрат та підвищення зацікавленості у впро-
вадженні нових моделей забезпечення ресурсної 
ефективності. Недостатня увага до політики тех-
нічного розвитку комунальних підприємств на 
регіональному та державному рівнях, а також до 
впровадження економічних механізмів залучення 
інвестицій, разом із застарілою системою управ-
ління перешкоджають подальшому ефективному 
розвитку цього сектору економіки».

Зазначені недоліки, на нашу думку, крім за-
гальних об’єктивних передумов, є результатом, 
в тому числі відсутності сучасного механізму 
управління організаційним розвитком, недостат-
нього стратегічного бачення можливостей управ-
ління розвитком підприємства з боку керівни-
цтва КП «Івано-Франківськводоекотехпром», що 
суттєво обмежує можливості підвищення ефек-
тивності організаційної діяльності та оптималь-

Таблиця 1
Фактори впливу на організаційний розвиток КП «Івано-Франківськводоекотехпром»

Назва фактору Характеристика Ступінь впливу

Застарілість обладнання Застарілість водопровідно-каналізаційних мереж, висока 
вартість експлуатації 5

Якість води Низькі показники якості, великі втрати та витрати води 4
Недоліки організаційної 
структури

Неефективний розподіл посадових обов`язків, неоперативне 
прийняття рішень 2

Модернізація виробничих 
потужностей

Низький рівень технічного переозброєння, необхідність 
реконструкції, нестача коштів на реалізацію проектів 
модернізації потужностей

3

Якість кадрів Недостатня кваліфікація персоналу 3
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них подальших дій розвитку підприємства на 
довгострокову перспективу.

Механізм управління організаційним розви-
тком підприємства призначений для розроблення 
та реалізації системи заходів, які б забезпечува-
ли необхідні умови ефективного функціонування 
підприємства, врахування динаміки розвитку і 
злагодженості його роботи [9]. Технічні, економіч-
ні, а також організаційні заходи на підприємстві 
повинні забезпечити синхронність і послідовність 
режиму роботи всіх складових ланок єдиної сис-
теми на всіх рівнях управління для досягнення 
поставленої мети підприємства та виконання за-
планованих завдань.

Згідно з розглянутими блок-схемами механіз-
му управління організаційним розвитком [9; 10], на 
першому етапі доцільним є проведення досліджен-
ня галузі та її проблем, які впливають на розвиток 
підприємства; особливостей соціально-економічно-
го розвитку підприємства та здійснити досліджен-
ня функціонування механізму управління його роз-
витком з метою виявлення та оцінки перешкод, що 
стримують організаційний розвиток підприємства. 
А вже наступним етапом має стати дослідження 
можливостей вдосконалення чинного механізму, 
яке націлене на підвищення ефективності вироб-
ничо-комерційної діяльності підприємств ЖКГ, та 
розроблення заходів з вдосконалення організацій-
ного розвитку підприємства. 

Удосконалення організаційного розвитку  
КП «Івано-Франківськводоекотехпром» можна 
здійснити за допомогою виконання низки заходів 
організаційно-правового характеру (зокрема ак-
тивізацією інформаційно-роз’яснювальної роботи 
з населенням, співпраці з ЗМІ для оприлюднення 
інформації про стан та проблеми підприємства) 
та виробничого спрямування:

– зменшення енергоспоживання (шляхом за-
міни чи регулювання режимів роботи насосів, 
електродвигунів та іншого електрообладнання, 
що вимагає інвестування коштів в реконструкцію 
та заміну застарілого обладнання);

– зменшення витоків води (за рахунок змен-
шення навантаження на старі ділянки мереж 
шляхом оптимізації тиску в системі, що вима-
гає інвестування коштів у проекти створення зон 
тиску та модернізації насосного обладнання); 

– зменшення аварійності трубопроводів (за 
рахунок заміни найбільш аварійної ділянки во-
догону від водозабору до міста, зменшення тиску 
в системі за проектами організації зон тиску, за-
міни насосного обладнання та інвестування ко-
штів в проекти системи каналізації для заміни 
найбільш аварійних ділянок).

Таким чином, організаційний розвиток  
КП «Івано-Франківськводоекотехпром» слід роз-
глядати як цілеспрямовану роботу щодо здатності 
підприємства удосконалювати свої можливості, 
свій потенціал, вирішувати проблеми та швидко 
адаптуватись до зовнішніх та внутрішніх змін.

Висновки з даного дослідження. Отже, су-
часний механізм управління розвитком під-
приємства житлово-комунальної галузі пови-
нен спиратись на науково-обґрунтовані методи 
організаційного розвитку, відповідати місії та 
стратегічним цілям підприємства, створюва-
ти умови успішної організаційної діяльності 
та мати потенціал свого вдосконалення. Орга-
нізаційні характеристики, які відповідають зо-
внішньому середовищу, досягаються за рахунок 
перманентного вдосконалення системи управ-
ління розвитком та дають змогу забезпечити 
адаптивність до зовнішнього середовища з ви-
користанням наявного досвіду.
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Summary
The purpose of this article is to study the features of organizational development of the housing and communal complex 
of Ukraine and to develop recommendations for improving the organizational development of the enterprise CE "Ivano-
Frankivskvodoekotechprom". Approaches to determining the essential characteristics of the definition of "organizational 
development" are studied. The main problems in the process of reforming the housing and communal services have been 
identified; the peculiarities of the organizational development of the enterprise CE "Ivano-Frankivskvodoekotechprom" 
are investigated. The main factors influencing the organizational development of the researched enterprise are 
determined. Recommendations for improving the organizational development of communal enterprise "Ivano-
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КООРДИНАЦІЙНІ ДЕСТРУКЦІЇ У ВИЗНАЧЕННІ  
МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

В статті визначено макроекономічну стабільність. Охарактеризовано умови макроекономічної рівноваги. Розглянуто 
наукові підходи до визначення причин макроекономічної нестабільності. Проаналізовано динаміку компонентів макро-
економічної рівноваги для умов економіки України. Запропоновано в якості причин макроекономічної нестабільності 
розглядати наявність координаційних деструкцій в економіці. Визначено поняття системних і координаційних де-
струкцій в економіці. Обґрунтовано, що координаційні деструкції є альтернативним кількісним методом визначення 
причин, джерел та рівня макроекономічної нестабільності.
Ключові слова: макроекономічна стабільність, макроекономічна рівновага, деструкції, системні деструкції, координа-
ційні деструкції.

Постановка проблеми. В сучасних наукових 
дослідженнях значна увага приділяється пробле-
мам забезпечення макроекономічної стабільнос-
ті. Інакше кажучи, метою практично будь-яких 
розробок у сфері фінансів є прагнення забезпе-
чити макроекономічну і фінансову стабільність 
в Україні. Проте, більшість досліджень обмеж-
ується декларуванням цього факту, як кінцевого 
результату, без підтвердження динамікою від-
повідних кількісних показників, що засвідчують 
стан макроекономічної стабільності або, принай-
мні, рух у даному напрямі. У зв’язку з цим, на 
наш погляд, актуальним є визначення умов, при-
чин і показників макроекономічної стабільності 
як стану економічної системи для конкретизації, 
об’єктивізації та предметності наукових дослід-
жень, спрямованих на її забезпечення.

Аналіз останніх досліджень. Фундаментальні 
теоретичні положення та концептуальні засади 
забезпечення макроекономічної стабільності ви-
світлено в працях зарубіжних вчених: К. Брунне-
ра [6], Дж. Кейнса [4], Є. Ліндаля [5], А. Мелцера 
[6; 7], Г. Мюрдаля [8], Дж. Тобіна [10], І. Фішера 
[1], А. Хансена [2; 3], Р. Шиллера [9] та інших. 
Незважаючи на наявність вагомих доробок до-
слідників, поза увагою залишається макроеко-
номічний аспект використання альтернативних 
кількісних методів визначення причин, джерел 
та рівня макроекономічної нестабільності для 
конкретної економічної системи.

Метою статті є визначення координаційних 
деструкцій в економіці як альтернативного кіль-
кісного методу визначення причин, джерел та 
рівня макроекономічної нестабільності.

Виклад основного матеріалу. Результати на-
укових досліджень класиків економічної теорії 
[1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10] свідчать, що в ідеальній 
економічній системі реальний ВВП характери-
зується інтенсивною стійкою позитивною дина-
мікою, а рівень цін залишається незмінним, або 
надповільно зростає. При цьому, макроекономіч-
на стабільність визначається стійким економіч-
ним зростанням, повною зайнятістю і стабільним 
рівнем цін. Стан макроекономічної рівноваги ви-
значається умовою, за якою обсяг сукупного по-
питу (D) дорівнює обсягу сукупної пропозиції (S). 
Інакше кажучи, обсяг сукупних витрат дорівнює 

обсягу реального ВВП. Сукупні витрати (сукуп-
ний попит) є сумою споживчих витрат (витрати 
населення (домогосподарств) без заощаджень, C), 
інвестиційних витрат (I), державних витрат (G) 
і чистого експорту (експорт – імпорт, Eч). Та-
ким чином, будь-які зміни компонентів сукупних 
витрат і/або обсягів реального ВВП порушують 
стан макроекономічної рівноваги.

Існують різні наукові позиції щодо визначення 
причин макроекономічної нестабільності, серед 
яких можна виокремити три підходи: 1) класич-
ний підхід: причини макроекономічної нестабіль-
ності визначаються з боку сукупного попиту;  
2) монетаристський підхід: причини макроеко-
номічної нестабільності визначаються з боку су-
купного попиту; 3) теорія реального економічного 
циклу: причини макроекономічної нестабільності 
визначаються з боку сукупної пропозиції.

Загальновизнаним є класичних підхід, за-
снований на положеннях кейнсіанської теорії  
[2; 3; 4; 9; 10], згідно якому макроекономічна не-
стабільність має дві основі причини: 1) суттєві 
коливання інвестиційних витрат і їх вплив на 
сукупний попит (сукупні витрати); 2) різке змен-
шення сукупної пропозиції.

На думку прихильників кейнсіанської теорії, 
серед всіх компонентів су-купних витрат обсяги 
інвестиційних витрат є найбільш нестабільними, 
їх динаміка характеризується суттєвими різкими 
коливаннями. Значне зростання інвестиційних ви-
трат трансформується в суттєве зростання сукуп-
ного попиту і, в такий спосіб, може стати причиною 
інфляції попиту. Значне скорочення інвестиційних 
витрат має наслідком суттєве скорочення сукуп-
ного попиту і може призвести до кризових явищ в 
економіці. Таким чином, класики економічної тео-
рії стверджують, що обсяг інвестиційних витрат є 
найвагомішим чинником впливу на стан макроеко-
номічної рівноваги з боку сукупних витрат.

Динаміку обсягів компонентів сукупних ви-
трат в економіці України протягом 1998–2019 ро-
ків наведено на рис. 1. Проаналізуємо ступінь 
нестабільності сукупних інвестиційних витрат в 
економіці України за допомогою показників опи-
сової статистики, зокрема, коефіцієнту ексцесу і 
коефіцієнту асиметрії для емпіричного розподілу 
сукупних інвестиційних витрат.
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Коефіцієнт ексцесу сукупних інвестиційних 
витрат в економіці України від’ємний (–1,514), 
тобто непередбачуваних, пікових змін значень 
вибірки протягом 1998–2019 років не відбувало-
ся, розподіл є згладженим. Таким чином, в еко-
номіці України обсяг інвестиційних витрат не є 
найвагомішим чинником впливу на стан макро-
економічної рівноваги. Додатне значення коефі-
цієнту асиметрії інвестиційних витрат України 
є вкрай малим (0,088), що, враховуючи значний 
обсяг вибірки, підтверджує даний висновок.

Іншою причиною макроекономічної нестабіль-
ності є різке скорочення обсягів сукупної про-
позиції внаслідок суттєвого збільшення витрат 
виробництва на одиницю продукції (інфляції 
витрат). В Україні, всупереч кризовим явищам, 
збільшенню витрат виробництва, обсяги ВВП 
протягом 1998–2019 років, переважно, зростають 
(рис. 2).

Монетаристський підхід до визначення при-
чин макроекономічної нестабільності ґрунтуєть-
ся на впливі пропозиції грошей на сукупний по-
пит за умови, що ринки є висококонкурентними. 
З позицій монетаристів, конкурентна ринкова 
система здатна забезпечити макроекономічну 
стабільність без участі держави у економічному 
розвитку. При цьому, реакцією на коливання су-
купного попиту є зміни заробітної плати і цін, а 
не зміни ВВП та рівня занятості.

З позицій монетаристів [1; 5; 6; 7; 8] основною 
причиною макроекономічної нестабільності є не-
ефективна грошова політика, що має наслідком 
зміну обсягу грошової маси. Зміна сукупного по-
питу прямо залежить від обсягу грошової маси 
в економіці. Дана залежність абсолютно підтвер-
джується динамікою сукупних витрат і грошової 
маси в Україні протягом 1998–2019 років (рис. 3),  
а також відповідним значенням коефіцієнту ко-

реляції 0,94, яке засвідчує жорсткий детермі-
нований прямо пропорційний зв’язок. Таким 
чином, доведено, що в економіці України визна-
чальні причини макроекономічної нестабільнос-
ті генеруються впливом пропозиції грошей на 
сукупний попит.

В умовах повної зайнятості збільшення су-
купного попиту має наслідком збільшення рівня 
цін. Підвищення цін стимулюватиме виробників 
збільшувати обсяги випуску, при цьому рівень 
безробіття тимчасово може стати меншим за 
природній рівень. Проте, коли номінальна заро-
бітна плата зросте у відповідь на збільшення цін, 
а отже відновиться і реальна заробітна плата, 
реальний ВВП скоротиться до рівня, що відпові-
дає повній зайнятості, а рівень безробіття знову 
відповідатиме природньому рівню. Таким чином, 
невиправдане збільшення пропозиції грошей 
призводить до посилення інфляції і, крім того, до 
нестабільності показників реального ВВП і рівня 
зайнятості.

Навпаки, зменшення пропозиції грошей при-
зводить до зменшення сукупного попиту. Обся-
ги реального випуску тимчасово зменшуються, 
а рівень безробіття збільшується і стає більшим 
за природній рівень. У кінцевому підсумку, но-
мінальна заробітна плата зменшиться настільки, 
що рівень реального випуску відповідатиме рів-
ню в умовах повної зайнятості. Таким чином, не-
виправдане зменшення пропозиції грошей при-
зводить до дефляції і, одночасно, дестабілізує 
реальний ВВП і рівень зайнятості.

Результати аналізу причин макроекономічної 
нестабільності засвідчуються чітку розбіжність 
між загальновизнаним класичним поглядом на 
макроекономічні процеси і поглядами монета-
ристів. Так, згідно класичного підходу, причиною 
макроекономічної нестабільності є волатильність 
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Рис. 1. Динаміка обсягів компонентів сукупних витрат в економіці України
Джерело: складено та розраховано автором на основі офіційних даних Державної служби статистики України 

[11], Національного банку України [13], Міністерства фінансів України [12]
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інвестиційних витрат, тому відповідна грошова 
політика виконує роль макроекономічного ста-
білізатора. Відповідні зміни пропозиції грошей 
здатні сприяти зменшенню або збільшенню від-
соткових ставок і, в такий спосіб, зменшува-
ти амплітуду коливань інвестиційних витрат, а 
отже сприяти макроекономічній стабільності. На 
думку ж монетаристів, зміни пропозиції грошей і 
є причиною макроекономічної нестабільності.

Теорія реального економічного циклу ґрунту-
ється на негрошових (реальних) факторах впливу 

на сукупну пропозицію. Згідно даній теорії, причи-
нами коливань ділової активності є значні техно-
логічні зміни та зміни рівня доступності виробни-
чих ресурсів, які чинять вплив на продуктивність 
суб’єктів господарювання, а отже на стратегічні 
можливості збільшення сукупної пропозиції [9; 10].  
Таким чином, згідно теорії реального економічно-
го циклу, причинами макроекономічної нестабіль-
ності є проблеми сукупної пропозиції.

Враховуючи положення концептуальних під-
ходів до визначення причин макроекономічної 
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Рис. 2. Динаміка макроекономічних показників України
Джерело: складено та розраховано автором на основі офіційних даних Державної служби статистики України [11], 

Національного банку України [13], Міністерства фінансів України [12]
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Рис. 3. Динаміка сукупних витрат і грошової маси в економіці України
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нестабільності та предмет дослідження, ми про-
понуємо в якості причини макроекономічної не-
стабільності розглядати наявність координацій-
них деструкцій в економіці. Вважаємо, що даний 
підхід не суперечить основним науковим позиці-
ям класичного підходу, монетаристського підхо-
ду та теорії реального економічного циклу.

Деструкція, за загальним визначенням, є по-
рушенням структури будь-чого (механізму, сис-
теми, явища, процесу), яке призводить до втрати 
відповідних функцій. В межах економічної сис-
теми, деструкція визначається як порушення 
структури економічних відносин. На наш погляд, 
доцільним є визначення двох видів деструкцій в 
економіці, а саме: системних і координаційних.

Системні деструкції є тривалим односпрямо-
ваним порушенням умови макроекономічної рів-
новаги (D = S), результатом якого є зміна фаз 
економічного циклу та негативна динаміка ма-
кроекономічних показників. На наш погляд, про-
явом втрати функціональності системи ринкових 
економічних відносин є відсутність ліквіднос-
ті ринків і ліквідності інструментів ринків. При 
цьому, виходимо з того, що ліквідність ринку ви-
значається регулярністю та значними обсягами 
торгів інструментами за таких умов: різниця в 
цінах попиту і цінах пропозиції незначна (міні-
мальний ціновий спред), тобто окрема угода ку-
півлі-продажу не здатна чинити вплив на ціну 
інструменту ринку. Ліквідність інструменту рин-
ку є його здатністю бути швидко реалізованим 
за ціною, максимально близькою до ринкової. 
Показником ліквідності ринку (Churn) є співвід-
ношення між обсягом укладених угод і обсягом 
виконаних угод. Або інакше, співвідношення за-
гальних обсягів реалізації інструментів ринку до 
обсягів їх фізичної поставки. Загально визнано, 
що ліквідні ринки мають середнє зважене зна-
чення Churn ≥ 15.

Координаційні деструкції є порушенням рин-
кової рівноваги внаслідок неможливості вза-
ємовигідної координації дій суб’єктів господа-
рювання. При цьому, координаційні деструкції 
в розрізі ринків не призводять до втрати функ-
ціональності системи відповідних економічних 
відносин, тобто є не системними деструкціями, 
а наслідком невідповідності ділових очікувань 
суб’єктів господарювання реальним економічних 
процесам. Причиною такої невідповідності є від-
сутність координаційного механізму формування 
та реалізації відповідних ділових очікувань.

Згідно нашої наукової позиції, мінімізація 
координаційних деструкцій в економіці забез-
печується через наближення станів внутрішніх 
ринків до рівноважних. Відхилення рівноваж-

них значень параметрів ринків від їх фактичних 
значень визначає відповідний рівень координа-
ційних деструкцій. Таким чином, рівень коор-
динаційних деструкцій на ринку визначається 
тривалим односпрямованим відхиленням рівно-
важних значень параметрів ринків від їх фак-
тичних значень, що засвідчує недієвість ринко-
вих механізмів попиту і пропозиції на даному 
ринку.

Пропонуємо визначати поняття «координацій-
ні деструкції» в економіці як тривале односпря-
моване відхилення рівноважних значень параме-
трів предикатів ринків від їх фактичних значень 
внаслідок невідповідності ділових очікувань 
суб’єктів господарювання реальним економічним 
процесам, результатом яких є порушення рин-
кової рівноваги та неефективність дії механізму 
попиту і пропозиції без втрати функціональності 
системи економічних відносин. На наш погляд, 
механізм впливу координаційних деструкцій на 
макроекономічну стабільність ґрунтується на ді-
лових очікуваннях суб’єктів господарювання.

Висновки. Вважаємо, що відсутність коорди-
наційного механізму ділових очікувань суб’єктів 
господарювання, тобто перманентна наявність 
координаційних деструкцій в економіці, обґрун-
товує практичну доцільність розгляду динамічної 
макроекономічної рівноваги. Теоретично, стан ма-
кроекономічної рівноваги визначається умовою, 
за якою обсяг сукупних витрат дорівнює обсягу 
ВВП, проте дана умова відповідає конкретному 
моменту часу, тобто відображає статичний стан 
економіки. Динамічний стан економіки передбачає 
множину рівноважних макроекономічних станів, 
які, в залежності від ділових очікувань суб’єктів 
господарювання, можуть бути бажаними або не-
бажаними. Інакше кажучи, не будь-який стан ма-
кроекономічної рівноваги є оптимальним з точки 
зору економічного розвитку.

Координаційні деструкції в економіці при-
зводять до виникнення неоптимальних станів 
макроекономічної рівноваги. На наш погляд, 
оптимальність стану макроекономічної рівнова-
ги визначається позитивною динамікою макро-
економічних показників в залежності від фази 
економічного циклу. При цьому, макроекономічна 
нестабільність є цілком природньою, оскільки ви-
никає внаслідок руху економіки від одного рівно-
важного стану до іншого при відповідних ділових 
очікуваннях суб’єктів господарювання. У зв’язку 
з цим, макроекономічну стабільність слід роз-
глядати як динаміку оптимальних станів макро-
економічної рівноваги, визначену інструментами 
координаційного механізму ділових очікувань 
суб’єктів господарювання.
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Аннотация
В статье определена макроэкономическая стабильность. Охарактеризованы условия макроэкономического равновесия. 
Рассмотрены научные подходы к определению причин макроэкономической нестабильности. Проанализирована дина-
мика компонентов макроэкономического равновесия для условий экономики Украины. Предложено в качестве причин 
макроэкономической нестабильности рассматривать наличие координационных деструкций в экономике. Определены 
понятия системных и координационных деструкций в экономике. Обоснованно, что координационные деструкции 
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Summary
The article defines macroeconomic stability. The conditions of macroeconomic equilibrium are characterized. Scientific 
approaches to determining the causes of macroeconomic instability are considered. The dynamics of the components 
of macroeconomic equilibrium for the conditions of the Ukrainian economy are analyzed. It is proposed to consider the 
presence of coordination destructions in the economy as the causes of macroeconomic instability. The concepts of systemic 
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quantitative method for determining the causes, sources, and levels of macroeconomic instability.
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Досліджено новітні інформаційні технології в логістиці, що забезпечують взаємозв’язок та доступ у реальному часі 
до даних, які роблять бізнес швидшим та більш ефективним в умовах діджиталізації. Проаналізовано та виокремлено 
технологію Blockchain, та можливість застосування її у логістичному потоці підприємства. Наведено детальний аналіз 
принципів технології Blockchain та яким чином вона забезпечує захищеність, розподіленість і відкритість інформації 
для учасників логістичного потоку. Досліджено логістичний ланцюг молокопереробного підприємства з технологією 
Blockchain, за результатами дослідження сформовані головні задачі, які стоять перед впровадженням новітньої тех-
нології в логістичну діяльність підприємства. Обґрунтовано доцільність застосування технології Blockchain щодо під-
вищення рівня якості та ефективності діяльності підприємства. 
Ключові слова: логістична діяльність, глобалізація, діджитадізація, технологія Blockchain, логістичний ланцюг. 

Постановка проблеми. На даний момент 
швидкість прогресу людства досяг своєї найви-
щої точки, у всіх сферах життя. Економіка не є 
виключеням, і зміна економічної ситуації у світі 
є тому прикладом. Сучасна економіка спираєть-
ся на глобальну глобалізацію і діджиталізацію. 
Глобалізація економічного розвитку випливає з 
глибокої взаємозалежності складових частин сві-
тового господарства, з його єдності та цілісності, 
що посилюється в умовах широкого розгортання 
інтернаціоналізації виробництва й обігу, інтенси-
фікації інтеграційних процесів. Цифрові техно-
логії змінюють звичний спосіб функціонування 
економіки, змінюють бізнес-моделі та ланцюги 
створення вартості, збільшують можливості ком-
паній взаємодіяти з клієнтами на певному рин-
ку віддалено, або через обмежену фізичну при-
сутність, що дозволяє уникати оподаткування в 
окремих юрисдикціях. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам логістичної діяльність та її значення 
для ефективного функціонування підприємства 
присвячені роботи багатьох вчених, серед яких: 
Міротін Л.Б., Сергеєв В.І., Крикавський Є.В., Чух-
рай Н.І., Балабанова Л.В., Гаджинський А.М., Мі-
зюк Б.М., Пономарьова Ю.В., Москвітіна Т.Д., Бі-
ловодської О.А., Бутова А.М., Верхоглядової Н.І.,  
Гриценка С.І., Кальченко А.Г., Крикавського Є.В., 
Ларіної Р.Р. та ін. Але залишається багато пи-
тань щодо формування логістичної діяльності 
підприємства, запровадження нових технологій, 
які потребують подальших досліджень. 

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Попри значну кількість на-
укових публікацій щодо проблем розвитку ло-
гістичної діяльності залишається недостатньо 
опрацьованим питання сучасних технологій у 
логістичному ланцюгу, що також збільшать про-
дуктивність і ефективність діяльності логістич-
них систем підприємства. 

Мета статті. Головною метою цієї статті є 
аналіз особливостей та переваг запровадження 
нових логістичних технологій у діяльність під-
приємства для підвищення ефективності його  
діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Комплексний 
розвиток регіонів держави неможливий без об-
ґрунтування та виваженого вибору стратегіч-
них пріоритетів розвитку регіональних логіс-
тичних систем, спрямованих на оптимізацію 
матеріальних, інформаційних, транспортних по-
токів, оптимізацію попиту та пропозиції тощо. Так 
як логістична система не є ідеальною її потрібно 
удосконалювати, за рахунок сучасних технологій. 
Ми живемо в світі широкої глобалізації, і останнім 
часом в наше життя входить таке поняття як ді-
джиталізація. Ці поняття напряму залежать від 
запровадження нових логістичних центрів і логіс-
тичних потоків на будь – якому підприємстві [1]. 

Глобалізація – процес всесвітньої економіч-
ної, політичної та культурної інтеграції та уніфі-
кації. У широкому понятті – перетворення пев-
ного явища на планетарне, таке, що стосується 
всього людства. В результаті глобалізації світ 
стає більш зв'язаним і залежним від усіх його 
суб'єктів. Відбувається збільшення як кількості 
спільних для груп держав проблем, так і кіль-
кості та типів інтегрованих суб'єктів. Економічно 
глобалізуються виробництво, послуги та капітал, 
технологія й дані [2]. 

Діджиталізація – переведення інформації в 
цифрову форму. Більш технологічне визначен-
ня: цифрова трансмісія даних, закодованих у 
дискретні сигнальні імпульси. Простіше сказати 
що, діджиталізація це перенесення, групування, 
зберігання, транспортування всієї інформації до 
гіперпростору, що забезпечить ефективніше ви-
користання цієї інформації [3].

Діджиталізація в логістиці підприємства має 
на меті пришвидшити всі процеси, зробити їх 
більш точними та безперебійними. Переведен-
ня даних в цифру, використання нових спосо-
бів доставки, автоматизації та роботизації вже 
сьогодні змінює логістичний ринок. Інформаційні 
технології в логістиці – це сукупність методів. 
Виробничих та програмно-технологічних засобів, 
об’єднаних в технологічний ланцюг, що забезпе-
чує збір, збереження, обробку, результат та роз-
повсюдження інформації для зниження праце-
місткості процесів використання інформаційних 
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ресурсів, підвищення надійності та оперативнос-
ті роботи з ними. 

Серед таких технологій широко використо-
вуються різні пошукові системи, інформаційні 
сервери, інтерактивні магазини, браузери – про-
грами, що дозволяють знаходити та проглядати 
гіпертекстові документи, розміщені в Мережі, 
поштові програми, програми для спілкування. 
Технологія електронного обміну даними (EDI – 
Electronic Data Interchange) дозволяє оптимізу-
вати створення, відправку, отримання та обробку 
будь-яких електронних документів та інтегрува-
ти їх з діючими бізнес-додатками. Електронний 
цифровий підпис (ЕЦП) – реквізит електронного 
документу, призначений для захисту електронно-
го документу від підробки, що дозволяє ідентифі-
кувати власника сертифікату ключа підпису та 
встановити відсутність викривлення інформації в 
електронному документі; має правовий статус [4]. 

Технології безконтактної інформації – техніч-
ні засоби, організаційні заходи, послідовність дій, 
що забезпечують реєстрацію об’єктів та прав. 
Введення цієї інформації до інформаційних носіїв 
без використання клавіатури в режимі реального 
часу (карткові, біометричні технології, технології 
штрихового кодування). Технології радіочастотної 
ідентифікації (RFID технології, Radio Frequency 
ldentification) – мікросхема RFID передає інфор-
мацію в радіодіапазоні на спеціальний прилад чи 
сканер. Міжнародна система автоматичної іден-
тифікації (EAN UCC) – застосовується для іден-
тифікації одиниць обліку унікальним глобальним 
ідентифікаційним номером товару GTIN (Global 
Trade Item Number). Цей номер відображається 
на упаковці товарів у вигляді штрихового коду 
міжнародної системи кодування EAN/UCC. Ме-
режа EPCglobal Network має стати основою гло-
бальної мережі управління поставок майбутньо-
го. Завдання EPCglobal – розробка та просування 
стандартів для всіх елементів мережі та забез-
печення негайної, автоматичної ідентифікації то-
варів та обмін інформацією в ланцюгу постачань. 
Системи професійного мобільного радіозв’язку 
(PMR – Pгofessional Моbile Radio). Системи мо-
більного зв’язку – призначені для вирішення за-
дачі місцезнаходження абонентів. 

Супутникові технології – супутникові сис-
теми зв’язку, радіонавігаційні системи, дис-
петчерські системи комерційного управління 
транспортом. Використання WMS (Warehouse 
Management System) для управління скла-
дом – апаратно-програмний комплекс, що до-
зволяє ефективно управляти розміщенням та 
переміщенням товарів на складі, має управлін-
ську роль, оптимізує задачі та маршрути руху 
завантажувального обладнання. MRP (Materials 
Requirement Planning – планування потреб в 
матеріалах), MRP II (Manufacturing Resource 
Planning – управління виробничими ресурсами), 
ERP (Enterprise Resource Planning – управління 
ресурсами підприємства) – технології плануван-
ня та управління ресурсами підприємства різно-
го рівня охоплення. CALS (Continuous Acqusition 
and Life cусlе Support – неперервний розвиток 
та підтримка життєвого циклу продукції – ін-
тегрована інформаційна система, що підтримує 
весь цикл продукції [5]. 

Технологія Інтернет речей (IoT) дозволяє 
об’єднати в єдину мережу фізичні засоби, зро-
бивши їх «розумними», тобто – пов’язати циф-
ровий та матеріальний світи. За даним спільного 
дослідження GT Nexus та Campegini, вже сьо-
годні близько 70% ритейлерів з власними ло-
гістичними службами використовують IoT для 
оптимізації ланцюга постачань. BigData-сервіси 
стають центром логістичного бізнесу – вони до-
помагають знизити витрати, підвищити рівень 
сервісу для клієнтів, робити прогнози – напри-
клад, визначати проблемні точки у ланцюгу по-
стачань Технологія інтернет-речей відповідає 
за збір великих обсягів інформації, аналітична 
система трансформує ці дані в маршрути на на-
прями руху. Це дає поштовх до розвитку техно-
логії автономних транспортних засобів безпілотні 
транспортні засоби, дрони). 

Роботизація – один із суперечливих трендів. 
За даними St. Onge Company в 2016 році, лише 
5% складів світу були автоматизовані, а 15% – 
механізовані. Тому проникнення даної технології 
все ще невелике, але вже широко застосовуєть-
ся великими корпораціями. Блокчейн може ви-
рішити проблеми щодо безпеки IoT та підвищи-
ти цінність ланцюга постачань. Використовуючи 
ці технології у парі, можна створити безпечний 
ланцюг постачань, а доставку для клієнту зроби-
ти прозорою та більш ефективною. 

Таким чином потрібно створити сервіс, який 
буде містити в собі: 

– стандартизовану ідентифікацію користува-
ча, з прив’язкою своїх особистих даних; 

– електронний уніфікований та стандартизо-
ваний підпис (ЕЦП); 

– буде працювати в режимі реального часу; 
– матиме прив’язку банківських систем 

(VISA, MasterСard, PayPal); 
– матиме прив’язку геолокації через Google 

maps, або інші програми;
– міжнародну систему автоматичної іденти-

фікації товару EAN, UCC; 
– прив’язку мобільного зв’язку або LTE; 
– прозорість у використанні; 
– децентралізоване управління сервісом. 
Такий сервіс (систему) уже давно створили, і 

він активно використовується. Така система на-
зивається Blockchain, але нам потрібно не взагалі 
система а тільки її технологія. 

Отже, в умовах глобалізації і діджиталізації, 
не потрібно запровадження нових логістичних 
центрів і логістичних потоків, потрібно новий 
принцип управління та контролю, за старими 
логістичними центрами, а також зміна старих 
логістичних потоків на більш сучасні. Потріб-
но зменшувати ланцюг поставок, зменшувати 
контрагентів і заміняти все це продуктивним 
управлінням через стандартизовану систему, за-
сновану на технології Blockchain. 

Також потрібно впровадження в існуючі логіс-
тичні потоки сучасні технологій, що також збіль-
шить продуктивність і ефективність діяльності 
логістичних систем. Майбутнє логістики полягає 
в автоматизації і децентралізації всіх логістич-
них процесів, і цей принцип можна віднести не 
тільки до логістики окремого підприємства, а й 
до всіх компаній світу [6]. 
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Багато людей почувши слово Blockchain, од-
разу згадують криптовалюти, але Blockchain 
може використовуватися не тільки у анонім-
ному переказі транзакцій з криптовалютами. 
В першу чергу Blockchain це революційна тех-
нологія, децентралізованого зберігання великої 
кількості інформації, з неможливістю її корис-
тувачів повторно її змінювати або редагувати, 
для своєї вигоди. Тобто простими словами це 
величезна база даних, яка зберігається не на 
окремому сервері чи комп’ютері, а на усіх но-
сіях користувачів, що дає їй децентралізацію у 
використанні. 

Згідно з опитуванням компанії Deloitte, 60% 
опитуваних компаній сприймають Blockchain, як 
революційну технологію, яка може трансформу-
вати економіку і бізнес-процеси, 20% опитуваних 
ще не вирішили як відноситися до Blockchain. 

Завдяки своїм особливостям, технологію 
Blockchain використовують в різних сферах ді-
яльності людини. Однією з таких областей є ло-
гістика. Логістичні ланцюги часто охоплюють 
численні етапи і сотні географічних місць. Зрозу-
міло, що через це важко відслідковувати події у 
всьому ланцюжку, перевіряти транспортування 
товарів і швидко реагувати на непередбачені об-
ставини. Крім того, через відсутність прозорості 
стає надзвичайно важко розслідувати незаконну 
діяльність, що відбувається під час маршруту [7].

Як приклад, для молокопереробного підпри-
ємства, можна розглянути ланцюг поставок мо-
лока. У відповідь на збільшення попиту спожи-
вачів на місцеві та органічні продукти з чітким 
походженням, роздрібні торговці можуть надава-
ти необхідні дані про продукт через додаток. За-
вдяки простому скануванню QR-коду на смарт-

фоні, клієнти зможуть перевірити кожен крок, 
який молоко зробило через ланцюжок поставок. 

Логістичний ланцюг на молокопереробному 
підприємстві виглядає так (рис. 1).

Якщо використовувати на підприємстві тех-
нологію Blockchain, то логістичний ланцюг змен-
шиться, що буде позитивним для підприємства. 
Таким чином зменшуються затрати на логістику, 
зменшується багато логістичних процесів, і в ре-
зультаті товар кінцевому споживачу надходить 
набагато швидше, набагато дешевшим. Також, 
при всьому цьому можна на будь-якому етапі 
відслідковувати процес доставки товару і його 
характеристики. 

Логістичний ланцюг на підприємстві з техно-
логією Blockchain виглядає так (рис. 2): 

Отже, можна наглядно побачити, як скоро-
тився логістичний ланцюг на підприємстві, з за-
стосуванням технології Blockchain. Таким чином, 
приблизно 40% контрагентів, які раніше були у 
ланцюгу, і відігравали свою роль, зараз зовсім 
непотрібні. 

Головні задачі, які стоять перед впроваджен-
ням технології Blockchain в логістичну діяльність 
підприємства, це: 

– мінімізувати витрати на логістику, щоб її 
доля в ціні товару була мінімальною; 

– забезпечити прозорість процесів, і вирішити 
проблему довіри контрагентів; 

– контроль вантажопотоків, всі дії записують-
ся в Blockchain, що дозволяє мати актуальну ін-
формацію про статус вигрузки; 

– smart-contract, який буде підтверджений 
перед відправленням товару, автоматично вико-
нає взаємне урегулювання, відповідно с даними, 
які зберігаються Blockchain. 

Рис. 1. Логістичний ланцюг молокопереробного підприємства 
Джерело: узагальнено автором
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Смарт-контракт (англ. Smart contract – “ро-
зумний контракт”) – різновид угоди в формі за-
кодованих математичних алгоритмів, укладення, 
зміна, виконання і розірвання яких можливо лише 
з використанням комп'ютерних програм (Блок-
чейн платформ) в рамках мережі Інтернет [6]. 

Принцип роботи Смарт-контракта можна тех-
нічно описати за допомогою 3 кроків: 

1. Опціонний контракт між учасниками угоди 
записаний у блокчейн за допомогою коду. Учас-
ники угоди зберігають анонімність, але контракт 
потравляє в реєстр.

2. Відбувається подія яка ініціюється за до-
помогою, приходу строку експірації або досяга-
ється ціна страйку, і контракт виповнюється у 
відповідності до закодованим умовам.

3. За допомогою блокчейна регулятори мо-
жуть досліджувати ринкову діяльність, при цьо-
му інформація про угоди конкретних умов збері-
гається в таємниці. 

Ідеальний ланцюг поставок містить у своєму 
складі тільки «продавця» і «покупця», з’єднати їх 
повинна одна ціль, і зустрітися вони мають в єди-
ній уніфікованій базі даних, по типу Blockchain. 
На даний момент, щоб стати такою системою 
Blockchain не хватає декількох елементів: 

– міжнародної законодавчої підтримки; 
– уніфікації всіх логістичних законів і правил 

у всіх країнах; 
– законодавчої бази. 
Принцип роботи Blockchain є дуже простим 

але одночасно є унікальним, із-за спеціально про-
писаного коду алгоритмів процесів. Представлені 
проекти, які вже сьогодні використовують тех-
нологію блокчейн в сфері логістики: TradeLens; 
IBM Food Trust; Everledger; Provenance; Yojee. 

 Розглядаючи той факт, як все більше учас-
ників світового логістичного ринку переймаються 
підвищенням прозорості та надійності ланцю-
гів поставок, провідні IT-компанії просувають 
ідею використання для цих цілей технології 

blockchain. Прозорість ланцюга поставок принесе 
користь і кінцевим споживачам, які зможуть пе-
реконатися в безпечності продукції, її свіжості, 
відсутності ГМО і небажаних добавок. 

Допоможе blockchain і в боротьбі з шахрай-
ством і помилками доставки, адже одним з важ-
ливих переваг технології є швидке одночасне 
оновлення інформації у всіх учасників логістич-
ного ланцюга. 

Система являє собою хмарне рішення засно-
ване на IBM Blockchain. Сервіс зберігає дані про 
більш ніж 1 мільйон продуктів харчування на 
блокчейн-платформі IBM і Hyperledger Fabric. 
IBM Food Trust використовує блокчейн і дає 
всім учасникам доступ до прозорого, постійного 
і розподіленого реєстру записів про походжен-
ня продуктів харчування, інформації про статус 
транспортування, поточний стан і багато іншого. 
На даний момент на платформі було проведено 
понад 450,000 транзакцій. IBM відзначає, що ви-
користання блокчейн технології в рамках даної 
платформи скорочує витрати в середньому на 
80%. Таким чином, можна передбачити, що за 
цією технологією майбутнє не тільки у сфері ло-
гістики, а й в принципі у всій світовій економіці, 
та економічних законах. 

Висновки і пропозиції. З наведеного вище 
можна зробити наступні висновки. Сьогодні ло-
гістичною діяльністю займаються великі під-
приємства, які мають промислові потужності та 
реалізацією свого товару, а малі підприємства ко-
ристуються послугами логістичних компаній. Під 
час дослідження було виявлено, якщо викорис-
товувати на підприємстві технологію Blockchain, 
то логістичний ланцюг будь якого підприємства 
зменшиться, що буде позитивно з фінансового 
боку. Застосування новітніх технологій у логіс-
тиці дозволить всім підприємствам та установам 
вже покращити процес управління логістичною 
системою, а отже, підвищити ефективність своєї 
діяльності. 
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Рис. 2. Логістичний ланцюг з діяльністю на Blockchain 
Джерело: узагальнено автором за даними [8]

Література:
1. Проект «Україна 2030Е – країна з розвинутою цифровою економікою». Український Інститут Майбутнього. 14.06.2019. 

URL: https://hvylya.net/analytics/economics/ukraina-2030e-kraina-z-rozvinutoju-cifrovoju-ekonomikoju.html (дата 
звернення: 20.07.2020).

2. Кривов'язюк І.В., Кулик Ю.М. Проблеми застосування інформаційних технологій в управлінні логістичною систе-
мою підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2013. № 12(150). С. 254–262.



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ46

3 (29), серпень 2020

3. Коваленко О.О., Марценюк Т.О., Яворська І.О. Проблеми використання інформаційних логістичних систем на укра-
їнських підприємствах. Економічний простір. 2015. № 19. С. 274–282.

4. Окландер М.А. Логістика : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2008. 346 с.
5. Digitalforest блог. Топ-5 блоучейн проектов в сфере логистики 2018. URL: https://digiforest.io/blog/blockchain-in-

logistics (дата звернення: 19.07.2020).
6. Blockchain.com – The Most Trusted Crypto Company: URL: https://www.blockchain.com (дата звернення: 20.07.2020) 
7. Шевців Л.Ю., Петецький І.І. Логістичні витрати підприємства : монографія. Львів : Львівська політехніка, 2013. 244 с.
8. Business Group Logistics: веб-сайт URL: https:////business-group.com.ua/uk/depot-services (дата звернення: 19.07.2020).

Хмарская Ирина Анатолиевна 
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры экономики и организации производства 
Первомайского филиала Национального университета кораблестроения 
имени адмирала Макарова

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация
Исследовано новейшие информационные технологии в логистике, обеспечивающих взаимосвязь и доступ в реальном 
времени к данным, которые делают бизнес быстрее и более эффективным в условиях диджитализации. Проанализиро-
вано и выделено технологию Blockchain, и возможность применения ее в логистическом потоке предприятия. Приведен 
подробный анализ принципов технологии Blockchain и каким образом она обеспечивает защищенность, распределение 
и открытость информации для участников логистического потока. Исследовано логистическую цепь молокоперерабаты-
вающего предприятия с технологией Blockchain, по результатам исследования сформированы главные задачи, которые 
стоят перед внедрением новой технологии в логистическую деятельность предприятия. Обоснована целесообразность 
применения технологии Blockchain по повышению уровня качества и эффективности деятельности предприятия.
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Summary
The article is devoted to the problems associated with the use of information technology and ways to overcome them in 
the implementation of the logistics activities of the enterprise. The paper reviews the existing technical means, identifies 
their characteristics and areas of application. Software tools to support a secure supply chain and increase its value are 
considered. The latest information technologies in logistics, which provide interconnection and real-time access to data, 
which make business faster and more efficient in the context of digitalization, have been studied. Blockchain technology 
and the possibility of its application in the logistics flow of the enterprise are analyzed and singled out. A detailed 
analysis of the principles of Blockchain technology and how it provides security, distribution and openness of information 
to participants in the logistics flow. One solution is to reduce logistics centers and logistics flows, and introduce new 
management and control principles, as well as reduce the number of contractors, through a standardized system based on 
Blockchain technology. The logistics chain of the dairy enterprise with Blockchain technology is investigated, according 
to the results of the research the main tasks facing the introduction of the latest Blockchain technology in the logistics 
activity of the enterprise are formed. The expediency of using Blockchain technology to increase the level of quality and 
efficiency of the enterprise is substantiated.
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Окружающая среда страшна, 
экология духа – страшней

Андрей Вознесенский «Ров»

Постановка проблемы. Качество использования 
межпарадигмального переходного периода во мно-
гом зависит от соотношения народа и элит, каче-
ства интегрального воспитания социетального мас-
штаба, состояния и динамики как общественной 
среды, так и «точек концентрации изменений». Ха-
рактер эпохи (отражаемый, в частности, в эпите-
тах «информационная», «когнитивная», «знания» и 
т.п.) акцентирует роль компетентности и экспертов. 
Возможности и ограничения использования соци-
ально-политических коммуникаций в осуществле-
нии экономической власти испытывают серьёзное 
воздействие со стороны происходящих трансфор-
маций труда, собственности и управления, вынуж-
дающих, в частности, к повышению уровня наро-
довластия и гуманизма отношений. Изощрённость 
технологий дестабилизации влияет на манипули-
рование массовым сознанием. Стойкость и критич-
ность в восприятии информации при её половодьи 
становятся важным элементом иммунитета куль-
турно-цивилизационного мира. А психологическая 
устойчивость в сохранении и развитии его базо-
вых ценностно-смысловых комплексов тесно кор-
релирует с качеством общественной идеологии, в 
частности, – отношением к жизни и смерти, самоу-
важением, сотворчеством и т.п. Свой отпечаток на-
кладывают процессы повышения роли разноуров-
невых регионов: от культурно-цивилизационных 
миров и вплоть до микрорегиональных образований 
[1–5]. Период сфокусированных преобразований, с 
одной стороны, расширяет рамки возможностей, с 
другой, – формирует основание последующих со-
циально-экономических трансформаций и, соот-
ветственно, характер использования этого времени 
во многом предопределяет дальнейший «коридор 
свободы» как во внутренней, так и в международ-
ной жизни. При этом подъём одной страны при 
ослабевании другой (по закону неравномерности 
исторического развития) во время форсированных 
перемен заметно обостряет конфликтность эпохи. 
Вместе с тем, у элит растёт искус, уводя от вну-
тренних проблем внимание населения, усиливать 
агрессивность курса и манипулятивность подачи 
информации.

Анализ публикаций. Идеи Платона и Ари-
стотеля, Геродота и Фукидида, И. Алексеен-
ко, Ж. Алфёрова, Р. Арона, А. Ачлея, У. Бека, 

Г. Бехманна, Т. Бордачёва, А. Бузгалина, В. Бу-
креева, А. Бутенко, А. Быстрицкого, П. Бьюке-
нена, В. Вазюлина, И. Валлерстайна, В. Гееца, 
Э. Гидденса, С. Глазьева, А. Горца, А. Грин-
спена, Дж. Гэлбрейта, Ж. Делеза, М. Делягина, 
Ж. Дерриды, В. Дрожжинова, В. Ефимова, А. Зи-
новьева, Л. Ивашова, В. Иноземцева, С. Карага-
нова, М. Кастельса, А. Колганова, В. Корнилова, 
В. Крашенинниковой, С. Кургиняна, В. Ледяе-
ва, Ж.-Ф. Лиотара, С. Михеева, А. Несмияна, 
Э. Ожиганова, И. Острецова, И. Панарина, С. Пе-
реслегина, К. Петрова, С. Платонова, В. Пякина, 
Г. Рейнгольда, Т. Сакайи, Е. Спицына, А. Тойн-
би, Э. Тоффлера, Дж. Траута, П. Фейерабенда, 
В. Федотовой, Ж. Фреско, А. Фурсова, М. Ха-
зина, С. Хантингтона, О. Шпенглера, содержат 
основания не только формирования политико-
экономического пространства, но и повышения 
эффективности субъективного фактора транс-
формаций, в частности, – на региональном уров-
не. Свойства регионов как опорных точек разви-
тия международных экономических отношений 
раскрываются в статье с учётом исследований 
Э. Алаева, В. Ачкасова, В. Бесединой, Т. Буто-
риной, Ю. Гладкого, В. Дергачёва, А. Добрынина, 
С. Дорогунцова, В. Евдокимова, А. Епифанова, 
Л. Зайцева, Е. Коваленко, О. Кусакиной, Н. Лапи-
ной, В. Лексина, А. Маршаловой, Н. Найдёнова, 
Е. Нижник, И. Окунева, В. Павленко, С. Пере-
гудова, В. Симоненко, М. Старковой, В. Столя-
рова, А. Чистобаева, В. Чужикова, А. Швецовой, 
В. Шилова, Е. Щербаковой. Задача статьи – ха-
рактеристика возможностей и ограничений со-
циальных технологий осуществления экономи-
ческой власти в меняющихся условиях.

Изложение основного материала. Кардиналь-
ное переструктурирование разноуровневых свя-
зей, присущее переходному периоду, и откры-
вает дополнительные возможности «обогнать, не 
догоняя», и порождает когнитивную контрадик-
торность. Максимизация поля просоциальных 
развития и реализации одарённостей объектив-
но вынуждает к усилению социальных функций 
государства, развитию социальной работы и со-
циально-политических технологий. Резкий рост 
уровня реального обобществления экономиче-
ских массивов действует в том же направлении. 
Трансформация политико-экономического кли-
мата может происходить в режиме бессистемно-
го рыскания, однако же гораздо эффективнее це-
ленаправленные действия по отражению логики 
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истории в защите интересов общества, прежде 
всего, развитии и безопасности [6–9].

Соответственно, совершенствование струк-
турирования экономической власти и, прежде 
всего, организации государственного управле-
ния должно ориентироваться на улавливание, 
культивирование и распространение разумной 
инициативы. Модель организации социальных 
коммуникаций вынуждена улавливать форми-
рующиеся тенденции защиты и раскрепоще-
ния творческого потенциала, преодоление тен-
денций «расчеловечивания» общественной и 
индивидуальной жизни. Разумеется, в первую 
очередь это предполагает изменения в усло-
виях формирования системообразующих от-
ношений, в частности, – труда, собственности 
и управления. Человек борется с озверением и 
расчеловечиванием его, массовым отравлением 
в техногенной атмосфере мира, где царствуют 
вещи, стремясь к комплексной демократизации 
и гуманизации жизнедеятельности для созда-
ния общества для людей, их развития и реали-
зации. Накопление в технико-технологической, 
социально-экономической и духовно-нравствен-
ной плоскостях критической массы предпосы-
лок кардинального расширения круга занятых 
в свободном самодеятельном сотворчестве (пре-
жде всего, научно-интеллектуальном) требует 
адекватных перемен в нормативно-правовом 
регулировании и хозяйственном механизме. 
Так, например, очевидно, высвобождение чело-
века от мелкой коммунально-бытовой рутины – 
серьёзный шаг к усилению потоков развития и 
реализации его сущностных сил в общественно-
полезном творчестве (прежде всего, интеллек-
туально-духовном). Сочетание социального ра-
венства (в частности, «равноправия») и широкой 
палитры индивидуальных различий устанавли-
вается доминирующим мороощущением куль-
турно-цивилизационного мира и формируется 
вокруг представлений о справедливои и, следо-
вательно, должном. Отделение экономических 
возможностей от политической власти стано-
вится важным элементом как банального пре-
одоления коррупции, так и трансформации оли-
гархов в ответственных крупных собственников 
с переходом на эффективные модели органи-
зации управления. В этой ситуации принципи-
ально важным становится преодоление консер-
вативной идеологии «этики Сильной Руки» в 
пользу установления динамичной гармонии раз-
ноуровневых интересов, позволяющей наиболее 
полное развитие и реализацию способностей 
каждого при организующей и стуктурирующей 
роли общественного Сверхпроекта. Реализация 
потенциала восходящей волны метаморфоз свя-
зана с всесторонним очеловечиванием обще-
ственных отношений. По-прежнему существуют 
два мощных приоритета социально-экономи-
ческого развития и определяющие показатели 
общественного прогресса. Во-первых, жизнь че-
ловека, её качество и длительность. Во-вторых, 
достижения цивилизации, культурное наследие. 
Вместе с тем, реализация принципов гуманиз-
ма и демократизации общественного устройства 
предполагает как приращение социально-эко-
номического капитала, так и отсутствие рез-

кого перепада в его распределении в обществе. 
Использование механизмов государственно-
частного партнёрства на пользу общественного 
развития и созвучного эпохе обновления поли-
тико-экономического климата требует ликвида-
ции олигархической плутократии и развёрты-
вания реальных народовластия и творческой 
инициативы.

Таким образом, в адекватной эпохе органи-
зации экономической власти на передний план 
выходят задачи использования диапазона со-
циально-политических технологий в целях мак-
симизации общественно-полезной творческой 
активности. Очевидно, что и представления о 
социальном государстве обществе и общего про-
цветания (благополучия) сегодня связываются 
с социально-информационной средой на основе 
ценностно-смысловых комплексов не праздно-
сти и потребительства, а созидания и творческо-
го поиска [10–16]. Однако характер базовых для 
каждого из культурно-цивилизационных миров 
ценностно-смысловых комплексов существенно 
различен. Как известно, столетия сосущество-
вания природных и человеческих общностей в 
определённых нишах выработали различаю-
щиеся подходы и мироощущения. История со-
циокультурных стилистик сформировала цен-
нейший опыт самобытного устроения жизни на 
началах свободы и равенства, воспринимаемых 
как справедливые. Соответственно, схемы и 
штампы общественной организации жизнедея-
тельности, успешные в одном из культурно-ци-
вилизационных миров, могут, накладываясь на 
иные традиции и уклады, лишь скрывать со-
всем иные механизмы и процессы.

При этом характерные черты постглобально-
сти, постиндустриальности и, в целом, постсов-
ременности, не просто преломляют нарастаю-
щее многоцветие особенностей взаимодействия, 
но и отражают кардинальное повышение значе-
ния нравственно-духовного измерения жизне-
деятельности [17–19]. В частности, во-первых, 
ширится возможность доступа к культурным 
пластам разных эпох и цивилизаций и избира-
тельности в их интерпретации и предпочтениях; 
во-вторых, усиливается взаимная диффузия са-
кральных и профанных (простецких), элитных / 
элитарных и массовых слоёв; в-третьих, транс-
формации ресурсно-методологических баз раз-
вития всё больше ориентируют на максималь-
ное просоциальное развёртывание творческих 
дарований широких масс. Меняются жизненные 
приоритеты, и нарастает значение специфи-
ческих стимулов именно творческой деятель-
ности [20–24]. Тем самым от организационных 
принципов социоэкономической системы чело-
вечество движется к природободобию биосоци-
альной целостности. При этом, с одной стороны, 
нравственно-духовные отношения активно про-
являются как стержень, а отнюдь не надстройка 
над материальными, а, с другой, – государство 
как таковое «уходит в основание», разнообраз-
но занимаясь вопросами экономического регу-
лирования. Плодотворная защита исторической 
памяти при понимании всемирно-исторического 
процесса как непрерывного и постоянного тре-
бует учить население размышлять, действовать, 
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творить: самостоятельно и в коллективе. По-
пытки же «введения единообразия» прокрустова 
ложа, ломая инновационную самобытность форм 
и подменяя их имитационностью заимствований, 
множат иррационально-превращённую карна-
вальность человеческого общежития и подтачи-
вают самоидентичность общностей.

Для закрепления на пристойных позициях 
в формирующемся мироустройстве остро не-
обходима коррекция международного контура 
политико-экономического климата, в частно-
сти, создание и проектное стимулирование но-
вых платформ развития, тесно коррелирующих 
с выращиванием адекватных времени вариан-
тов проявления базовых ценностно-смысловых 
комплексов своего культурно-цивилизационного 
мира, кардинальное укрепление организационно-
управленческих форм глубокой науки и прорыв-
ных технологий в эффективных моделях науч-
но-образовательно-производственных кластеров, 
обновление систем укрепления общественного 
иммунитета к мутациям и воздействиям, пред-
упреждения распространения вредоносных ви-
русов (в т.ч. информационных), запрет на работы 
с разнообразным ОМП (в частности, бактериоло-
гическим), повышение уровня территориального 
рассредоточения как производств, так органов 
власти и управления. Географическая диверси-
фикация экономической, социальной, политиче-
ской жизни – условие успешного преодоления 
вспышек эпидемии, устойчивости государства и 
общественного порядка [25–27].

Вместе с тем, сложившаяся после ликвида-
ции ГДР, СФРЮ, а также ОВД и СЭВ междуна-
родная ситуация практически означала монопо-
лию на глобальную власть одной силы (Запада 
во главе с США) и доминирование одной модели 
(либеральной демократии, под которой подраз-
умевался порядок США). Это создавало у их 
представителей иллюзию своей правоты и вело 
к скачку агрессивности их поведения: как в 
мире, так и у себя, в иностранных делах и вну-
тренних отношениях, – в попытке придушить 
какие-бы то ни было серьёзные альтернативы 
и во что бы то ни стало законсервировать удоб-
ную для себя ситуацию. Очевидный уход США 
с лидирующих позиций в экономической, воен-
но-политической сфере, нарастание внутренних 
протестных движений, элитного раскола, не-
возможность справиться с острыми проблема-
ми провоцируют попытки отвлечения внимания 
населения на призраки внешних угроз и даль-
нейшее наращивание агрессивности (с опорой, 
прежде всего, на флот и базы НАТО, доллар и 
спекулятивно-финансовые возможности, а так-
же всеобъемлющую пропаганду). Т.о. при раз-
балансированном состоянии мира с ликвидаци-
ей послевоенного порядка и торжестве «права 
силы» США: активизировали вмешательства во 
внутренние дела государств, распространяют 
повсеместно военные базы, разрывают в одно-
стороннем порядке международные договоры 
и игнорируют свои международные обязатель-
ства, игнорируют международное право и аль-
тернативное общественное мнение, усиливают 
пропагандистское прикрытие, действуют че-
рез частные компании и НКО, похищают и су-

дят граждан других стран, имеют отношение к 
свержению законных и поддержке незаконных 
правительств, штрафуют иностранные банки и 
компании, шантажируют санкциями и т.д. Ин-
формационное оружие употребляется не только 
точечно, но и массово, адресуя к социально-по-
литическим технологиям.

Выращивание технологий «революций на 
экспорт», естественно, повысило искус исполь-
зование их и в местных партийно-политических 
склоках. Десятилетия гедонистического потака-
ния порокам и раскрепощения животных стра-
стей разрушили иммунитет к историко-культур-
ной перекодировке, воинствующие вандализм и 
антиинтеллектуализм вылились на Западе в ак-
тивизацию системных попыток переписать своё 
и мировое прошлое уже под новые идеологиче-
ские штампы [28–33]. Подсовывание ценностных 
суррогатов – эффективный элемент имитации 
осмысления. Очевидно, что вирус разрушения, 
технологии его применения, пропагандистский 
аппарат, культивируемые США «на экспорт» 
для подавления сколь-нибудь суверенных госу-
дарств и свержения правительств, непродаж-
ных и защищающих национальные интересы 
своих стран, применяются и во внутригосудар-
ственной борьбе. При этом длительное совер-
шенствование на Западе технологий манипули-
рования: от первых разработок по пропаганде 
до применения «мягкой силы», «гибкой власти», 
«разноцветного бархата», «управляемого хаоса» 
и т.д. – для расшатывания общественной ситу-
ации и свержения законной власти. Возвраще-
ние бумеранга этих подходов к их инициаторам 
(пусть и без столь существенного фактора вме-
шательства во внутренние дела интересующих 
стран, регулярно практикуемого самими США) 
для решения вопросов внутреннего противо-
стояния естественно. А методы «цветных ре-
волюций» при сетецентричных коммуникаци-
ях и цифровой реальности оказались не менее 
эффективными нежели устранение неугодных. 
Направленные и хаотичные пропагандистские 
вбросы, апеллирующие к эмоциональному вос-
приятию, историческому опыту, социальному 
наследию, часто распространяемые «прокач-
кой» через социальные сети, купленные СМИ, 
карманную оппозицию и грантопотребляющие 
НКО, становятся весомыми инструментами де-
стабилизации. Для управления через хаос обще-
ственным конфликтом выявляются и активизи-
руются факторы, способные привести в жизнь 
динамики функционирования социально-поли-
тических процессов «вразнос». «Цветные» тех-
нологии как методы направленного разрушения 
государственных устоев и традиционных поли-
тических укладов непосредственно направлены 
на снос государственности и самостоятельности 
власти неугодных своей независимостью режи-
мов посредством искусственной патологизации 
социальной психологии при ослаблении скре-
пляющей роли общественной идеологии. Но ха-
отизация влиятельных контрагентов на внеш-
нем контуре США при отсутствии внутреннего 
противовеса кардинально примитивизировала 
их государственный курс и дополнительно под-
толкнула процессы стремительной деградации 
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управленцев и элиты, часто предпочитающих 
высокооплачиваемые «тёплые места» в массе 
бюрократических синекур по всему миру ре-
альной работе. Всё более бесцеремонные и ре-
гулярные вмешательства США во внутренние 
дела других стран стали ещё одной основой их 
саморазрушения, вызывая решительный про-
тест как в международных отношениях, так и 
во внутренней жизни. Между тем, аналитиче-
ская и прогностическая слабость «интеллекту-
альных центров» США не дала возможности 
воспринять вероятность применения собствен-
ных технологий против себя же. Ошибки в мо-
делировании ситуации и программировании со-
циально-политических событий открыли дорогу 
технологиям силового захвата власти экстреми-
стами и радикалами. Одновременно обострение 
конфликта между системным истэблишментом 
и несистемным (а порой и антисистемным) пре-
зидентом лишь приоткрыло глубинные про-
тиворечия между приверженцами подходов 
глобализма-неолиберализма и защитниками ин-
тересов национального государства, нетрадици-
онных и консервативных ценностно-смысловых 
комплексов.

Вместе с тем, шквал протестных движений 
на Западе (особенно в США) вновь обратил 
внимание на то, что крайне неэффективная мо-
дель государственного порядка и общественного 
устройства существует за счёт многовекового 
обирания остальных народов (часто – с гено-
цидом коренного населения и носителей более 
гуманных альтернатив). Одновременно эпиде-
мией дополнительно выявлены иммунные силы 
каждой из общественных систем. В частности, 
круг, средства и эффективность решаемых го-
сударствами путём внутреннего и внешнего 
курса задач. Будучи олигархической плутокра-
тией внутри, трансформация вовне по логике 
империалистических образований прикрыва-
ется тотальностью пропаганды, что вызывает 
естественное отторжение. В очередной раз ста-
ло очевидным несоответствие господствующим 
форм общежития требованиям как безопасно-
сти, так и развития. И здесь очевидная опас-
ность – диктатура радикалов, опирающихся на 
конкурирующий культурно-цивилизационный 
мир и ему служащих.

Стремительный упадок США ставит чело-
вечество перед необходимостью минимизиро-
вать угрозы и ущерб для прочих стран. Так, 
после перехода США к политике агрессивного 
вмешательства во внутренние дела всего мира, 
их государственность оставила свой след во 
всемирном процессе развития, прежде всего, 
бессмысленными атомными бомбардировками 
мирного населения Хиросимы и Нагасаки, «ков-
ровыми бомбардировками» Вьетнама, дестаби-
лизацией целых регионов, свержением закон-
ных правительств и потворствованием худшим 
режимам под лозунгам «пусть и сукин сын, зато 
наш», – что стало «достойным» продолжени-
ем геноцида исконного населения «Нового све-
та». Как доказывает исторический опыт, жизнь 
США – в разрушении прочих и беззастенчивой 
эксплуатации чужого богатства, что подкре-
пляется идеологией ксенофобии и расовой дис-

криминацией. Соответственно, под видом «экс-
порта демократии» США осуществляли экспорт 
хаоса, всё более меняясь на системном уровне. 
Так, приоритет накопительства и потребитель-
ства автоматически означал погоню за деньгами 
и как девальвацию жизни человека, так и по-
прание законных интересов всех прочих куль-
турно-цивилизационных миров. Если Запад на 
протяжение истории (в частности, и при конку-
ренции с мировой системой социализма, и при 
монопольной гегемонии) приоритетно преследо-
вал прагматичные цели, сводившиеся к эксплу-
атации и норме прибыли, то геостратегические 
оппоненты тяготели к несению священных идей 
человечества.

Между тем, нарастает противоречие в фор-
мировании «дерева целей» и приоритетах со-
циально-политических коммуникаций между, 
с одной стороны, медиократией, бюрократией, 
финансово-спекулятивным капиталом и про-
мышленно-хозяйственной элитой. Оно распро-
страняется на водораздел интересов пирамид 
представителей и аппараты наднациональной и 
национальной элиты, пронизывает конкретику 
методов и задач управления реальной и вир-
туальной средой, формируя контраверсийные 
слои материальных и духовных отношений и, 
зачастую, выливаясь в несовместимость ре-
презентуемых подходов. Неоднородность групп 
экономической власти и, соответственно, их 
действий может перетекать в бессистемность 
принимаемых и проводимых мер, актуализируя 
комплексное вмешательство общества в вопро-
сы управления. Осуществляющиеся трансфор-
мации требуют сдвигов во взаимоотношении 
представителей власти (в частности, экономиче-
ской) и народа. Вместе с тем, удержание баланса 
между творческим разнообразием, зиждущемся 
на уходе от единственности любого базиса раз-
вития и утверждении всеобщности плюрализ-
ма, с одной стороны, и генерализующей сию-
минутное «дерево целей» задачей перехода на 
качественно новую модель развития, с другой, 
усиливает требования к взаимодействию на-
рода и элиты, общества и власти (в частности, 
экономической). Так, формирование адекватно-
го историческим вызовам места экономической 
власти – важная составная часть становления 
культуры отношений народа и элиты. Ризомич-
ность принятия и реализации общественно важных 
решений реактуализирует возможности социаль-
ной педагогики, дрейфующие к нарастанию пост- 
современных ресурсно-методологических баз  
(в т.ч. формирования устойчивого экономиче-
ского поведения). Чем больше сфера профанно-
го, тем строже охраняется поистине сакральное. 
В частности, сакральные коммуникации отра-
жают состояние базовых ценностно-смысловых 
ценностей культурно-цивилизационных миров. 
Состояние же тревоги, неуверенности способно 
подрывать доверие как основу политико-эконо-
мической кооперации.

Информационно-коммуникационные особен-
ности культурно-цивилизационных миров на-
растают по мере регионализации и расслоения 
ойкумены. При этом возрастает роль СМИ как 
элемента бесструктурного социетального управ-
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ления потенциалом не только актуального, но 
и фундаментального мышления концептуаль-
ного уровня. Соответственно, информационная 
сфера становится актуальной ареной борьбы 
подходов, а информационная инфраструкту-
ра – важнейшим фактором общественной без-
опасности. А новые рубежи киберсоциализации 
отнюдь не противоречат разнообразию соци-
альных устоев и политических укладов. В част-
ности, для предотвращения опасных информа-
ционных вирусов культурно-цивилизационные 
миры заинтересованы не только в укреплении 
социального иммунитета, но и в выстраивании 
информационных мембран как элемента общей 
информационной инфраструктуры. Возрастает 
основание для избирательности решений по ус-
воению разноуровневой культуры, которая всё 
больше ориентируется не столько на верхушеч-
ные слои, сколько на глубинные массы народа. 
При этом сетевой характер информационной 
культуры входит в резонанс с рассеянием зна-
ния, опыта, социального наследия, давая новый 
импульс децентрации и регионализму. Воздей-
ствие виртуальных миров на реальность моди-
фицируется как движением от классических 
медиа к масс- и новым медиа, так и усилением 
роли смайликово-кликовой культуры.

Кардинальное умножение человеческой 
мощи, в частности – за счёт технико-техноло-
гических средств, без адекватного развития со-
циокультурных и духовно-нравственных пре-
дохранителей, сделало человечество угрозой 
жизни и существованию Земли. Без скорейшего 
разумного ограничения потребностей, а также 
преодоления ценностно-смысловых комплексов 
стяжательства и потребительства как базовых 
человечество самоликвидируется, нанеся урон 
Природе и нарушив биоэкологический баланс. 
Человечество вплотную подошло к черте, за 
которой может последовать не просто обрыв в 
неоархаику, а тотальное самоуничтожение с ка-
тастрофой окружающего пространства. Создан-
ный общественный порядок, с одной стороны, 
не в состоянии контролировать неотъемлемые 
от него разрушительные силы, ибо зиждется 
на постоянном экстенсивном расширении и ин-
тенсивном поглощении, подпитываясь от много-
численных торгово-конкурентных (и не только) 
войн. С другой, – возникли и укрепляются пред-
посылки для трансформаций парадигмального 
уровня. Соответственно, ойкумена находится в 
поиске новых геостратегических моделей. При-
чём субъектами поиска всё активнее становятся 
отнюдь не надгосударственные транснациональ-
ные органы и государства, а культурно-цивили-
зационные миры. Изменения проходят крайне 
быстро, всевластие финансово-спекулятивного 
капитала с «фальш-панелями» пиара опроки-
дывается. Вырастает новый геостратегический 
порядок. Новые лидеры демонстрируют приня-
тие на себя ответственности как во внутренней 
сфере, так и в мировом лидерстве. Вместе с тем, 
смена элит связана не возрастными изменения-
ми, а со сдвигами мировоззренческими, диало-
гом общества и государства, населения и власти. 
Заново актуализируется выбор: обеспечение 
государством полноты реализации эгоистиче-

ских, узкокорыстных интересов некоторых – 
или же решение гораздо более широких задач, 
опираясь, в том числе и на частную заинтере-
сованность, и на индивидуальную творческую 
инициативу. Так, очевидно, что направления 
реализации хозяйственной власти, связанные 
с разрушением культурного слоя цивилизации 
или же с наступлением на права и возможно-
сти творческой самореализации человека (тем 
более – его жизнь), не могут быть признаны 
эффективными. И уж совсем недопустимы слу-
чаи чуть ли не приватизации возможностей го-
сударств отдельными группами людей в своих 
целях. Повышение уровня сознательной актив-
ности каждого – необходимое условие их нового 
качества. Для формирования адекватного эпохе 
уровня гражданственности как основания про-
грессивных преобразований необходимы меры 
по дальнейшему качественному изменению не 
только информационной инфраструктуры, но и 
социальной педагогики, направленной, в част-
ности, на развитие стратегической культуры 
народа в интерпретации информационных мас-
сивов [34–36].

Выводы из исследования и дальнейшие 
перспективы в этом направлении. На пере-
ломе эпох контраверсийность подходов и ког-
нитивная контрадикторность нарастают, втя-
гивая и социально-политические технологии 
многоуровневого осуществления экономической 
власти. Накопленный потенциал может послу-
жить как расширению, так и сужению поля 
народной инициативы и творчества масс. И за-
дачи социальной педагогики и эффективного 
народного контроля политико-экономической 
власти в этой ситуации выходят на передний 
план оздоровления общественной жизни, что 
требует кардинального подъёма их материаль-
ной основы и социального статуса. При этом 
социокультурная среда может стать движите-
лем повышения эффективности субъективного 
фактора преобразований и органичности раз-
вития структуры экономического пространства. 
Переход к продуктивной модели общественных 
коммуникаций, полнокровное использование 
трудового потенциала страны предполагает, 
прежде всего: оптимизацию соотношения цен-
тральной, региональной и местной власти; раз-
деление экономической и политической власти; 
ликвидацию возможностей получения экономи-
ческих преимуществ для правящей политиче-
ской элиты; повышение ответственности госу-
дарственных топ-менеджеров; трансформацию 
олигархов в крупных собственников без поли-
тических преимуществ; воспитание элиты и на-
рода; культивирование действенного народного 
контроля; обновление механизмов интеграции 
разноуровневых интересов на основе сочетания 
государственного регулирования с всемерным 
развитием просоциального творчества и разум-
ной инициативы; модернизацию организацион-
но-управленческой инфраструктуры.

Повышение эффективности дальнейших на-
учных исследований в этом направлении ори-
ентирует на приоритетное изучение потенциала 
социального партнёрства для развития творче-
ской активности масс.
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Анотація
Вивчається діапазон можливостей підвищення продуктивності політико-економічної моделі шляхом поліпшення 
якості взаємодії влади і народу. Висвітлюється місце економічної влади. Аналізується дрейф соціально-політичних 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ  
СЕРВІС-ОРІЄНТОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

Визначальним фактором сучасного постіндустріального етапу розвитку суспільства та знаннєвої економіки є інтелек-
туальний капітал. Розкрито та уточнено роль інтелектуального капіталу та його складових в організації підприєм-
ницької діяльності у сфері послуг. З'ясовано, що сучасні детермінанти конкурентоздатності та диверсифікації діяль-
ності підприємств сервісного сектору обумовлюються рівнем розвитку людського та реляційного капіталів. Проведена 
розвідка спирається на об'єктивні принципи системного підходу, економічного аналізу, логічного та всебічного підходів. 
Отримані результати можуть бути використані при розробці організаційних методів та вдосконаленні політики управ-
ління людськими ресурсами організацій. Дослідження надає результати економістам та експертам з питань управлін-
ня інтелектуальним капіталом підприємств, корпорацій та фірм. 
Ключові слова: інтелектуальний капітал підприємств, сервісний сектор.

Постановка проблеми. Визначальним фак-
тором сучасного постіндустріального етапу роз-
витку суспільства та знаннєвої економіки є 
інтелектуальний капітал підприємств – страте-
гічний ресурс та провідний актив креації вар-
тості організації [1, с. 46–51; 2, с. 14–22; 3, с. 11]. 
Розглядаючи сервісну діяльність як генератора 
сучасної економіки, актуалізується питання роз-
витку та примноження нематеріальних активів 
підприємств сервісного сектору економіки (сфера 
послуг, освіти та культури, туризму). Інтелекту-
альний капітал підприємств даного сектору ви-
ступає основою для вдосконалення вже існуючих 
та впровадження інноваційних послуг задля за-
безпечення стабільної конкурентоспроможнос-
ті та сталого розвитку організацій [4, с. 2264; 
5, с. 88; 6, с. 433]. Між тим, однією з важливих 
сфер, в якій відсутнє чітке розуміння ролі ін-
телектуального капіталу та нематеріальних ак-
тивів суб'єктів господарської діяльності є саме 
сервісний сектор економіки.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в аналізі важливості складових інтелекту-
ального капіталу підприємств та способах управ-
ління нематеріальними активами суб'єктів госпо-
дарської діяльності сервісного сектору економіки. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Н. Бонтіс, С. Пайк, Й. Руус, Т. Кім та інші ствер-
джують, що саме інтелектуальний капітал є 
важливим ресурсом стратегічного бізнесу та 
високих показників роботи підприємств окре-
мих сфер сервісного сектору [5, с. 92; 7, с. 1371]. 
Окрім того, підприємства даного сектору еконо-
містами та аналітиками розглядаються як такі, 
що володіють значними розмірами нематері-
альних ресурсів (люди, знання, культура), які є 
найважливішими ресурсами щодо підвищення 
ефективності роботи фірм з надання послуг [8]. 
Ефективність інтелектуального капіталу навіть 
на підприємствах сервісного сектору з великою 
кількістю низькокваліфікованих працівників до-
ведена емпірично, а шлях до фінансового успіху 
лежить через інвестування в деякі види нема-
теріальних активів [9]. Інтелектуальний капітал 
підприємства має основні складові: людський, 

організаційний та реляційний капітали – тотож-
не поняттю нематеріальні активи.

В умовах новітньої економіки, яка заснована 
на знаннях, підтримання конкурентоспромож-
ності та забезпечення майбутньої життєздатності 
підприємств все більше залежить від інвестицій 
в людські ресурси, інформаційні технології, на-
укові дослідження та розробки, роботу з клієн-
тами [10, с. 276]. Обмін знаннями та досвідом був 
визнаний як важливий для успішної роботи під-
приємств сервісного сектору Тайваню [11, с. 123]. 
Також наголошувалося, що у сфері послуг, саме 
людський капітал організацій відіграє основну 
роль, проте таке твердження можливо є резуль-
татом недостатнього ступеня вивченості ролі ін-
ших складових інтелектуального капіталу під-
приємств, оскільки на думку Ж. Огнянович, 
дослідження з питання впливу структурного та 
реляційного капіталів організацій на "бізнес сер-
вісних компаній мало літературно представлені" 
[6, с. 437; 12, с. 318]. Порівняно з виробничим сек-
тором економіки, сфера послуг є більш складною 
та потребує більш комплексного підходу на осно-
ві складнішої методологічної діагностики стану 
підприємств з опорою на людей ("ця відсутність 
уваги особливо глибока") та залученням значного 
числа зацікавлених сторін [13, с. 143]. Так автори 
наводять приклади невдачі попередніх теоретич-
них моделей з покращення роботи підприємств 
ресторанного господарства – вибудовувалися на 
дослідженнях у текстильній та обробній промис-
ловості за браком і обмеженнністю академічних 
експертиз відповідних аспектів сфери послуг. 
Враховуючи, що унікальність сервісного сектору 
обумовлена домінуванням підприємств малого та 
середнього бізнесу зі значною часткою низькоква-
ліфікованих працівників, "ключ до повороту сфе-
ри послуг лежить у відносинах персоналу... життє-
во важливих проблемах людей, але ми не змогли 
знайти жодного дослідження, яке б вивчало став-
лення до персоналу сфери послуг", зазначали до-
слідники на початку ХХІ століття [13, с. 142].

Також було доведено, що інтелектуальний ка-
пітал має значення для університетів, приватних 
підприємців та державних органів [14]. Дослід-
ження з питання застосування звітності по інте-
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лектуальному капіталу підприємств для універ-
ситетів та науково-дослідницьких центрів згідно 
моделі, запропонованої Обсерваторією європей-
ських університетів, а також за результатами 
іспанських тематичних досліджень (Університет 
Мадриду), встановлено, що по відношенню до 
групи некомерційних організацій та організацій 
державного сектору вивчення інтелектуального 
капіталу є не лише доцільним, але й необхідним 
для покращення управління ефективністю про-
ектів; такі аналітичні розвідки є вагомим внеском 
в порівняльний аналіз університетів [14].

Між тим, проведений огляд існуючих систем 
виміру ефективної роботи підприємств сфери по-
слуг засвідчив, що існуючі моделі виміру не ві-
дображають повністю "нематеріальні драйвери 
виробництва" [15, с. 603]. Як слушно зауважили 
Н. Бонтіс, С. Яносевич та В. Дженополяк, сектор 
послуг є однією з сфер, які не були широко до-
сліджені у відношенні інтелектуального капіталу, 
оскільки більшість праць були сконцентровані 
на банківському секторі та фінансових послу-
гах [7, с. 1376]. Огляд "критики поворотної лі-
тератури" (critique of the turnaround) – дослід-
жень тих факторів, які впливають на повороти 
(turnarounds) у бізнесі, підкреслював відсутність 
досліджень, орієнтованих на взаємодію працівни-
ків та споживачів під час надання свого товару чи 
послуги в готельному секторі та в інших суміжних 
галузях [13, с. 148]. Дослідження невеликих готе-
лів за моделлю VAIC в Танзанії засвідчило, що 
низька якість інтелектуального капіталу підпри-
ємств (відсутність навчання персоналу та низький 
рівень інвестицій в ІТ технології) разом з іншими 
факторами (безпека, швидка обробка ліцензій та 
дозволів) є причиною низьких фінансових показ-
ників підприємств даної галузі [16, с. 509]. Відтак, 
в сервісному секторі економіки управління інте-
лектуальним капіталом підприємств є життєво 
важливим засобом стратегічного бізнесу та ваго-
мим фактором досягнення більш високих фінан-
сових показників [4, с. 2251]. 

Питанням виявлення відмінностей щодо при-
множення інтелектуального капіталу, механізмів 
креації, управління та захисту нематеріальних 
активів компаній та фірм в сервіс-орієнтованих 
та продукт-орієнтованих компаніях була присвя-
чена стаття за 2010 рік А. Кіанто, П. Хурмеліна та 
П. Рітала [12, с. 326]. Згідно з цим дослідженням, 
респонденція якого охопила 418 працівників HR 
та R&D відділів 335 фінських компаній, було вста-
новлено, що орієнтовані на надання послуг під-
приємства, мають у своєму активному розпоря-
дженні значний людський капітал та приділяють 
більше уваги питанням креації інтелектуального 
капіталу, ніж компанії орієнтовані на виготов-
лення та реалізацію продуктів і товарів. Пізніше 
вийшла публікація А. Кіанто у співавторстві з 
Т. Андреєвою, в якій емпіричними дослідженнями 
були охоплені 171 компанія в Фінляндії, Китаї та 
Росії; результати дослідження продемонстрували 
суттеві відміни між сервіс-орієнтованими та про-
дукт-орієнтованими підприємствами щодо еконо-
мії часу, яка була досягнута за рахунок застосу-
вання практики управління знаннями [17, с. 226]. 

В сучасних умовах сервіс-орієнтованої еконо-
міки підприємствам туризму та гостинності на-

лежить провідне місце, що окреслює нагальну 
потребу в розумінні особливостей їх ефектив-
ного управління та підвищення конкурентоз-
датності. У працях турецьких дослідників від-
нотовуємо докази того, що саме для підприємств 
готельної індустрії (чотири- та п'ятизіркових го-
телів Середземноморського регіону) виявлений 
взаємозв'язок між інтелектуальним капіталом 
та організаційною діяльністю закладів, зокрема, 
значне співвідношення (0,56) між клієнтським ка-
піталом та організаційною ефективністю; на ниж-
чому рівні (0,33) – між структурним капіталом та 
організаційною ефективністю відповідно до ана-
лізу структурних рівнянь [18]. У праці А. Джийер 
та Ю. Топсакала, представлено дані щодо зна-
чної позитивної кореляції між складовими інте-
лектуального капіталу підприємства (людським, 
структурним та реляційним капіталами), а також 
доведено, що шляхом навчання, освіти, набуття 
досвіду та нових знань туристичні організації на-
копичують та примножують власний людський 
капітал, а структурний капітал організацій збіль-
шується за рахунок набуття прав інтелектуаль-
ної власності та впровадження інноваційних роз-
робок; значний позитивний зв'язок був виявлений 
між реляційним капіталом турагентів та їх субпі-
дрядниками та партнерами; помірна залежність 
була виявлена між фінансовою діяльністю тура-
гентів та їх людським, структурним і реляційним 
капіталами відповідно [8].

Метод А. Пуліка було застосовано до двох 
австралійських компаній, які є провідними в го-
тельній індустрії країни за даними 2004–2007 ро-
ків [10, с. 277]. Як з'ясувалося, в готельній інду-
стрії культура, бізнес-процеси й ІТ-технології є 
значущими для формування структурного ка-
піталу, а інвестиції в клієнтський капітал здат-
ні збільшити продуктивність підприємств та їх 
фінансові результати [9, с. 305]. Дані отримані 
компанією PKF (Hospitality Research Consulting – 
незалежною дослідницькою філією компанії, яка 
відстежує фінансові результати та готельну ді-
яльність на рівні індивідуальної власності) за пе-
ріод 1998-2001 років з вибірки підприємств чо-
тирьох різних сегментів ринку: 69 готелів були 
економ-рівня (economy), 204 – середнього класу 
(midscale), 158 – фешенебельні (upscale) та 107 – 
розкішні (luxury) в результаті аналізу ефектив-
ності інвестування трьох різних типів інтелекту-
ального капіталу: системного капіталу (операційні 
знання), споживчого капіталу (брендові та мар-
кетингові знання) та людського капіталу (знання 
як службових, так і професійних працівників) по-
казують, що для фірм, що проводять стратегію 
диференціації, інвестиції у обслуговуючий пер-
сонал (Service Employee) і професійних праців-
ників (Professional Employee) підвищуються ре-
зультативність готелів; а інвестиції в системний 
та клієнтський капітали підвищили ефективність 
роботи всіх досліджуваних фірм. 

Солнет Д. та інші також стверджують, що го-
тельна індустрія є значущою складовою сучасного 
туризму, в якій саме реляційний капітал форму-
ється всіма діловими відношеннями між органі-
заціями туристичного сектору та зацікавленими 
партерами і субпідрядниками, інвесторами, по-
стачальниками, клієнтами та навіть конкурента-
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ми; також вважає за доцільно виокремити скла-
дову реляційного капіталу – стосунки з клієнтами 
(окремі науковці та економісти ототожнюють з 
поняттям клієнтський капітал підприємства) [13].

Дослідження у сфері готельної індустрії ви-
явили наступні взаємозв'язки між людським, ре-
ляційним та структурним капіталами: людський 
капітал впливає як на структурний, так і на реля-
ційний капітали; організаційний – на клієнтський; 
від сумарної складової організаційного та реля-
ційного капіталів залежить ефективність бізнесу, 
а людський капітал має опосередкований вплив 
(через організаційний та реляційні капітали ор-
ганізації) на фінансові показники підприємства; 
серед підприємств однієї мережі готелів тісніший 
взаємозв'язок між людським та структурним ка-
піталами, ніж між будь-якими іншими комбінаці-
ями складових інтелектуального капіталу, а та-
кож між структурним капіталом та фінансовими 
показниками готелів [19, с. 289; 20, с. 394]. 

Не зважаючи на те, що було виявлено нега-
тивний зв’язок (-0,14) між людським капіталом та 
організаційною ефективністю турецьких п'яти- 
та чотиризіркових готелів [18], дані аналізу іор-
данського готельного сектору (до аналізу були 
включені 53 також лише дорогі п'яти- та чотири-
зіркові готелі, які обслуговували біля 60% усіх 
відпочиваючих та клієнтів країни), доводять, що 
саме для елітних підприємств елементи інтелек-
туального капіталу є доволі важливими [5, с. 96; 
9, с. 303], оскільки інтелектуальний капітал зна-
чно впливає на продуктивність VIP-готелів; та-
кож тісний взаємозв'язок було індентифіковано 
між людським та реляційним капіталами, адже 
реляційний капітал підприємств даного сектору 
послуг залежить від професійної роботи персо-
налу (знання, мотивації, відношення до клієнтів), 
а виявлена висока якість обслуговування розгля-
далась як результат роботи менеджерів готелів. 
Також дослідники дійшли висновку, що інвести-
ції в розвиток компетенцій персоналу та їх нави-
чок сприяє покращенню іміджу та бренду готелів 
та підвищує рівень задоволення клієнтів, сприяє 
кращому обслуговуванню відвідувачів збоку всіх 
зацікавлених осіб, які в такий спосіб посилюють 
та підтримують зв'язок клієнтів з представника-
ми готелю. Між тим, відношення між людським 
та структурним капіталом було найслабшим, що 
засвідчує факт того, що компетенції працівників 

не в повній мірі застосовуються в роботі, зокрема 
в інформаційних та комунікаційних технологіях, 
розробці більш ефективних процесів, відтак, ін-
новаційні можливості використовуються недо-
статньо. Таким чином, дослідники стверджують, 
що організаційна культура та структура готелів 
має бути так змінена, аби краще використовува-
ти людський капітал. Поясненням тому факту, 
що виявлені закономірності протилежать висно-
вкам по сфері послуг в Малайзії можна пояснити 
прагненням високовмотивованого персоналу до 
інноваційності та покращення якості послуг; вод-
ночас, результати іорданських економістів узго-
джуються з даними підприємствами корейсько-
го готельного сектору – виявлено позитивний 
взаємозв’язок між структурним та реляційним 
капіталами, і більш слабший – між структурним 
та людськими ресурсами [20, с. 398]. Дослідження 
16 готелів, що належать SAS Hotels і Resorts гру-
пи Radisson довели, що інтелектуальний капітал 
покращує корпоративну ефективність вибраних 
готелів [l9, с. 300]. Дослідження двох готелів в 
Австралії у 2004–2007 роках виявило факт до-
мінування людського капіталу над іншими скла-
довими елементами інтелектуального капіталу 
підприємства [10]. Результати аналізу білів, за-
стосованих у анкеті з 28 запитаннями (цільовою 
групою виступали власники готелів США, гене-
ральні та виконавчі менеджери), засвідчили, що 
стратегія управління персоналом безпосередньо 
впливає на поведінкові характеристики готельє-
рів, а конкурентну стратегію у сфері ІТ можна 
розглядати як фактор впливу на фінансові по-
казники організації [21, с. 154].

Висновки з проведеного дослідження. З на-
веденого вище можна зробити наступні висновки: 
інтелектуальний капітал здатен покращити фі-
нансові показники роботи підприємств сервісного 
сектору, особливо в результаті інвестицій в люд-
ський капітал, примноження якого матиме пряму 
чи опосередковану дію на всі інші види інтелекту-
ального капіталу організації та ефективність робо-
ти підприємства. Між тим, питання примноження 
та управління інтелектуальним капіталом підпри-
ємств сервісного сектору ускладнюється нематері-
альними характеристиками самих послуг, особливо 
щодо визначення ключових елементів даного виду 
активів конкретного підприємства, що є однією з 
причин браку досліджень у цій галузі. 
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Summary
Intellectual capital is a determining factor of the modern post-industrial stage of development of society and knowledge 
economy. The role of intellectual capital and its components in the organization of business activity in the field of services 
is revealed and specified. The modern determinants of competitiveness and diversification of service sector enterprises are 
determined by the level of development of human and relational capital. Our research is based on objective principles of 
a systematic approach, economic analysis, logical approach and multimethodology. The findings can be used in developing 
organizational methods and improving the policy of human resources management of organizations. The study provides 
results for economists and experts in the management of intellectual capital of enterprises, corporations and firms.
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У статті наведений ретроспективний огляд етапів формування управлінського обліку. Визначені характерні риси кож-
ного із етапів. Визначені умови, що призвели до виникнення управлінського обліку. Зазначається, що управлінський 
облік в його нинішньому вигляді сформувався в процесі тривалої еволюції, осмислення якої дає можливість зрозуміти 
роль вищезазначеної облікової системи в механізмі управління підприємствами. 
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Постановка проблеми. На початку ХХІ ст. 
одним з найважливіших факторів виробництва 
справедливо вважається інформація, адже вона 
сприяє досягненню максимальних результатів 
економічної діяльності на основі збору й аналізу 
необхідних і достатніх даних про внутрішнє та 
зовнішнє середовище об’єкта управління. Роль 
інформації й інформаційних технологій у системі 
управління неймовірно посилилася в останні де-
сятиліття. Саме інформація стає тим ресурсом, 
завдяки якому формуються умови для фінансо-
во-економічного розвитку суб’єктів господарю-
вання, саме вона визначає стратегію і тактику 
ринкової поведінки підприємств.

Зростання обсягів інформації щодо різних 
сфер і різновидів діяльності суб’єкта господарю-
вання трансформує й розвиває його інформацій-
ний простір, в якому система інформації звітності 
давно визначена як чільна. Мету такої системи в 
економічній літературі пов’язують з отриманням 
найбільш достовірної інформації щодо фінансо-
вого стану, результатів діяльності конкретних 
суб’єктів господарювання з метою розширення і 
поліпшення якісних характеристик економічного 
інформаційного простору, підвищення ефектив-
ності їх внутрішніх економічних процесів.

З метою формування уявлення про сучасний 
управлінський облік в усій його повноті, доречно 
звернутися до аналізу його витоків, історії розвитку.

Не зважаючи на те, що проблеми управлін-
ського обліку всебічно і ґрунтовно розглянуті в 
науковій літературі, питання історичної ретро-
спекції майже не висвітлені вченими.

Постановка завдання. На основі викладеного 
доцільно сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає у виокремленні історичних етапів 
розвитку управлінського обліку та їх загальній 
характеристиці.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Приведемо аналіз форму-вання управлінсько-
го обліку у ретроспективному ракурсі, звернув-
шись до історичного підходу, адже в методології 
наукового пізнання останній посідає чільне місце. 
З огляду на це простежити генезис управлінсько-
го обліку доцільно протягом усіх історичних епох, 
зважаючи на зміни соціально-економічних укла-
дів і поглядів на процеси обліку й управління.

Розглядаючи виникнення та розвиток систе-
ми управлінського обліку як інформаційної бази 
для прийняття управлінських рішень, маємо на-
самперед зазначити, що економічні закони, що 

сформувались у результаті еволюції суспільства, 
передбачають виявлення стійкого взаємозв’язку 
між усіма економічними явищами. Питання ви-
никнення і розвитку управлінського обліку за-
вжди привертали увагу як учених-теоретиків, 
так і практиків. На сьогодні вийшла друком без-
ліч наукових праць як іноземних, так і україн-
ських дослідників, що формують концептуальні 
уявлення про управлінський облік як про специ-
фічну практичну діяльність.

Безпосередньо управлінський облік в його ни-
нішньому вигляді утворився в процесі тривалої 
еволюції, осмислення якої дає можливість зро-
зуміти роль вищезазначеної облікової системи в 
механізмі управління підприємствами.

Історичну довідку щодо класифікацій учени-
ми-економістами етапів розвитку бухгалтерсько-
го обліку і як його складника – управлінського 
обліку подає у своїх працях В. М. Добровський 
[7]. Він доводить, що весь облік доцільно роз-
глядати як управлінський, що бере початок з 
моменту промислової революції і містить три 
етапи: інформативний (до 1673 р.), юридичний 
(1673–1973 рр.) та економічний (управлінський). 
Також існує думка, що в розвитку управлінського 
обліку важливими є етап виникнення приватної 
власності, відокремлення управлінської функції 
від функції володіння власністю, відокремлення 
облікової функції від управлінської [8]. 

Проте для аналізу генезису управлінського 
обліку недостатньо акцентувати увагу лише на 
історичних періодах, оскільки в основі виникнен-
ня цієї облікової системи лежать неокласична 
економічна теорія, поєднана з класичною та нео-
класичною школою наукового управління.

Економічний зміст функції обліку обумовле-
ний кругообігом капіталу, який становить осно-
ву всіх класичних теорій балансознавства ХХ ст. 
(науки складання балансу): статичної, динаміч-
ної й органічної. В обліковій процедурі баланс є 
завершальним етапом облікових робіт. Органі-
заційна схема бухгалтерського обліку, яка тра-
диційно описана в літературі з бухгалтерського 
обліку, також побудована на кругообігу капіталу 
і рахунків, залучених у процес обліку вищезаз-
наченого кругообігу. Значущість концепції круго-
обігу капіталу визнана й у теперішній час. Існує, 
скажімо, думка, що предметом бухгалтерського 
обліку слід вважати капітал у його русі: як пред-
мет бухгалтерського обліку виокремлюється та 
частина господарської діяльності, яка опосеред-
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кована рухом індивідуального або суспільного 
капіталу [11]. 

Концепція кругообігу капіталу має принци-
пове значення для розвитку первісних уявлень 
про управлінський облік, оскільки кожну стадію 
кругообігу капіталу можна розглядати як окре-
мий блок інформації (про заготівлю товарно-ма-
теріальних цінностей, про виробничий процес, про 
процес продажу продукції, товарів, робіт та по-
слуг). Проте цієї інформації замало для належної 
організації управління підприємством, і потрібні 
більш широкі підходи до інформаційно-аналітич-
ного забезпечення управлінського процесу. Тобто, 
інформаційна складова, поряд з обліковою прак-
тикою, формує підстави для того, щоб результати 
обліку ставали основою для прийняття рішень із 
приводу організації виробничого процесу на за-
садах його раціональної побудови, економії ресур-
сів, зниження витрат при одночасному дотриман-
ні відповідного рівня якості готової продукції.

Необхідність модернізації обліку з урахуван-
ням потреб управління добре розумів класик 
управлінської науки А. Файоль, котрий сфор-
мулював універсальні принципи управління, що 
стали основою для розробки багатьох сучасних 
напрямів менеджменту. Управління, за А. Файо-
лем, складається з реалізації істотних функцій, 
кожна з яких базується на сукупності певних 
операцій, що здійснюються на підприємстві. Це – 
технічна функція, комерційна функція, страхо-
ва функція, адміністративна функція, фінансова 
функція, облікова функція, яка ґрунтується на 
сукупності вироблених підприємством обліко-
вих операцій, до яких віднесені всі бухгалтерські 
операції з калькулювання, статистики тощо [16]. 
Реалізація облікової функції, як зазначав А Фа-
йоль, дозволяє підприємству оцінити досягнуті 
результати і надавати повні, ясні і точні відомос-
ті щодо економічного становища підприємства. 
На думку А. Файоля, досконале рахівництво – 
просте і зрозуміле, що надає точне уявлення про 

роботу підприємства та її умови, є потужним за-
собом управління [16].

Нагадаємо, що безпосередньо управлінський 
облік був створений мене-джерами, але форма-
лізований він (набув сучасної форми) завдяки 
працям Р. Ентоні, увійшовши у практику вироб-
ничої діяльності як реакція на недоліки тради-
ційної бухгалтерії. Дослідник зазначав, що фі-
нансова звітність не повною мірою придатна для 
управління підприємством, оскільки вона орієн-
тована в минуле, у процесі складання втрачає 
актуальність і, внаслідок цього, позбавлена опе-
ративності [1]. 

Далі ретроспективний аналіз демонструє, що 
до кінця XX ст. склалась і теорія управлінського 
обліку. Сучасні економісти-дослідники виокрем-
люють такі етапи розвитку управлінського облі-
ку залежно від його мети:

– до 1950 р. мета управлінського обліку поля-
гала у контролі витрат на основі бюджетування 
та калькулювання собівартості;

– до 1965 р. мета управлінського обліку по-
лягала в управлінні витратами за центрами від-
повідальності;

– до 1985 р. метою стало скорочення витрат 
ресурсів, що забезпечують певні бізнес-процеси 
за допомогою розроблених методів управління 
витратами;

– у 1995 р. метою стало управління додатковою 
вартістю на основі ефективного використання ре-
сурсів, використання методів оцінки та плануван-
ня показників вартості, управління організаційни-
ми інноваціями і капіталізацією знань [18]. 

Зі свого боку, на основі аналізу наукових дже-
рел [1; 8; 11; 18] доцільно зробити висновок, що 
світова наука на сучасному етапі розвитку умов-
но виокремлює низку історичних епох, у межах 
яких у системно-хронологічному порядку вини-
кають передумови зародження та формування 
теоретико-методологічних засад управлінського 
обліку (рис. 1). 
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Рис. 1. Історичні періоди розвитку управлінського обліку
Джерело: складено автором за даними [1; 8; 11; 18]
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Розглянемо ці епохи детальніше.
1. Передпромислова епоха.
1.1. Первіснообщинний світ (приблизно 9–6 тис. 

років до н.е.) – характеризується виникненням 
нового типу економічної організації – економіки, 
що виробляє, і відповідного рівня перших еле-
ментів управління і обліку.

1.2. Давній світ (5 тис. років до н.е. – 500-ті рр. 
до н.е.) – характеризується виникненням і роз-
витком виробничої діяльності (історія Давнього 
Сходу), є передумовою зародження засад управ-
ління та обліку виробництва, браком орієнтації 
на вимірювання економічного ефекту.

1.3. Античний світ (500-ті рр. до н.е. – 476 р. до 
н.е.) – характеризується перетворенням обліку в 
систему, формуванням основних елементів пред-
метної сфери управлінського обліку, передумов 
для виникнення елементів управлінського та фі-
нансового обліку.

1.4. Середньовічний період (476–1492 рр.) – 
характеризується пріоритетністю капіталістич-
них відносин з притаманними їм економічними 
категоріями капіталу та прибутку, веденням 
систематизованого письмового обліку – подвійної 
бухгалтерії (Л. Пачолі).

1.5. Новий час (1492–1750 рр.) – характеризу-
ється формуванням передумов виникнення управ-
лінського обліку: визнанням обліку засобом управ-
ління і його виділенням як функції управління, 
емпірично доведеною можливістю калькулювання 
без використання системи подвійного запису, наяв-
ністю певної системи рахунків для обліку прямих і 
непрямих витрат, практичною потребою у вірогід-
ному і правильному обчисленні прибутку.

2. Промислова епоха (1750–1920 рр.) – характе-
ризується виникненням першої класичної школи 
наукового напряму (Ф.У. Тейлор, США); розви-
тком нового напряму – промислового обліку (ви-
робничого, калькуляційного обліку, обліку витрат) 
як історичного попередника управлінського облі-
ку, розробкою його предметної сфери; посиленням 
уваги до собівартості й механізму її обчислен-
ня – калькулювання як інструменту формуван-
ня прибутку; пристосуванням системи подвійної 
бухгалтерії до потреб промислового обліку, що 
обумовлює виникнення проблеми взаємозв’язку 
двох бухгалтерій – загальної та калькуляційної 
(виробничої); поділом функцій власності і керу-
вання; зосередженням на предметних сферах 
діяльності; розробкою і використанням методів, 
відмінних від системи подвійного запису: промис-
лового (виробничого) калькулювання та плануван-
ня, контролю і розподілу витрат.

3. Індустріальна епоха (1920–1970-ті рр.) – 
характеризується масштабним розвитком науки 
управління, у тому числі стратегічного; посилен-
ням управлінського впливу на господарські про-
цеси в економіці і тим, що вчені різних країн не 
досягли методологічної єдності в розумінні сут-
ності та змісту управлінського обліку.

4. Постіндустріальна епоха (1970–1990-ті рр. і 
до теперішнього часу) – характеризується фор-
муванням економіки інформаційного типу, яка 
вимагає нових підходів до обліку, зокрема, ува-
га приділяється обліку нематеріальних активів, 
інтелектуального капіталу, процесам інформати-
зації та комп’ютеризації обліку.

Слід зауважити, що у СРСР, до складу яко-
го входила Україна, термін «управлінський об-
лік» був майже невідомим, у наукових джерелах, 
на підприємствах і в організаціях мова йшла про 
оперативний облік, який надавав інформацію про 
будь-яку фінансову, господарську операцію, фік-
суючи її якісні та кількісні характеристики. За ра-
дянських часів бухгалтерський облік був, за своєю 
суттю, фінансовим обліком, метою якого був кон-
троль за збереженням соціалістичної власності, за 
реалізацією державних планів, а дані обліку ви-
користовувались для управління, для скорочення 
витрат, підвищення рентабельності [11]. 

Перед переходом до командно-адміністратив-
ної економіки за умов нової економічної політики 
(НЕП, 1923–1929 рр.) власне обліком бухгалтер-
ська професія не обмежувалася. У період НЕПу 
на підприємствах існувало дві бухгалтерії – фі-
нансова та бухгалтерія з обліку виробництва і 
калькулювання собівартості продукції Тодішній 
бухгалтер виконував не тільки облікові функції, 
але й функції управлінця (планування, підготов-
ка облікової інформації, аналіз даних, прийняття 
управлінських рішень). Такий широкий спектр 
обліково-аналітичних функцій був властивий 
бухгалтерській професії у 1920-ті роки [17]. 

У цей період велике значення мали графічні 
методи обліку, що набули поширення і як засіб 
звітної інформації (графіки Ганта), і як засіб ор-
ганізації документообігу всередині підприємства 
(оперограми). Нехтування принципами класичної 
бухгалтерії супроводжувалося зростанням ува-
ги до техніки реєстрації фактів господарського 
життя. Механізація обліку та поширення рахів-
ництва на вільних аркушах дещо зменшили роль 
картки, але не скасували її повністю.

Після впровадження Держплану з 1928 р. на 
підприємствах почалося створення планових від-
ділів, яке набуло значного поширення у 1930-х ро-
ках. За цими службами були закріплені планово-
аналітичні функції. Тобто, в процесі розвитку і 
зміцнення в країні централізованого планування 
функції бухгалтерії були зведені до контрольно-
облікових, а прерогативою планових відділів ста-
ло планування й аналіз діяльності підприємств. За 
радянських часів найважливішим завданням бух-
галтерського обліку був облік і контроль за збере-
женням соціалістичної власності [11]. 

У 1930-х роках у країні було започатковано 
функціонування рахункового машинобудування, 
що надало можливість розпочати в досить широ-
ких масштабах застосування електронно-обчис-
лювальної техніки в обліку. В останньому в той 
період можна виділити три підходи щодо роз-
рахунку калькуляції, які послідовно змінювали 
один одного. Спочатку калькуляція виконувалася 
статистично без зв’язку з даними бухгалтерсько-
го обліку, потім, з 1934 р., її стали визначати за 
даними бухгалтерських регістрів, при цьому ста-
тистичні звіти дозволяли списувати готову про-
дукцію за собівартістю минулого звітного періо-
ду, і, нарешті, з 1938–1940 рр. запроваджується 
жорстка бухгалтерська калькуляція. 

З’являється терміни «нормативний облік», 
«нормативна собівартість», що було обумовлено по-
требами визначення співвідношень між плановою і 
фактичною собівартістю. Певний інтерес виклика-
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ло питання про те, хто і як повинен установлювати 
нормативи. Одночасно з нормативним обліком роз-
вивалися реальний облік витрат і калькуляція со-
бівартості готової продукції. У 1948 р. А.А. Афана-
сьєв увів калькуляцію до складу елементів методу 
бухгалтерського обліку [15].

Намагання трактування об’єкта калькулюван-
ня спричинило дискусію наприкінці 1950-х років 
про напівфабрикатний і безнапівфабрикатний 
варіанти організації зведеного обліку витрат на 
виробництво і калькулювання собівартості про-
дукції. Була висунута ідея, що конкуренція ро-
бить калькуляцію майже безглуздою, оскільки 
ціна в цьому разі складається під впливом по-
питу і пропонування, а сама по собі фактична 
собівартість на продажну ціну не впливає (впли-
ває планова, або нормативна, собівартість). Тоді 
дійшли висновку, що калькуляція фактичної 
собівартості не потрібна, але це, звичайно, не 
означає, що калькуляція собівартості взагалі не 
потрібна – вона необхідна у двох аспектах: як 
планова (перспективна) і ретроспективна [15]. 

За радянських часів вітчизняні автори у робо-
тах, присвячених іноземній теорії і практиці об-
ліку, розглядали управлінський облік з позицій 
ідеологічних, тобто як інструмент експлуатації 
робітників і приховування прибутків, що отри-
мують капіталісти. Саме такий підхід був вико-
ристаний у науковій праці М.Г. Чумаченка «Об-
лік і аналіз у промисловому виробництві США», 
виданій у 1971 р. [18].

Безпосередньо термін «управлінський облік» 
став відомий широкому колу вітчизняних фахів-
ців наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років 
минулого століття. У цей історичний період від-
бувалось інтенсивне акумулювання знань і до-
свіду господарювання ефективних підприємств 
економічно розвинених країн, робилися спроби 
осмислити й упровадити в практику управління 
підприємствами дану систему обліку. 

Сама ж потреба в розвитку системи управлін-
ського обліку виникла в середині 1990-х рр., коли 
внаслідок посилення впливу на внутрішні управ-
лінські рішення зовнішніх (ринкових) факторів 
утворився вакуум в інформаційному забезпечен-
ні керівників щодо управління діяльністю як під-
приємств, так і структурних їх підрозділів. Тоді 
виникло принципово нове розуміння важливості 
управлінських рішень як передумови стійкого 
розвитку підприємств, що вимагало нової якості 
інформації для їх прийняття.

У цей період в Україні видаються підручники 
з управлінського обліку, а пізніше, після опану-
вання міжнародного досвіду, і українські вчені 
опублікували посібники та монографії з управ-
лінського обліку.

Варто зазначити, що в Законі України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» [14] на законодавчому рівні закріплене 
поняття «внутрішньогосподарський (управлін-
ський) облік» як система обробки та підготовки 
інформації про діяльність підприємства для внут-
рішніх користувачів у процесі управління під-
приємством. Це означає, що управлінський об-
лік застосовується насамперед у процесі обліку 
внутрішніх господарських операцій підприємства, 
а також у процесі оперативного та стратегічного 

планування, і головною його метою є забезпечен-
ня інформацією керівників різних рівнів управ-
ління підприємством, які є відповідальними за 
досягнення статутної мети підп-риємства. Тобто, 
управлінський облік є інструментом оперативного 
та стратегічного управління підприємством, функ-
цією якого є обчислення витрат на виробництво, 
собівартість будь-якої продукції, товару, резуль-
татів діяльності будь-якого підрозділу і підприєм-
ства загалом на різних стадіях проходження ма-
теріального, фінансового й інформаційного потоків 
(на стадії постачання, виробництва і збуту). 

Різні автори визначають певні фактори, що 
сприяли трансформації бухгалтерського обліку в 
нову якість – управлінський облік (табл. 1).

Отже, в результаті історичної трансформації 
виникла нова форма обліку, яку більшість сучас-
них науковців визначили як самостійний напрям 
бухгалтерського обліку, основне призначення 
якого – забезпечення менеджерів інформацією 
для прийняття управлінських рішень у сфері 
планування, управління і контролю. 

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

1. Поштовхом для створення управлінського 
обліку як окремої інформаційної системи під-
тримки управлінських рішень став той факт, що 
наприкінці 1940-х і на початку 1950-х років ми-
нулого століття відбулися значні зміни у сфері 
бухгалтерського обліку в країнах з розвиненою 
ринковою економікою. Ці зміни були пов’язані 
з тим, що традиційний бухгалтерський облік не 
давав інформації для прогнозу господарської ді-
яльності і прийняття своєчасних управлінських 
рішень, що особливо актуально за ринкових від-
носин. У зв’язку з вищезазначеним, у середині 
XX ст. розвиток ринкової економіки в індустрі-
ально розвинених країнах обумовив потребу до-
повнення бухгалтерського (фінансового) обліку 
облі-ком управлінським.

2. Основні етапи формування управлінського 
обліку збігаються зі сплесками ділової активнос-
ті підприємницької діяльності, зі змінами в тех-
нологічному та технічному укладах, а точніше, з 
ускладненням виробничого процесу, що викли-
кає ускладнення і процесу управління підпри-
ємством. Відповідно, не можна не визнати, що 
управлінський облік є відповіддю науки про об-
лік на реальні, практичні потреби управління.

2. В історично-структурному плані управлін-
ський облік виник на стику двох економічних 
напрямів діяльності на підприємстві – фінансо-
вого обліку і менеджменту – як система інфор-
маційно-аналітичного забезпечення управління, 
виробничої, маркетингової, логістичної, фінансо-
во-господарської діяльності конкретного суб’єкта 
господарювання.

3. Сучасний управлінський облік став реаль-
ним інструментом планування, невід’ємною час-
тиною ефективного управління. Будучи потужною 
економічною інформаційною системою, управлін-
ський облік є одночасно й дійовим механізмом 
структурування інформаційного простору, у се-
редовищі якого створюється можливість ефек-
тивного управління поточними витратами з метою 
одержання заздалегідь спланованого обсягу вигід 
у сфері звичайної діяльності підприємства.
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Таблиця 1
Фактори впливу на процеси трансформації бухгалтерського обліку  

в нову форму обліку – управлінський облік
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Конкуренція
Загострення конкуренції на внутрішньому  
та зовнішньому ринках збуту продукції + + + + +

Міжнародна конкуренція +
Необхідність збереження комерційної таємниці +

Поява конгломератних утворень різних організаційно-правових форм господарювання та власності
Утворення великих компаній і (корпорацій, транснаціональних 
компаній), зміна структури + + + +

Зростанні розмірів монополій
Наявність різних форм власності, що веде до появи різних груп 
та рівнів користувачів управлінської інформації +

Кризові явища в економіці
Інфляційні процеси + +
Криза економіки + + +
Знецінення валюти +
Нестабільність економічного середовища +

Зміна виробничого процесу
Розширення виробництва + +
Зростання витрат на науково-дослідні роботи +
Концентрація виробництва +
Виробниче нормування +
Зростання витрат на реалізацію 
Зміна технології виробництва під впливом НТП +

Трансформаційні процеси в національних економічних системах
Централізація (концентрація) капіталу + +
Необхідність пошуку ринків збуту + +
Зміна економічних відносин (зміна у бізнес-середовищі) + +
Інтеграційні процеси стосовно до світового господарства +
Зміна правових відносин +
Глобалізація +
Розвиток економіки, що базується на знаннях +

Зміна підходів до управління діяльністю підприємства
Актуалізація принципу ефективності управління + +
Інформаційні технології +
Поширення неокласичної економічної теорії +
Філософія позитивізму +
Застосування класичних та неокласичних теорій менеджменту +
Брак механізму планування (бюджетування) +
Брак механізму оцінки рентабельності напрямів діяльності та 
продуктів +

Брак процедур проведення аналізу та прийняття  
управлінських рішень +

Недостатній рівень відповідальності та мотивації персоналу +
Брак чіткого механізму управління підрозділами підприємства +

Поява нових об’єктів управління та обліку
Поява невідчутних (нематеріальних) активів

Зміна кваліфікаційних вимог до облікових працівників
Посилення конкуренції з боку працівників небухгалтерської професії +
Підвищення вибагливості споживачів бухгалтерських послуг +
Потреба в більш широкій підзвітності +
Брак прозорої системи обліку витрат +
Недосконалість системи внутрішньої звітності +

Підвищення ризикованості підприємницької діяльності
Імовірність банкрутства +
Висока міра ризику підприємницької діяльності +
Невизначеність умов господарювання +
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Summary
The article provides a retrospective review of the stages of formation of management accounting. The characteristic features 
of each of the stages are determined. The conditions that led to the emergence of management accounting are determined.  
It is noted that management accounting, in its current form, was formed in the process of evolution, the interpretation of 
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В УМОВАХ ВПЛИВУ COVID-19

Стаття присвячена дослідженню проблем ведення бізнесу в Україні. Обґрунтовано необхідність врахування форс-
мажорних обставин під час систематизації проблем ведення бізнесу. Досліджено зміни в економіці провідних країн 
світу під час пандемії коронавірусу COVID-19. Проаналізовано вплив (загострення або поліпшення) COVID-19 на 
умови ведення бізнесу в України. Здійснено трансформацію структури виокремлених (на підставі експертного методу) 
груп проблем ведення бізнесу в Україні з урахуванням впливу COVID-19.
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Постановка проблеми. Наприкінці 2019 р. люд-
ство стикнулося із проблемою пандемії корона-
вірусу Covid-19, яка майже за два з половиною 
місяці поширилася на усі континенти, зачепила 
80% країн світу та вплинула на ведення бізнесу 
в кожній з них. Наразі бізнес у всьому світі пере-
живає надзвичайно важкі часи. Так, наприклад, 
із введенням карантину, який триває в Україні у 
зв’язку із пандемією коронавірусу Covid-19, від-
булося закриття майже всіх магазинів та закла-
дів сфери послуг, окрім продовольчих крамниць, 
аптек й подібних критичних об’єктів. Наслідки 
карантину значно відчули туристичний бізнес, го-
тельно-ресторанний бізнес, б’юті-індустрія тощо. 

Згідно результатів експрес-опитування, яке 
провела Європейська Бізнес Асоціація серед 
представників малого та мікробізнесу (учасників 
Unlimit Ukraine), 18% респондентів розглядають 
варіант закриття власного бізнесу, 78% респон-
дентів зазнало збитків, розмір яких складає до 
75% від доходів, і тільки 4% респондентів отри-
мало прибутки від діяльності.

Крім цього, пандемія коронавірусу 
Covid-19 вплинула на поведінку людей, споживчі 
уподобання, поведінку корпорацій, рішення уря-
дів, виробництво та сферу послуг, логістичні по-
токи, тимчасове падіння експорту й імпорту тощо.

Загалом досить важко спрогнозувати наслідки 
(негативні чи позитивні) до яких призведе пан-
демія у всьому світі, проте можна із впевненістю 
стверджувати, що: демографічна ситуація зазнає 
змін, знизиться середній вік населення планети; 
трансформується структура світової економіки 
й логістики; будуть перенесені ключові локації 
виробництв (у т.ч. із Китаю в інші регіони); змі-
ниться роль глобальних гравців; оновиться сис-
тема охорони здоров’я (її частка у ВВП повинна 
збільшитись) тощо.

Постановка завдання. Отже, з метою подо-
лання негативного впливу пандемії коронавірусу 
Covid-19 на український бізнес, актуальності на-
бувають подальші наукові дослідження. Зокрема, 
актуальним є встановлення залежності між ви-

окремленими проблемами ведення бізнесу [1] та 
пандемією коронавірусу, їх взаємовпливу; транс-
формація запропонованої [1] ієрархії проблем ве-
дення бізнесу в Україні в умовах впливу Covid-19; 
визначення векторів розвитку українського бізне-
су під впливом форс-мажорних обставин.

Мета роботи полягає в обґрунтуванні впливу 
Covid-19 на запропоновану ієрархію проблем ве-
дення бізнесу в Україні [1] з метою її подальшої 
трансформації та визначенні можливих напрямів 
розвитку українського бізнесу.

Виклад основного матеріалу. Зазначимо, що 
у попередньому науковому досліджені [1] визна-
чено та систематизовано існуючі групи проблем 
ведення бізнесу в Україні, а саме: 1) проблема 
компетентності; 2) проблема податкових умов 
ведення бізнесу; 3) проблема особливостей отри-
мання банківських продуктів/послуг; 4) проблема 
тіньового ведення бізнесу; 5) проблема зловжи-
вання посадовими повноваженнями; 6) пробле-
ма невідповідності соціальних стандартів рівню 
життя населення; 7) проблема митного законо-
давства України; 8) проблема відсутності дер-
жавної підтримки; 9) проблема геополітичного 
стану України; 10) проблема валютного регулю-
вання у сприянні ведення бізнесу; 11) проблема 
альтернативи вибору способу обміну інформаці-
єю між контролюючими органами і суб’єктами 
господарювання.

Проте, серед зазначених проблем не було 
виокремлено такої групи як форс-мажорні об-
ставини, поряд із якою всі інші групи проблем 
трансформуються або стають другорядними.

Так, згідно ст. 141 Закон України № 671/97-ВР  
від 02.12.1997 р. «Про торгово-промислові пала-
ти в Україні» форс-мажорними обставинами (об-
ставинами непереборної сили) є надзвичайні та 
невідворотні обставини, що об’єктивно унемож-
ливлюють виконання зобов’язань, передбаче-
них умовами договору (контракту, угоди тощо), 
обов’язків згідно із законодавчими та іншими 
нормативними актами, а саме: загроза війни, 
збройний конфлікт або серйозна погроза такого 
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конфлікту, включаючи але не обмежуючись во-
рожими атаками, блокадами, військовим ембарго, 
дії іноземного ворога, загальна військова мобілі-
зація, військові дії, оголошена та неоголошена ві-
йна, дії суспільного ворога, збурення, акти теро-
ризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, 
блокада, революція, заколот, повстання, масові 
заворушення, введення комендантської години, 
карантину, встановленого Кабінетом Міністрів 
України, експропріація, примусове вилучення, 
захоплення підприємств, реквізиція, громадська 
демонстрація, блокада, страйк, аварія, проти-
правні дії третіх осіб, пожежа, вибух, трива-
лі перерви в роботі транспорту, регламентовані 
умовами відповідних рішень та актами держав-
них органів влади, закриття морських проток, 
ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпор-
ту тощо, а також викликані винятковими погод-
ними умовами і стихійним лихом, а саме: епі-
демія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, 
буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, 
град, заморозки, замерзання моря, проток, пор-
тів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, 
посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні 
лиха тощо [2].

Зазначимо, що нещодавно (17.03.2020 р.) у пе-
релік форс-мажорних обставин додано карантин, 
встановлений КМУ, що є логічним наслідком 
впливу пандемії коронавірусу Cоvid-19.

Cоvid-19 безпрецедентно деструктивно впли-
нув на соціальне, економічне, політичне та ду-
ховне життя кожної країни, що спровокувало 
зміну геополітичного простору світу й трансфор-
мацію свідомості людства в цілому, і бізнесу зо-
крема. Градаційне віднесення означеної пандемії 
Cоvid-19 до форс-мажорних обставин зумовле-
не зупиненням перманентно-діючого життєвого 
циклу як людини, так і бізнесу. Зокрема, век-
тор розвитку Китайської Народної Республіки, 
що стала базою для розповсюдження коронаві-
русної інфекції Cоvid-19, спрямований на виве-
дення китайського капіталу за кордон з метою 
злиття та поглинання, тобто трансформування 
умов ведення бізнесу й розширення його при-
сутності на міжнародній арені, змінився у на-
прямок перерозподілу і використання наявно-
го капіталу країни для забезпечення охорони 
здоров’я населення, та нівелювання негативних 
наслідків впливу Cоvid-19. Згідно наданого звіту 
Ernst&Young Global Limited [3], станом на поча-
ток 2019 року, загальні іноземні інвестиції Китаю 
склали 117,1 млрд доларів США, це на 9,8% мен-
ше ніж у попередньому році, що стало підґрун-
тям для посилення даних тенденцій у зв’язку із 
впливом коронавірусної інфекції Cоvid-19. Бізнес 
активність Італії, що стала другою країною, яка 
постраждала від пандемії коронавірусу Cоvid-19, 
зазнала видозмін. Хоча основними цілями дер-
жавної політики країни є управління ризиками 
і підвищення стійкості, очікується прогнозоване 
зниження ВВП Італії на 3%, а потім на 5% [4], 
з врахуванням вагомого скорочення в текстиль-
ній промисловості, залізничному і повітряному 
транспорті, готельному, ресторанному й турис-
тичному бізнесі, кількості розважальних шоу і 
спортивних заходів. Окрім того, після підписання 
двосторонньої угоди «Меморандум про взаєморо-

зуміння» (MoU) між Китаєм та Італією, в меж-
ах ініціативи Китаю Belt&Road Initiative (BRI), 
посилення заходів подолання поширення впливу 
коронавірусної інфекції Cоvid-19, шляхом обме-
ження авіасполучення між Італією та Китаєм, 
сформувало можливість скорочення експорту до 
Китаю, як постійного торгового партнера. Ущіль-
нені взаємовідносини між Китаєм та Італією у 
період динамічного протікання пандемії коронаві-
русу Cоvid-19 може стати імпульсом у зміні умов 
ведення бізнесу в світовому економічному про-
сторі, через релевантність його із соціальною та 
політичною діяльністю кожної країни. Ланцюгова 
реакція трансформації умов регулювання еконо-
міки та ведення бізнесу в країні спостерігається 
у країн, які тісно пов’язані економічно-політич-
ними об’єднаннями та альянсами, а саме у Іспа-
нії, Німеччині, Франції, Бельгії, Великобританії. 
Окрім того, пандемія коронавірусу Cоvid-19 ста-
ла викликом для економіки Сполучених Штатів 
Америки, фондові ринки якої у березні 2020 року 
знизилися на чверть від свого піку згідно попе-
реднього періоду, знищуючи три роки розвитку, 
а рівень безробіття перевищив показники рецесії 
2008 року [5].

Саме тому доцільним є перегляд та подальша 
трансформація ієрархії проблем ведення бізнесу 
в Україні в умовах впливу Covid-19:

1) Проблема компетентності:
Загострення проблем:
– відсутності висококваліфікованих фахівців 

(зміна діючого законодавства, яке доволі часто не 
відповідає реаліям введеного режиму карантину; 
постійно не працює або працює із перешкодами 
електронний кабінет платника в умовах заклику 
органів ДПС щодо максимального використання 
дистанційного формату спілкування на час ка-
рантину тощо);

– наявності вузькоспеціалізованого персоналу 
(це стосується як суб’єктів господарювання, так 
й контролюючих органів, тобто, на час карантину 
досить багато висококваліфікованих фахівців за-
лишилися (самі того не бажаючи) без роботи або 
у відпустці за власний рахунок, або, у найкращо-
му випадку, на дистанційній роботі);

– розбіжності між вимогами діючого за-
конодавства України та консультаційно-
роз’яснювальною роботою фахівців контр-
олюючих органів (наприклад, під час режиму 
карантину відбувається постійна швидка зміна 
податкового законодавства України, загалом фа-
хівці ДПС навіть не мають часу на ознайомлення 
із постійними податковими змінами, тому дово-
лі часто консультаційно-роз’яснювальна робота 
фахівців не відповідає вимогам діючого податко-
вого законодавства та залишає бажати кращого).

2) Проблема податкових умов ведення бізнесу:
Загострення проблем:
– постійної швидкої зміни податкового за-

конодавства (на території України карантин 
було введено 12 березня 2020 р., проте станом 
на 09 квітня 2020 р. було прийнято, опубліковано 
та набрали чинності декілька десятків законів, 
щонайменше 4-ри (№ 530-IX [6], № 531-IX [7], 
№ 532-IX [8], № 533-IX [9] від 17.03.2020 р. та  
№ 540-IX від 30.03.2020 р. [10]), з яких вносять 
суттєві зміни у Податковий кодекс України);
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– невідповідності між собою нормативно-пра-
вових актів держави (наприклад, Законом Укра-
їни № 533-IX від 17.03.2020 р. [9] було звільнено 
юридичних і фізичних осіб від сплати податку 
на землю та податку на нерухоме майно за бе-
резень-квітень 2020 р., проте пізніше (23 берез-
ня 2020 р.) ДПС надала роз’яснення щодо звіль-
нення від сплати податку на землю виключно 
юридичних осіб (фізичні особи повинні сплати-
ти податок на землю у звичайному порядку), а 
02 квітня 2020 р. [10] від сплати податку на зем-
лю та податку на нерухоме майно звільнювався 
лише березень (за квітень юридичні особи пови-
нні сплатити податки у звичайному порядку);

– невідповідності дій державної податкової 
служби вимогам чинного податкового законодав-
ства України (швидка зміна податкового законо-
давства призводить до того, що фахівці надають 
такі роз’яснення, індивідуальні податкові кон-
сультації тощо, які вже не відповідають діючому 
податковому законодавству України).

Поліпшення проблеми:
– достатньо великих розмірів податкового 

навантаження на певні групи суб’єктів господа-
рювання (на час карантину ВРУ разом з КМУ 
намагається поліпшити умови ведення бізне-
су шляхом скасування штрафів/пені згідно по-
даткового законодавства України на період з 
01 березня по 31 травня 2020 р. (крім порушен-
ня нарахування, декларування та сплати ПДВ, 
акцизного податку, рентної плати; порушення 
правил обліку, виробництва та обігу пального або 
спирту етилового на акцизних складах; відчу-
ження майна, яке перебуває у податковій заста-
ві, без згоди контролюючого органу); скасування 
штрафів/пені з єдиного соціального внеску на 
період з 01 березня по 31 травня 2020 р.; скасу-
вання сплати ФОП єдиного соціального внеску 
за березень-квітень 2020 р.; скасування сплати 
за землю (для юридичних осіб) та податку на не-
рухомість (для юридичних та фізичних осіб) за 
березень 2020 р. [6–10] тощо). 

3) Проблема особливостей отримання банків-
ських продуктів/послуг:

Загострення проблем:
– зменшення обсягів кредитування суб’єктів 

господарювання (у січні-лютому 2020 року обсяг 
кредитів банків зменшися (у порівнянні із 2019 р.) 
на 13%, тобто поширення пандемії коронавірусу 
лише посилює негативну тенденцію щодо обсягів 
кредитування суб’єктів господарювання).

Для споживчого кредитування (можуть роз-
раховувати як громадяни, так і бізнес) на час 
введення режиму карантину введено кредитні 
канікули (можливість відстрочити платежі за 
кредитами на період після карантину) [6–10].

Проблема відсутності універсальних стандар-
тів форми представлення документів для про-
ведення фінансового моніторингу фінансових 
операцій клієнтів в умовах впливу Covid-19 за-
лишилась незмінною. Проте набрання чинності 
Закону України № 361-IX від 06.12.2019 р. «Про 
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінан-
суванню тероризму та фінансуванню розповсю-
дження зброї масового знищення» сприятиме ви-
рішенню окресленої проблеми.

Також зазначимо, що під час режиму каран-
тину банки України намагаються максимально 
перевести взаємодію з клієнтами в онлайн, що 
є значним кроком вперед стосовно повного пере-
ходу на електронний документообіг.

4) Проблема тіньового ведення бізнесу:
Загострення проблем:
– невідповідності між розміром фактичної (мі-

німальної заробітної плати, яка встановлена за-
конодавством) та реальної (прийняття бюджету 
на 2020 р. відбувалося без врахування настання 
форс-мажорних обставин у державі; під час ка-
рантину відбувається постійне підвищення цін на 
продукти, проте жодним чином встановлена на 
01.01.2020 р. мінімальна заробітна плата не зросла; 
на час введення режиму карантину роботодавці 
зацікавлені в утриманні робітників будь-яким чи-
ном (навіть сплачуючи заробітну плату «у кон-
вертах» без сплати відповідних податків) тощо);

– наявності неофіційного працевлаштуван-
ня (враховуючи масове звільнення працівників 
з роботи/примусове відправлення працівників у 
відпустку без збереження заробітної плати/пе-
рехід на неповний робочий час/масове повернен-
ня «заробітчан» відбувається постійне зростання 
неофіційного працевлаштування, оскільки щоб 
прогодувати сім’ю людині неважливо є працев-
лаштування офіційним чи ні).

– безперешкодної діяльності «фіктивних під-
приємств» або здійснення підприємствами «безто-
варних» операцій (враховуючи постійні обмежен-
ня, що спричиненні введенням режиму карантину, 
та встановлення мораторію на перевірки, діяль-
ність «фіктивних підприємств» або кількість «без-
товарних» операцій, що здійснюються недобросо-
вісними підприємствами лише збільшується).

5) Проблема зловживання посадовими повно-
важеннями:

Загострення проблем:
 – хабарництва (у результаті прийняття По-

станови Кабінету Міністрів України № 211 від 
11 березня 2020 р. «Про запобігання поширенню 
на території України гострої респіраторної хворо-
би COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2» [12], яка відтворює прийняті умови ка-
рантину, та штрафні санкції за їх порушення в 
розмірі 17-34 тис грн, виникли прецеденти нового 
виду хабарництва, пов’язаного із даним штрафом). 

Поліпшення проблем:
– рейдерських нападів на бізнес (у зв’язку із 

впровадженням карантину, обмеження руху і пе-
ревезення значної кількості пасажирів сприяло 
зменшенню кількості захватів із застосуванням 
силових методів впливу. Окрім того, даній пози-
тивній тенденції сприяло відкриття Офісу проти-
дії рейдерства у грудні 2019 року та прийняття 
Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо захисту права 
власності» № 159-IX від 03.10.2019 р. [12]).

6) Проблема невідповідності соціальних стан-
дартів рівню життя населення:

Загострення проблем:
– низького значення показників соціальних 

стандартів за достатньо високого рівня інфляції 
у державі (у січні 2020 р. індекс інфляції склав 
100,2%, у лютому – 99,7%, а вже у березні (поча-
ток введення режиму карантину) – 100,8%. Крім 
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того, у березні 2020 р. відбулося збільшення рів-
ня безробіття майже на 10%, яке супроводжува-
лося стрімким зростанням цін на продукти хар-
чування (на деякі продукти майже на 50%));

– невідповідності споживчих потреб громадян 
розміру мінімальної заробітної плати/пенсії/алі-
ментів/матеріального забезпечення/державної 
допомоги тощо встановленого діючи законодав-
ством (враховуючи зростання у березні 2020 р. 
(початок введення режиму карантину) рівня без-
робіття майже на 10%, зазначена проблема стає 
більш гострою та відчутною для багатьох людей).

Проблема стрімкого (майже у 2 рази) зростан-
ня мінімальної заробітної плати спостерігалась 
лише у 2017 р., а протягом періоду 2017-2020 рр. 
в Україні відбувалося поступове підвищення мі-
німальної заробітної плати (3 200 грн. – 2017 р., 
3 723 грн. – 2018 р., 4 173 грн. – 2019 р., 4 723 грн. – 
2020 р.). Тому, на означену проблему введення 
режиму карантину у зв’язку із поширенням пан-
демії коронавірусу Covid-19 не вплинуло (на да-
ний час) жодним чином.

Варто також зазначити, що у квіті 2020 року 
одноразову грошову допомогу у розмірі 1 000 грн. 
отримають 10,6 млн. пенсіонерів (в т.ч. пенсіоне-
ри, чия пенсія становить менше 5 000 гри.).

7) Проблема митного законодавства України:
Загострення проблем:
– відсутності автоматизації у роботі митних 

органів з іншими контролюючими органами та 
суб’єктами господарювання (у зв’язку із розпо-
всюдженням коронавірусу Covid-19, по каналам 
медіа-ресурсів, як одного з ключових факторів 
впливу на трансформацію ситуації в умовах 
карантину, оприлюднено інформацію щодо не-
законного вивезення 2 партій медичних масок, 
вироблених в Україні. Факт наявності даного по-
відомлення свідчить про неузгодженість дій мит-
них органів з іншими контролюючими органами 
та суб’єктами господарювання);

– навмисного заниження ціни на імпортні/
експортні товари з метою подальшого заниження 
вартості митних послуг;

– недосконалості нормативно-правового регу-
лювання митної діяльності держави та її уповно-
важених органів; 

– розбіжності у розмірах ставок ввізного мита 
на однорідні товари; 

– встановлення специфічних ставок ввізного 
мита без урахування специфіки поставок.

Поліпшення проблеми:
– невідповідності митного контролю сучасним 

потребам пропускної здатності та світовим стан-
дартам контролю товарів (приєднання у тестово-
му режимі блокчейн-платформи TradeLens, що 
дозволяє стежити за переміщеннями морських 
вантажів онлайн).

8) Проблема відсутності державної підтримки:
Загострення проблем:
– бюрократичності влади, що виражена трива-

лим періодом для прийняття і ухвалення рішен-
ня або закону; політична нестабільність (під час 
введення карантину, в наслідок розповсюдження 
коронавірусу Covid-19, Верховною радою Украї-
ни 31.03.2020 прийнято Закон «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо обігу 
земель сільськогосподарського призначення» [13], 

положення якого дисонансно корелюють із стат- 
тею 13 Конституції України [14]. Оскільки Укра-
їна експортоорієнтова аграрна країна, а експорт 
зернових культур займає найбільшу питому вагу 
в структурі експорту, а саме станом на лютий 
2020 року 20,9%, то прийняття проекту даного за-
кону сприяло дестабілізації політичної ситуації в 
країні, про що свідчать результати опитування 
Київського міжнародного інституту соціології [15]).

– обмеженості програм державної підтримки 
суб’єктів господарювання (на відміну від провід-
них країн світу країн світу, таких як Швейцарія, 
Великобританії, Італія та інших, де першочерго-
вою метою, у зв’язку з розповсюдженням коро-
навірусу Covid-19, стало впровадження програм 
фінансування на підтримку фонду заробітної 
плати, а другочерговою, поповнення обігових ко-
штів підприємств малого та середнього бізнесу, 
шляхом надання кредитів на тривалий термін під 
0% ставку та 0,5% (програми Financial support 
for businesses during coronavirus (COVID-19), 
Об’єднане Королівство; COVID-19 Federal 
government bridging loans, Швейцарія та ін.) в 
Україні обмежилися чотирма основними напрям-
ками: 1 – це податкові канікули (блок податкові 
умови ведення бізнесу), 2 – кредитні канікули, 
3 – підтримка роботодавців і працівників сфери 
малого та середнього бізнесу; 4 – підтримка аг-
робізнесу, з метою подальшого розвитку бізнесу, 
а не підтримку в умовах пандемії COVID-19).

9) Проблема геополітичного стану України:
Загострення проблем:
– порушення територіальності цілісності 

України (наявність позиції Євросоюзу щодо під-
тримки суверенітету й територіальної цілісності 
України [16] на офіційному сайті Європейської 
ради, станом на 16 січня 2020 року, свідчить про 
не вирішення питання щодо територіальної ці-
лісності України. Крім того, мілітаризований 
конфлікт сприяє виникненню антисанітарних 
умов, що в поєднанні з поширенням пандемії 
Covid-19 збільшує вірогідність захворювання у 
населення працездатного віку);

– низької спроможності до контролю владни-
ми структурами територіальної цілісності та де-
мографічної, політичної і економічної ситуації в 
країні (основуючись на рейтингу України за Ін-
дексом слабкості «Fragile States Index» за група-
ми, у 2019 році Україну, з оцінкою 71, віднесено 
до категорії країн з критичним рівнем нестабіль-
ності поруч з ПАР і Габоном [17]. Поліпшення за-
гального рейтингу України відповідно до Індексу 
слабкості «Fragile States Index» відбулося за ра-
хунок збільшення відтоку інтелектуального капі-
талу, скорочення перельотів населення, знижен-
ням державної легітимності, притисненням прав 
людини та посилення зовнішнього втручання в 
державну політику країни. Пандемія Covid-19, не 
лише скоротила, а й сприяла тимчасовому зупи-
ненню авіаційного сполучення та створила преце-
денти у питаннях порушення прав людини); 

– дисбалансу ресурсних можливостей і спро-
можності забезпечення високої продуктивності 
бізнесу як основи економічного зростання (згід-
но Індексу глобальної конкурентоспроможності 
(«Global Competitiveness Index», GCI) у 2019 році 
[18] Україна опустилася на 85 місце, що на 4 по-
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зиції нижче попереднього року, за рахунок ре-
гресу у фінансовій сфері (на 19 позицій) й у сфері 
охорони здоров’я (на 9 позицій), які нівелювали 
позитивні тенденції у категорії рівень розвитку 
бізнесу. Наявність даного регресу сприяла нега-
тивному впливу Covid-19 на умови ведення біз-
несу в Україні, а саме відсутність ефективної, 
забезпеченої системи охорони здоров’я обумо-
вила необхідність закриття підприємств МСБ у 
безальтернативному рішенні діючого Уряду, як 
загрозу для життя громадян).

10) Проблема валютного регулювання у спри-
янні ведення бізнесу:

Загострення проблем:
– стабільного, але волатильного валютного кур-

су, з фіксацією на вищому рівні (негативні новини 
є базою для змінності валютного курсу. Розповсю-
дження коронавірусу Covid-19 на території Ки-
таю, та блокування ділової активності, позитивно 
відобразилося на зміцненні американської націо-
нальної валюти на початку 2020 року. Поєднання 
короткострокового впливу зовнішніх факторів та 
заходів впливу для подолання розповсюдження 
Covid-19 на території України, шляхом закриття 
більшості підприємств малого та середнього бізне-
су, зумовили девальвацію національної грошової 
одиниці України. Оскільки, станом на 14 квітня 
2020 року офіційний курс гривні до долару США 
становив 27,04 грн, що на 11,5% більше ніж у лис-
топаді 2019 року, спочатку розповсюдження коро-
навірусної інфекції Covid-19).

Поліпшення проблем:
– правил роботи з іноземною валютою і транс-

формаційних змін валютного законодавства Укра-
їни (набуття чинності з 07 лютого 2019 року За-
кону України «Про валюту і валютні операції»  
№ 2473-VIII від 21.06.2018 р. [19] сприяло міжнарод-

ній торгівлі, шляхом лібералізації валютного зако-
нодавства, та забезпечення вільного руху капіталу 
відповідно до угоди про асоціацію України з ЄС).

11) Проблема альтернативи вибору способу 
обміну інформацією між контролюючими органа-
ми і суб’єктами господарювання:

Поліпшення проблеми:
Введення режиму карантину сприяє діджи-

талізації введення бізнесу та переходу великої 
кількості компаній на електронний документоо-
біг. Загалом останнім часом, з урахуванням часу 
режиму карантину, відбувається впровадження 
ведення бізнесу дистанційно.

З метою структуризації оновлених проблем 
ведення бізнесу в Україні застосовано метод ана-
лізу ієрархій [1]

Відповідно до означених проблем, оновлено 
граф взаємозалежності та залежності проблем 
ведення бізнесу рис. 1.

Базуючись на результатах аналізу направле-
ного графа (рис. 1), сформовано матрицю залеж-
ності (табл. 1).

Відповідно до методу, що застосовувався у 
попередньому дослідженні [1] сформовано ма-
трицю досяжності.

Відповідно до табл. 2 означено, що для пер-
шого, третього, четвертого, шостого, сьомо-
го, восьмого, дев’ятого, одинадцятого, два-
надцятого елементів виконується умова [1]  
((I + B)k–1 ≤ (I + B) k = (I + B)k+1), значить, вони є 
першим рівнем інформаційної моделі. Після від-
кидання отриманих при першій ітерації елемен-
тів, ітерації проводяться доти, доки лишається 
більше за один елемент [1]. 

Для означення рівнів трансформованої ієрар-
хії проблем ведення бізнесу в Україні проведено 
другу ітерацію (табл. 3).

1. Недостатній рівень 
компетентності

2. Податкові 
умови ведення 

бізнесу
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інформацією між 
контролюючими органами і 
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12. Форс-мажорні 
обставини (Covid-2019)

 
Рис. 1. Направлений граф причинно-наслідкових зв’язків між проблемами ведення бізнесу  

з врахуванням форс-мажорних обставин
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Таблиця 3
Перша ітерація побудови структурованої схеми 

рівнів трансформованої ієрархії  
проблем ведення бізнесу в Україні 

hi R (hi) А (hi) R (hi)  А (hi)
2 2, 10, 11 1, 2, 8, 9, 10 2, 10
10 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 8, 9, 10 2, 10

Побудова інформаційної моделі (рис. 2) дозволяє:
– провести структуризацію елементів для по-

будови ієрархії проблем ведення бізнесу в Україні;
– побачити їх взаємозв’язок;
– визначити головні та другорядні.
Згідно рис. 2 трансформована ієрархія означе-

них проблем ведення бізнесу в Україні є 2-рівне-
вою, тобто архітектоніка структури залишилася 
незмінною. Водночас, відбувається трансформа-
ція внутрішньої структури першого рівня ієрар-
хії, внаслідок врахування негативного впливу 
пандемії коронавірусу Сovid-19. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, для означення рівневості проблем веден-
ня бізнесу в Україні в умовах розповсюдження 

Сovid-19 та особливостей їх впливу застосовано 
проблемно-орієнтований підхід [1]. Трансформо-
вана ієрархія актуальних проблем ведення бізне-
су в Україні в умовах розповсюдження Сovid-19 є 
незмінно 2-рівневою, аналогічно до попередніх 
досліджень, та має наступне вираження:

перший рівень об’єднує проблеми: форс-
мажорних обставин, які у більшості випадків під-
силюють негативний прояв проблем геополітичного 
стану України, відсутності державної підтримки, 
недостатнього рівня компетентності, альтернативи 
вибору способу обміну інформацією між контролю-
ючими органами і суб’єктами господарювання, не-
відповідності соціальних стандартів рівню життя 
населення, зловживання посадовими повноважен-
нями, митного законодавства України, особливос-
тей отримання банківських продуктів/послуг; на-
явності значного тіньового сектору ведення бізнесу;

другий рівень характеризує проблеми валют-
них (посилення «чутливості» до волатильності 
валютного курсу внаслідок інформаційного не-
гативного впливу) і податкових умов ведення 
бізнесу (загострення протирічь у положеннях 
нормативно-правових актів та відсутність сис-

Таблиця 1
Матриця залежності взаємозв’язку змінених проблем ведення бізнесу в Україні

№ Проблеми ведення бізнесу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Недостатній рівень компетентності 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
2 Податкові умови ведення бізнесу 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0

3 Особливості отримання банківських 
продуктів/послуг 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0

4 Тіньове ведення бізнесу 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Зловживання посадовими повноваженнями 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

6 Невідповідності соціальних стандартів рівню жит-
тя населення 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

7 Особливості митного законодавства України 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
8 Відсутність державної підтримки 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
9 Геополітичний стан України 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
10 Валютне регулювання у сприянні ведення бізнесу 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0

11
Альтернативи вибору способу обміну 
інформацією між контролюючими органами 
і суб’єктами господарювання

1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0

12 Форс-мажорні обставини 
(пандемія коронавірусу Covid-19) 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1

Таблиця 2
Перша ітерація побудови структурованої схеми рівнів трансформованої ієрархії  

проблем ведення бізнесу в Україні
hi R (hi) А (hi) R (hi)  А (hi)
1 2 3 4
1 1, 2, 3, 6, 7, 10 1, 8, 9, 11,12 1
2 2, 4, 5, 10, 11 1, 2, 8, 9, 10,12 2, 10
3 3, 4, 7 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11,12 3
4 4 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 4
5 3, 4, 5 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12 5
6 3, 4, 6 1, 2, 6, 8, 9, 10 6
7 4, 5, 7 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11,12 7
8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 8,12 8
9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 8, 9,12 9
10 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 8, 9, 10,12 2, 10
11 1, 3, 4, 7, 11 2, 8, 9, 11,12 11
12 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 12 12
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темно-процесного підходу в імплементації ново-
прийнятих положень, з нівелюванням протирічь).

Отже, доведення незмінності архітектоніки 
ієрархії проблем ведення бізнесу в Україні та 

означення взаємозв’язків її структурних блоків 
формує змістовну базу для проведення подаль-
шого дослідження щодо оцінювання формалізо-
ваного прояву проблем ведення бізнесу в країні.
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2. Податкові умови ведення бізнесу

3. Особливості 
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5. Зловживання 
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6. Невідповідності 
соціальних 
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12. Форс-мажорні обставини

 
Рис. 2. Ієрархічно структурований граф проблем ведення бізнесу в Україні
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ИЕРАРХИИ ПРОБЛЕМ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В УКРАИНЕ  
В УСЛОВИЯХ ВЛИЯНИЯ COVID-19

Аннотация
Статья посвящена исследованию проблем ведения бизнеса в Украине. Обоснована необходимость учета форс-
мажорных обстоятельств, при систематизации проблем ведения бизнеса в Украине. Исследованы изменения в эконо-
мике ведущих стран мира во время пандемии коронавируса COVID-19. Проанализировано влияние (обострение или 
улучшение) COVID-19 на условия ведения бизнеса в Украине. Осуществлена трансформация структуры выделенных 
(на основании экспертного метода) групп проблем ведения бизнеса в Украине с учетом влияния COVID-19.
Ключевые слова: бизнес, ведение бизнеса, проблемы ведения бизнеса, пандемия коронавируса, карантин, трансфор-
мация иерархии проблем, проблемно-ориентированный подход.
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TRANSFORMATION OF THE HIERARCHY OF PROBLEMS OF DOING BUSINESS  
IN UKRAINE WITHIN THE CONDITIONS OF COVID-19 IMPACT

Summary
The article is concerned with research of problems of doing business in Ukraine. The need for consideration of force-
majeure circumstances during systematizing the problems of doing business in Ukraine was substantiated. Changes in the 
world’s leading countries’ economies during COVID-19 coronavirus pandemic were explored. The impact (exacerbation 
or improvement) of the COVID-19 coronavirus pandemic on business conditions in Ukraine was analyzed. The structures’ 
transformation of selected (based on the expert method) groups of problems of doing business in Ukraine with due 
allowance of COVID-19 impact was accomplished.
Key words: business, doing business, problems of doing business, coronavirus pandemic, quarantine, transformation of the 
hierarchy of problems, problem oriented approach.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТА АНАЛІЗ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ  
ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті проведено опис ризикових ситуацій, причини виникнення ризику, підходи до управління ризиками на комерцій-
ному підприємстві, показано зв’язок між стратегією підприємства з управління ризиками та його діяльністю. Показано, 
що для ефективної роботи з ризиком підприємству необхідно мати свою систему управління ризиком, яка використо-
вується з метою вибору прийнятного рівня ризику та пошуку способів зниження його негативних наслідків, адже роз-
виток ринкових відносин підсилює значущість роботи з управління ризиками в підприємствах роздрібної торгівлі, що 
пов'язано зі збільшенням обсягів інформації, прискоренням "ритму життя" та іншими рисами, що характеризують еко-
номіку ринкового типу. Запропоновано загальну схему технології управління ризиком комерційного підприємств з метою 
здійснення аналізу та оцінки ризику, вироблення способів його зниження при управлінні комерційним підприємством.
Ключові слова: ризик-менеджмент, комерційна діяльність, ризик, невизначеність.

Постановка проблеми. Економічні ризики в 
наш час впливають на життя цілих країн, під-
приємств та кожного окремого громадянина. 
Звісно, в таких умовах системам керування еко-
номічними ризиками відведено достатньо багато 
уваги та зусиль, а самі системи керування ризи-
ками кожна держава та кожне окреме підпри-
ємство намагаються побудувати максимально 
ефективно, тобто так, щоб мінімізувати непе-
редбачені втрати та їх імовірності. Управління 
ризиками є стратегічно важливим процесом для 
успішної діяльності підприємства. Якщо ризик 
неминучий, то особливу актуальність здобуває 
проблема подальшого управління ним. Тому, 
виникає необхідність у пошуку нової стратегії 
управління комерційним підприємством, мето-
дики аналізу, оцінки та управління ризиками. 
Для успішного управління ризиками необхідно 
точно їх ідентифікувати, аналізувати і прогно-
зувати. Проблема управління ризиками не нова, 
оскільки ризик є невід’ємною частиною нашого 
життя. Останнім часом особливо гостро стоїть 
проблема управління ризиками підприємств в 
процесі їх діяльності. Діяльність підприємств 
завжди пов'язана з небезпекою втрати ресур-
сів або недоотримання прибутку у порівнянні 
із запланованим рівнем або з іншої альтерна-
тивою. Ризики мають як деструктивний, так і 
конструктивний вплив на управління підприєм-
ством. Під впливом ризиків керівництво може 
прийняти надмірно обережну стратегію ухилен-
ня від ризиків, а можуть знехтувати ризиками 
задля отримання вищого прибутку. В останні 
роки в системі управління підприємствами ве-
лике значення приділяється так званому «ри-
зик-менеджменту». Саме тому дослідження 
управління ризиками на підприємстві з метою 
побудови оптимальної стратегії управління ри-
зиками є актуальною задачею. 

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в аналізі процесу управління ризиками та 
дослідженні функціональної структури управління 
ризиками в комерційній діяльності. Для досягнення 
поставленої мети в роботі вирішено наступні за-
дачі: дослідити поняття «ризик» в розрізі комер-
ційної діяльності; дослідити підходи по управлін-
ню ризиками на підприємстві; сформувати схему 
управління ризиком на підприємстві. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ризик є одним з ключових елементів підприєм-
ництва, коли на ринку діють правила ринкової 
економіки. У разі виникнення такої ситуації як 
політична чи економічна нестійкість, величина 
ризику зростає в рази. Ця проблема пояснюється 
збільшенням величини збитковості підприємств.

Сьогодні немає однозначного розуміння понят-
тя ризик. Його різноманітність заважає зробити 
правильну оцінку ознак та властивостей. Саме по-
няття – ризик немає єдиного визначення, адже 
кожна економічна література, як закордонна так і 
вітчизняна, пояснює його по різному. В одних дже-
релах ризик пояснюється як ймовірність збитку 
чи втрат [1, с. 289], в інших ризик це дія на удачу 
в сподіванні на щасливий результат [2, с. 338]. 

В такому разі, термін ризик можна диферен-
ціювати як загрозу втрати ресурсів, недоотри-
мання прибутку порівняно з можливістю раціо-
нального використання ресурсів. В цілому можна 
побачити таку характерну рису ризику як ймо-
вірність втрати але вона повністю не пояснює 
термін ризик. Для того щоб повністю зрозуміти 
значення ризику необхідно дослідити таке по-
няття як ризикова ситуація [3, с. 28].

Ризикова ситуація це певна діяльність або су-
купність обставин, яка створює ризик за певних 
умов. Саме поняття ризикова ситуація можна 
диференціювати за наявності трьох умов:



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 73

3 (29), August 2020

1) Присутність невизначеності;
2) Неминучість вибору(потрібно розуміти, що 

відмова від вибору також є одним з видів вибору);
3) Можливість оцінки вибору альтернатив;
Слід розуміти, що ситуація невизначеності і 

ризикова ситуація це два різні поняття. Ситу-
ацію невизначеності можна диференціювати як 
ймовірність одержання результатів подій чи рі-
шень про ці події яка немає певної альтернативи. 
В свою чергу ризикова ситуація може бути оха-
рактеризована як один з різновидів невизначе-
ності, в якому можна визначити настання подій, 
тобто в такому випадку можливо оцінити ймовір-
ність подій, які можуть виникнути в результаті 
дій конкурентів, спільної діяльності партнерів, 
впливу навколишнього середовища на економіку, 
створення інновацій тощо [4, с. 60].

Управління ризиками в комерційній діяльності 
є одним з найбільш необхідних процесів діяльнос-
ті для підприємства. Даний процес визначається 
прийняттям ризикованих рішень та пошуком спо-
собів уникнення негативних наслідків. 

Процес управління ризиком в комерційній ді-
яльності містить в собі наступні операції: перед-
бачення ризиків; розрахування розміру ризику 
та наслідків; застосування усіх наявних страте-
гій зниження або уникнення ймовірності ризику, 
який призводить до великих втрат; контроль ри-
зику, коли повна мінімізація його є неможливою; 
збереження ризику або підвищення величини 
ризику, коли необхідно [5, с. 65].

Для ефективного проведення управління ри-
зиком необхідно розроблювати стратегію управ-
ління ризиком – це управління діяльністю під-
приємства у невизначеності, яке ґрунтується на 
оцінці ймовірності ризику та методах його міні-
мізації [6, с. 117].

Управління ризиками на підприємстві можна 
виділити в самостійну форму підприємництва. 
Недостатньо лише створити стратегію управ-
ління ризиками, необхідно ще створити систему 
управління ризиками, яка включає наступні ета-
пи: формулювання ефективної системи оцінки та 
контролю прийняття рішень; створення на під-
приємстві спеціального відділу, який буде управ-
ляти ризиками; виділення ресурсів та резервів 
для страхування ризиків [7, с. 2].

Методи управління бувають найрізноманітні-
ші, тому управління ризиками є багатоваріантне. 
Багатоваріантність ризик-менеджменту означає 
стан стандарту і неординарності фінансових ко-
ливань, гнучкість і неповторність тих чи інших 

способів дій у конкретній господарській ситуації. 
Головне в ризик-менеджменті – правильно по-
ставити мету, що відповідає економічним інтер-
есам об'єкта управління [8, с. 186].

Також, важливою частиною ризик-менедж-
менту є створення або знаходження органу 
управління ризиком, який матиме наступні 
функції [9, с. 169]:

– проведення венчурних та портфельних ін-
вестицій;

– створення спеціальної системи ризикової 
інвестиційної діяльності про збір, аналіз, обробку 
та збереження даних;

– розрахування величини ризику та його ймо-
вірності, створення стратегії управління ризиком;

– створення програм прийняття ризикових 
рішень та контроль за їхнім проведенням;

– проведення страхових операцій, укладання 
договорів по страхуванню та перестрахуванню;

– ведення звітності за ризиковими операціями.
Схема ризик-менеджменту зображена на рис. 1.  

Вона показує правила та прийми за допомогою 
яких приймається ризикове рішення.

Стратегія ризик-менеджменту включає на-
ступні засади: максимальність отриманого при-
бутку; оптимальна ймовірність результату; 
оптимальне коливання результату; оптимальне 
поєднання прибутку та рівня ризику [8, с. 186].

Максимальність отриманого прибутку означає 
вибір з кількох варіантів розвитку подій того, що 
принесе найбільш ефективний результат та ма-
тиме найменший рівень ризику.

Засада оптимальної ймовірності результату 
полягає у прийнятті рішення, ймовірність якого 
є нормальною для інвестора. Оптимальне коли-
вання результату полягає у прийнятті рішення 
в якому ймовірності виграшу та програшу мають 
невеликий розрив. 

Правило оптимального поєднання прибутку та 
рівня ризику означає вибір стратегії діяльності, 
яка принесе найбільший прибуток та дозволить 
уникнути ризик [5, с. 66]. 

Дані про зв’язок між стратегією підприємства 
по управлінню ризиками та діями по управлінню 
ними подано в табл. 1.

Менеджер повинен завжди узгоджувати ви-
значені граничні значення витрат з керівництвом.

В процесі вибору стратегії управління ризи-
ками на підприємстві необхідно мати в наявності 
довідкову інформацію з граничними значеннями 
витрат, яку можна застосувати в усіх процеду-
рах управління ризиками [8, с. 188].

Таблиця 1
Зв’язок між стратегією підприємства з управління ризиками  

та діяльністю, пов’язаною з управлінням ними
Варіант стратегії 
підприємства по 

управлінню ризиками

Пріоритетні 
процедури 

управління ризиками
Примітки

Обережна Відмова від ризиків

Граничні величини витрат, що відповідають процедурі відмо-
ви від ризику та процедурі передачі ризику, встановлюються 
досить невисокими. На цьому етапі застосування усіх процедур 
управління ризиками є рівнозначними.

Зважена Прийняття ризиків Методи використовуються з урахуванням додаткових факторів.

Ризикована Прийняття ризику на 
себе або його передача

Граничні значення збитку, що відповідають процедурам 
прий няття ризиків на себе і передачі ризиків, встановлюють-
ся досить високими
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Для ефективної роботи з ризиком підприєм-
ству необхідно мати свою систему управління 
ризиком, яка використовується з метою вибору 

 
Рис. 1. Схема організації ризик-менеджменту 

 
Рис. 2. Процес обміну інформацією  

в системі управління ризиком

прийнятного рівня ризику та пошу-
ку способів зниження негативних на-
слідків ризику.

Система управління ризиком, 
включає дві підсистеми: об’єкт 
управління та суб’єкт управлін-
ня [10, с. 265]. Об’єкт управління це 
ризик з яким намагається боротися 
суб’єкт, до якого можуть належати 
відносини між страховиком та стра-
хувальником, позичальником та кре-
дитором тощо. Суб’єкт управління це 
особи, які за допомогою певних мето-
дів та моделей намагаються оцінити, 
мінімізувати ризик та управляти ним 
на підприємстві. Об’єкт ризику має 
наступні функції: ризикові інвести-
ції; страхування ризиків; економічні 
відносини та зв’язки між підприєм-
цями; дозвіл ризику. Суб’єкт ризику 
має наступні функції: організація; 
прогнозування; регулювання; коор-
динація; стимулювання; контроль.

Процес управління ризиками має 
місце тільки у випадку безперешкод-
ного обміну інформації між керівною і 
керованою підсистемами (рис. 2).

В цілому, процес управління у 
більшості випадків передбачає отри-
мання, передачу, обробку та викорис-
тання інформації [11, с. 245]. У такому 
разі основою ефективного використан-
ня даного методу є наявність надійної 
та достатньої інформації.

Основою успішної комерційної ді-
яльності є дотримання наступних правил:

1) величина ризику не повинна переви-
щувати власний капітал;

2) не можна ризикувати великим заради 
малого;

3) необхідно завжди пам’ятати про на-
слідки ризику.

Перше правило припускає, що суб’єкт 
повинен розрахувати максимальну величину 
збитку та порівняти її з власним капіталом 
перед тим, як здійснювати свою діяльність 
[5, с. 65]. Реалізація другого правила полягає 
у тому, що використання великої суми ка-
піталу для отримання відносно малого при-
бутку є неефективне.

Третє правило означає, що суб’єкт повинен 
завжди порівнювати очікувані результати із 
можливими збитками від ризикової ситуації. 

Ризик-менеджмент можна розглядати як 
основну технологію процесу управління ри-
зиком. На підставі аналізу різних підходів 
до управління ризиками [12, с. 317] пропо-
нується наступна схема, яка містить у собі 
сім базових етапів (рис. 3). 

Перший етап процесу управління ризи-
ками передбачає визначення мети та цілей 
підприємства, оскільки ризик-менеджмент 
є невід’ємною частиною загального менедж-

менту підприємства.
Другий етап включає збір інформації про зо-

внішнє та внутрішнє середовище підприємства з 
метою оцінки ризикових факторів.
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Третій етап виявлення та аналіз ризику пе-
редбачає ідентифікацію ризику, виявлення вели-
чини ризику, визначення ймовірності його появи 
та майбутніх наслідків його впливу.

Наступним етапом є проведення розробки 
стратегії мінімізації ризику. На цьому етапі по-
трібно обрати ризик-менеджера, а саме провес-
ти оцінку його професійних якостей та знань. На 
ризик-менеджера покладається вибір методів 
впливу на ризик. А також прийняття рішення 
щодо зменшення ймовірності появи ризику та мі-
німізація наслідків ризику.

П’ятому етапі проводиться обробка ризиків. Ри-
зик-менеджер проводить аналіз варіантів обробки 
ідентифікованих ризиків, оцінює їх переваги і недо-
ліки, а також можливість застосування в існуючих 
умовах. По закінченню етапу повинен бути сформо-
ваний план заходів з управління ризиками і перед-
бачені відповідні ресурси для його виконання.

На шостому етапі здійснюється безпосередньо 
реалізація обраних заходів обробки ризиків. План 
заходів з управління ризиками є документом, 
який визначає ролі всіх співробітників в його ре-
алізації. Виконання передбачених планом заходів 
є обов’язковим, контроль та координація поклада-
ється на ризик-менеджера, або іншу відповідаль-
ну особу. Належне виконання і неухильне дотри-
мання плану забезпечить досягнення поставлених 
перед ризик-менеджментом завдань.

На останньому етапі проводиться оцінка 
отриманих результатів та зміна ризик-стратегії. 
Після реалізації запланованих дій необхідна пе-
ревірка отриманих результатів. Перевірки пови-
нні здійснюватися на регулярній основі. В разі 
виявлення невідповідності результатів поставле-
ним вимогам, то необхідне коригування ризик-
стратегії на всіх або окремих етапах. 

Запропонована схема являє собою загальну 
рекомендовану послідовність дій по управлінню 
ризиками. Ці етапи є не завжди послідовними, 
при практичному використанні можуть бути па-
ралельними, або виконані частково. Крім того, 
дана схема може бути використана при гнучко-
му управлінні, оскільки на кожному етапі можна 
повернутись на попередній.

Висновки з проведеного дослідження. В ро-
боті досліджено структуру та особливості управ-
ління ризиками в комерційній діяльності. В про-
цесі роботи були отримані такі результати: 

– досліджено поняття «ризик» в розрізі ко-
мерційної діяльності, виявлено, що ризик являє 
собою ймовірність подій, які можуть виникнути 
в результаті дій конкурентів, спільної діяльності 
партнерів, впливу навколишнього середовища на 
економіку, створення інновацій тощо; 

– досліджено підходи по управлінню ризиками 
на підприємстві та показано, що недостатньо лише 
створити стратегію управління ризиками, необхід-
но ще створити систему управління ризиками; 

– запропоновано схему управління ризиками 
на комерційному підприємстві, яка містить в собі 
сім основних етапів, які при практичному вико-
ристанні можуть бути паралельними, або викона-
ні частково. Крім того, дана схема може бути ви-
користана при гнучкому управлінні, оскільки на 
кожному етапі можна повернутись на попередній.

З наведеного вище можна зробити висновки, 
що для ефективного проведення процесу управ-
ління ризиком на підприємстві необхідно мати 
стратегію управління ризиком, яка використо-
вується з метою управління діяльністю підпри-
ємства у невизначеності, але потрібно пам’ятати, 
що ризик неможливо повністю усунути, його 
можливо тільки частково мінімізувати.
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Рис. 3. Схема управління ризиком 
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Аннотация
В статье проведено описание рисковых ситуаций, причины возникновения риска, подходы к управлению рисками на ком-
мерческом предприятии, показана связь между стратегией предприятия по управлению рисками и его деятельностью. По-
казано, что для эффективной работы с риском предприятию необходимо иметь свою систему управления риском, которая 
используется для выбора приемлемого уровня риска и поиска способов снижения его негативных последствий, ведь разви-
тие рыночных отношений усиливает значимость работы по управлению рисками на предприятиях розничной торговли, по-
вязкам связано с увеличением объемов информации, ускорением "ритма жизни" и другими чертами, характеризующими 
экономику рыночного типа. Предложена общая схема технологии управления риском коммерческого предприятий с целью 
осуществления анализа и оценки риска, выработки способов его снижения при управлении коммерческим предприятием.
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CHARACTERISTICS AND ANALYSIS OF RISK MANAGEMENT  
FOR COMMERCIAL BUSINESS ACTIVITIES

Summary
The article describes the risk situations, causes of risk, approaches to risk management in a commercial enterprise, shows 
the relationship between the strategy of the risk management company and its activities. It is shown that in order to work 
effectively with risk, an enterprise must have its own risk management system, which is used to select an acceptable 
level of risk and to find ways to reduce its negative consequences, because the development of market relations enhances 
the importance of risk management work in retailers due to the increase in the amount of information, the acceleration 
of the "rhythm of life" and other traits that characterize a market economy. The general scheme of technology of risk 
management of commercial enterprises is offered with the purpose of carrying out the analysis and estimation of risk, 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ  
СТВОРЕННЯ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ПОЛІКЛІНІКИ

Проведено комплексне дослідження як теоретичних, так і практичних аспектів розробки методології управління проек-
том створення підприємства – стоматологічного центру. Проект створення стоматологічного центру має високий потенці-
ал як об’єкт для управління у розумінні перспективності напряму діяльності – надання стоматологічних послуг. Аналіз 
проектної ідеї сприяв формуванню детальної проектної пропозиції, яку було розглянуто з використанням SWOT-аналізу 
і підтверджено високий потенціал проекту. Використання процесів планування, забезпечення та контролю якості є за-
порукою успішного управління якістю проекту. Спроби реалізації соціальних ініціатив на різних рівнях (державному, 
регіональному, локальному) потребують від ініціаторів ідеї вести свою діяльність у певному форматі. 
Ключові слова: реформування системи охорони здоров’я, медичне обслуговування, інноваційний проект, управління 
проектом, медична установа, стоматологічний центр.

Постановка проблеми. Сучасний етап рефор-
мування системи охорони здоров’я проходить 
через зміну парадигми: від зменшення контро-
лю – до забезпечення якості медичних послуг. 
Актуальність теми дослідження – «Особливості 
реалізації інноваційного проекту створення сто-
матологічної поліклініки» зумовило необхідність 
і нагальність її дослідження і практичного опра-
цювання управління проектом створення кому-
нального некомерційного підприємства «Борис-
пільский стоматологічний центр» (БСЦ). 

Метою дослідження є проведення комплек-
сного дослідження як теоретичних, так і прак-
тичних аспектів розробки методології управління 
проектом створення підприємства – стоматоло-
гічного центру. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Се-
ред найвагоміших праць науковців проблематики 
інноваційного розвитку медичної галузі, оцінки 
персоналу, підготовки кадрів доцільно відзначити 
як роботи зарубіжних дослідників, так і вітчизня-
них вчених, зокрема: Л.В. Балабанової, М.Ф. Буй-
ницької, Бунтової Н.В., Мазаракі А.А. тощо. 

Проте, за наявності значної кількості науко-
вих праць, присвячених проблемам інновацій та 
оцінювання компетенцій персоналу, невирішени-
ми залишаються питання саме опрацювання ін-
новаційних проектів у медичній царині.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Недостатньо розробленими залиши-
лися питання удосконалення механізму кадрово-
го забезпечення та підвищення кваліфікаційного 
рівня зайнятих у сфері надання медичних послуг 
фахівців, оцінки значущості інновацій та реновацій 
споживачами саме стоматологічних послуг. 

Постановка завдання дослідження. Завданням 
статті є розробка деяких теоретичних та мето-
дичних питань інноваційного розвитку медичних 
установ, аналіз і узагальнення існуючих підходів і 
методів оцінки інтелектуального капіталу закладу 

і розробка методичних рекомендацій для оцінки 
інноваційності його створення або реорганізації, 
визначення напрямків подальшого розвитку сис-
теми формування їхнього кадрового потенціалу.

Методи дослідження. Методологічною базою 
дослідження є теоретичні основи і положення 
проектного менеджменту, аналіз інформаційних 
джерел.

У дослідженні застосовано методи: аналізу і 
синтезу – для визначення напрямків вдоскона-
лення системи кадрового забезпечення медичних 
установ, статистичні і логічний – при формулю-
ванні рекомендацій щодо вдосконалення системи 
підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфі-
кації медичного і управлінського персоналу, ме-
тоди оцінки ефективності інвестицій – для оці-
нювання ефективності фінансування інновацій і 
реновацій та інтелектуального капіталу медичних 
установ; логіко-теоретичного узагальнення та по-
рівняння – для виявлення закономірностей та 
окреслення проблем антикризового управління 
медичним закладом, визначення тенденцій роз-
витку; – для обґрунтування методичних підходів 
до створення (реорганізації) медичного центру та 
його подальшого розвитку; системний аналіз.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Охорона здоров’я в Україні впритул до 2016 р. 
розвивалася на основі єдиних нормативів плану-
вання, фінансування медичної допомоги і жор-
сткої бюджетної дисципліни [11; 14]. Поточне 
утримання охорони здоров’я визначалося надхо-
дженнями з державного бюджету [1–5]. 

На цьому тлі ідея ефективного використання 
ресурсів може бути пов’язана тільки зі створенням 
системи мотивування. Виникає необхідність введен-
ня механізмів стимулювання ефективної роботи [8].

Більш повне задоволення потреб населення у 
кваліфікованій медичній допомозі здійснювалось 
у секторі надання платних медичних послуг у 
приватних медичних закладах.
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Перелік медичних послуг, що гарантовані дер-
жавою на рівні вторинної медичної допомоги, ви-
значено у Порядку надання вторинної медичної 
допомоги, затвердженим наказом МОЗ України 
[5]. Згідно із Законом [2], друга програма медич-
них гарантій стосується саме вторинної медичної 
допомоги . В цьому документі представлені пропо-
зиції щодо розробки та запровадження програми 
медичних гарантій в Україні. Оскільки цей процес 
також передбачає деяке обмеження доступу до 
послуг, то він також називається раціоналізацією. 

Раціоналізація може мати різні форми: явну 
або неявну.

Явна раціоналізація організована більш фор-
мальним чином, а саме можливістю отримати ме-
дичне обслуговування, яке описано в офіційних 
нормативних актах та відоме наперед. Раціоналі-
зація відбувається на рівні визначення політики, 
щодо охоплення послугами.

Неявна раціоналізація існує у формі нефор-
мального обмеження доступу до медичної допо-
моги. Прикладом неявної раціоналізації є:

– де-юре держава гарантує повністю безко-
штовне лікування, але пацієнти не можуть отри-
мати доступ до лікування через високі неофіцій-
ні платежі;

– відсутність доступу до медичної допомоги 
через невідповідність персоналу, медикаментів, 
обладнання та можливостей в медичних устано-
вах, через обмежені бюджети [13].

Саме неявна раціоналізація зазвичай відбува-
ється в момент, коли людина потребує отриман-
ня медичної допомоги. 

Отже, передумови виникнення ідеї реоргані-
зації медичного закладу як проекту, пов’язані 
з реформуванням галузі охорони здоров’я, яка 
є нагальним пріоритетом у державній політиці 
країни, що включає розбудову сучасної системи 
управління медичною інформацією [16].

Вираз «гроші ходять за пацієнтом» в стислій 
образній формі розкриває порядок фінансуван-
ня, коли кошти виділяються не на утримання 
закладу, а тільки під конкретно надану медич-
ну послугу кожному конкретному пацієнтові. На 
первинному рівні на кожного пацієнта кошти ви-
діляються всім однаково за стабільними уніфі-
кованими нормативами з можливою диференці-
ацією за віковою ознакою чи іншими чинниками. 
Якщо ж пацієнт потребує лікування на інших 
рівнях в стаціонарі, то кошти будуть направля-
тись адресно («гроші пішли» у конкретний за-
клад), де цей пацієнт лікується), у тому розмірі, 
який відповідає вартості такого лікування.

Вітчизняні джерела концентрують увагу на 
технічному аспекті даного процесу, приділяючи 
більшу увагу економічній ефективності кожно-
го окремого етапу [15–20]. Для таких публікацій 
характерним є розподіл процесу на окремі ета-
пи створення нового підприємства з новими по-
слугами (продуктами); менша увага приділяєть-
ся проблемам взаємозв’язку і погодження різних 
функцій сервісу/виробництва як системи (мар-
кетинг, власне виробництво, фінанси).

Така особливість зумовлена впливом тих під-
ходів та розробок («наукова традиція»), які мали 
місце ще в радянський період. Також серед пу-
блікацій можна знайти ті, які розглядають сут-

ність та зміст процесу впровадження нового про-
дукту з точки зору маркетингу, і ті, що вивчають 
дане питання з точки зору сервісного (виробни-
чого) процесу та проблем його організації.

На нашу думку, це поглиблює розуміння 
складності процесу впровадження нового про-
дукту (послуги) в медичному закладі як у неви-
робничій (сервісній) сфері, що підкреслює крос-
функціональність даної сфери діяльності. Тому 
видається доцільним розглянути наступні ключові 
питання, які вирішуються під час управління про-
цесом впровадження нових медичних послуг:

– функціональне управління;
– координація діяльності на різних рівнях;
– координація та поєднання впровадження 

нового продукту та основної (штатної) діяльнос-
ті організації, враховуючи необхідність забезпе-
чення усталеного функціонування як операційної 
системи, так і медичного закладу в цілому;

– ефективне управління персоналом.
Аналізуючи літературні джерела з даного 

питання, можна визначити декілька ключових 
підходів щодо реалізації впровадження нового 
медичного закладу з новими медичними продук-
тами (послугами) як у виробничій (сервісній) сис-
темі. Так, публікації західних вчених і практиків 
менеджменту головну увагу надають концеп-
туальним засадам процесу впровадження нової 
продукції, взаємозв’язку головних етапів; харак-
теризують проблему узгодження інтересів ринку 
(сфера маркетингу) та можливостей операційної 
системи (сфера виробництва); характерний про-
ектний підхід.

Розглянемо особливості реалізації інновацій-
ного проекту створення нового медичного закла-
ду – стоматологічної поліклініки (центру).

Багато років у м. Бориспіль функціонує сто-
матологічна поліклініка комунальної форми 
власності, що входить до складу комунального 
неприбуткового підприємства Бориспільської ба-
гатопрофільної лікарні інтенсивного лікування 
(КНП «ББЛІЛ») – у приміщенні першого повер-
ху п’ятиповерхового будинку по вул. Київський 
Шлях, 24, м. Бориспіль. Лікування тут відбуваєть-
ся на застарілому обладнанні, відсутній власний 
рентген апарат, якість матеріалів не відповідає 
сучасним вимогам, а зубо-технічна лабораторія та 
більшість кабінетів потребують капремонту.

Щодо нинішнього стану речей у існуючій 
стоматологічній поліклініці КНП «ББЛІЛ», яка 
належить до комунальної власності міста і ра-
йону, то вказані вище твердження про низьку 
конкурентоздатність, м’яко кажучи мають пра-
во на існування. Крім того, у фінансовому плані 
стоматологічна поліклініка і її підрозділи, котрі 
надають платні послуги, є збитковими, належної 
конкуренції на ринку стоматологічних послуг у 
місті і районі не складають, якістю послуг не ви-
діляються, і поряд з тим потреби населення у 
доступній стоматологічній допомозі не задоволь-
няють, хоча й користуються достатнім попитом.

Разом із тим, у своїй більшості колектив існу-
ючого закладу при належній організації роботи та 
відповідному матеріальному забезпеченні міг би 
створити конкуренцію будь якому приватному за-
кладу відповідного профілю та задовольнити потре-
би населення у якісних стоматологічних послугах. 
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Так, діюче поліклінічне відділення КНП «ББЛІЛ» 
забезпечене приміщеннями достатньої площі 
зі зручним розташуванням, на базі якого і за-
плановано функціонування новоствореного сто-
матологічного центру. При належній організації 
поточних та капітальних ремонтних робіт, чіт-
кому плануванні, визначенні функціоналу цих 
приміщень згідно чинних нормативів, за умови 
використання сучасного обладнання, їх можливо 
перетворити в зручні для пацієнтів та функціо-
нальні для медичного персоналу і діяльності зу-
бо-технічної лабораторії. 

Коротким дослідженням ринку стоматологічних 
послуг [19] встановлено, що в м. Борисполі працює 
стоматологічна поліклініка комунальної форми 
власності, що входить до складу КНП «ББЛІЛ», 
заклади приватної форми власності та лікарі-сто-
матологи, зареєстровані як ФОП і легалізовані 
шляхом отримання ліцензії на медичну практику. 
Заклади приватної форми власності і лікарі-сто-
матологи в своїй сукупності задовольняють весь 
спектр стоматологічних послуг, як діагностування 
за допомогою сучасного обладнання, так і лікуван-
ня, протезування та ортодонтії (лікування дефек-
тів розвитку зубів і щелепно-лицьового кістяка). 

Зважаючи на приватні інвестиції та динаміч-
не реагування на зміни ринку, приватні стома-
тологічні клініки в м. Бориспіль мають сучасне 
обладнання, працюють у своїй більшості на якіс-
них але дорого-вартісних матеріалах, мають су-
часні панорамні рентген апарати, інтра-оральні 
камери. Але і ціни теж різняться. Враховуючи 
недофінансування Стоматологічної поліклініки  
КНП «ББЛІЛ», лікування там здійснюється на 
доволі застарілому обладнанні, зубо-технічна 
лабораторія взагалі знаходиться в жахливому 
стані, більшість приміщень потребують капіталь-
ного ремонту, відсутній власний рентген апарат. 
Заробітна плата більшості працівників, як ліка-
рів так і середнього медичного персоналу та тех-
нічних працівників балансує на рівні мінімальної, 
що не додає привабливості такій роботі.

Поряд з тим, через дещо нижчі тарифи на 
стоматологічні послуги у платному відділенні та 
наявність безкоштовних послуг (хоча і з низькою 
якістю), до комунальної стоматологічної поліклі-
ніки звертається велика кількість пацієнтів. Зва-
жаючи на її популярність, поряд із зазначеними 
вище недоліками, при створенні КНП «Борис-
пільський стоматологічний центр», як медичного 
закладу із сучасним обладнанням на базі при-
міщення де сьогодні розміщено комунальну полі-
клініку, даний медичний заклад створить потуж-
ну конкуренцію приватним клінікам та фізичним 
особам-підприємцям, які займаються приватною 
стоматологічною практикою. 

Загалом, ринок стоматологічних послуг важ-
ко аналізувати (навіть в межах одного міста) 
через відсутність офіційних даних про обсяги 
надаваних медичних послуг, неповне охоплення 
статистикою цього напрямку, значну кількість 
стоматологів фізичних осіб-підприємців, які не 
зобов’язані публічно розміщувати дані про свої 
комерційні результати. Крім того, існуюча в місті 
комунальна стоматологічна поліклініка не може 
надати дійсну статистику стоматологічних по-
слуг через низку суб’єктивних факторів.

Зараз у стоматологічному підрозділі  
КНП «ББЛІЛ» працює понад 150 фахівців ра-
зом із районними стоматологічними кабінетами, 
з них майже 80 – лікарі-стоматологи.

Завелика кількість працівників призводить 
до неефективного використання бюджетних ре-
сурсів, а на якість послуг позитивно не впливає. 
Зарплата більшості спеціалістів балансується на 
рівні мінімальної. Але у медичній реформі не пе-
редбачено функціонування подібної форми сто-
матологічної поліклініки, тож її подальше існу-
вання стало неможливим. 

Як правило, при складанні бізнес планів приват-
них стоматологічних клінік, які мною вивчалися, у 
розділі дослідження ринку стоматологічних послуг 
зазначається, що державні та комунальні стома-
тології не є конкурентними та не можуть скласти 
конкуренцію приватним. Зокрема, вказується що 
до стоматологічних закладів державної та кому-
нальної форми власності звертаються пацієнти пе-
реважно з низькими доходами. А висновки щодо 
їх не конкурентоспроможності обґрунтовуються 
низькою якістю матеріалів котрі використовують-
ся у лікуванні та застарілим обладнанням [19].

Бориспільською міською радою планувалося 
створення Комунального некомерційного підпри-
ємства «Бориспільський стоматологічний центр» 
(КНП «БСЦ»). Прийняття такого рішення обу-
мовлено необхідністю надання жителям міста 
якісних стоматологічних послуг у поєднанні з їх 
доступністю на сучасному обладнанні та із за-
стосуванням відповідних матеріалів.

Виконавчий комітет Бориспільської міськра-
ди 9 грудня підтримав питання «Про схвалення 
Програми розвитку комунального некомерційного 
підприємства «Бориспільський стоматологічний 
центр» Бориспільської міської ради Київської об-
ласті на 2020-2022 роки» [10]. Отже, рішенням Бо-
риспільської міської ради від 27 серпня 2019 р. 
було створити КНП «Бориспільський стоматоло-
гічний центр» (БСЦ). Це обумовлено необхідністю 
надання жителям міста якісних і доступних сто-
матологічних послуг. Тепер там буде функціону-
вати комунальне некомерційне підприємство «Бо-
риспільський стоматологічний центр». Районна 
стоматологія тепер базуватиметься у селах райо-
ну. Амбулаторії передані сільським радам. Ліка-
рям, які працювали у стоматологічних кабінетах в 
районних амбулаторіях, рекомендовано відкрити 
ФОП, отримати ліцензії і вони зможуть отримати 
право оренди кабінету за мінімальні кошти.

Завданням КНП «БСЦ» є надання всіх видів 
стоматологічний послуг за нижчими від серед-
ніх ринкових цін. Функціонування стоматологіч-
ного центру передбачати задоволення інтересів 
лікаря і пацієнта. Проводяться розрахунки для 
введення відрядної системи оплати праці. Це 
означає, що зарплата лікарів буде залежати від 
професіоналізму та якості їхньої роботи. У місь-
кому стоматологічному центрі передбачається 
висока якість медичних послуг і доступні ціни. 
Планується встановлення тарифу на стоматоло-
гічні послуги у КНП на 25% нижче за аналогічні 
у приватних клініках та кабінетах. 

Стоматологія має бути прибутковою і фінан-
сово незалежною. Підприємству важливо досягти 
фінансової незалежності, щоб воно не було до-
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таційним з міського бюджету. Слід забезпечити 
високі соціальні стандарти: достойні зарплати, 
забезпечення лікувальними препаратами та мате-
ріалами, дотримання санітарно-гігієнічних норм.

Проводяться розрахунки для введення від-
рядної системи оплати праці. Це означає, що 
зарплата лікарів буде залежати від професіона-
лізму та якості їхньої роботи. У міському стома-
тологічному центрі буде висока якість, доступні 
ціни і враховані інтереси лікаря та пацієнта.

Медперсонал буде набиратися з числа скоро-
чених лікарів поліклініки: стоматологів-терапев-
тів передбачається 14, стоматологів-ортопедів – 
8, 2 дитячих стоматолога та 2 хірурги. Загалом 
працюватиме 26 осіб. У стоматологічному центрі 
планується вдвічі менше працівників, що дозво-
лить ефективніше використовувати фінанси під-
приємства.

При доборі і затвердженні адекватних фінан-
сових показників проекту головним є виключен-
ня з цих показників характеристик, безпосеред-
ньо не пов'язаних з проектом. 

Головними елементами проектного бачення є 
виокремлення проблеми, задуму (ідеї, завдання), 
засобів їх реалізації або засобів вирішення проб-
леми та результати, які необхідно здобути в про-
цесі реалізації проекту. 

Отже, ідея створення та потреба в ній може 
бути викладена у проектному форматі.

1. Попереднє формулювання і аналіз пробле-
ми проекту.

Пацієнти, як і інші громадяни мають отрима-
ти якісну, високо кваліфікаційну профілактику, 
професійне встановлення діагнозу та лікування.

Можливості державних установ обмежені і не 
завжди оснащені відповідно до сучасних вимог, 
стандартів обладнанням, умовами перебування. 
Тому медичні установи громадського сектору з 
широкими комплексами якісних індивідуалізова-
них послуг будуть мати свою не аби, яку розши-
рену клієнтську базу і базу пацієнтів.

2. Попереднє формулювання загальної мети 
проекту і критеріїв її досягнення.

Загальна мета проекту – створення (пере-
творення) медичного закладу на базі централь-
ної районної лікарні (ЦРЛ) – КНП з комплексом 
якісних індивідуалізованих послуг.

Критерії досягнення мети проекту:
– створення і відкриття КНП за 9 місяців;
– розробка комплексу якісних медичних послуг;

– пілотне обслуговування пацієнтів підприєм-
ства за 3 місяці;

– 90% наповненість закладу на завершення 
пілотного обслуговування;

3. Попереднє встановлення часових рамок.
Проект розраховано на 12 місяців.
4. Попередній вибір організаційно-правової 

форми КНП – державне підприємство.
5. Попереднє визначення комплексу цілей ідеї 

проекту та проведення їх первинної декомпо-
зиції за методом «дерева цілей».

Таким чином, ми маємо опис ідеї створення 
КНП сформульований у проектному форматі. Це 
має поліпшити комунікації ініціатора ідеї з се-
редовим, де вона має бути реалізована.

Звернемо увагу на поняття процесу у проектно-
му менеджменті, оскільки він сам є процесним ме-
неджментом. Процес у даному контексті – це на-
бір цілеспрямованих дій для визначеного часового 
проміжку задля отримання певного результату. 

Проведення первинної декомпозиції ідеї май-
бутнього проекту за методом «дерева цілей» по-
дано на рис. 1.

Логічна послідовна класифікація процесів управ-
ління проектами демонструє системність принципів 
взаємозв’язку між групами процесів управління різ-
них фаз проекту і всередині кожної групи процесів. 

Також потрібно врахувати, що наслідком за-
стосування проектного підходу для створення 
нового реорганізованого медичного закладу мо-
жуть стати вагомі переваги.

Як підсумок, маємо визнати доцільність про-
ектного підходу до створення медичного закладу, 
а саме доведено що КНП, буде створено, як про-
дукт проекту і має бути розглянутий, як систем-
ний об’єкт з комплексом якісних індивідуалізо-
ваних послуг. Отже, управління цим проектом те 
ж має бути системним.

Дослідження життєвого циклу проекту ство-
рення стоматологічного центру показало: пла-
новий період – 262 дні, дата старту проекту – 
01.07.2019, дата фінішу – 30.06.2020; у проекті 
виділено 5 фаз (послідовно – 45, 22, 40, 113 і 
17 днів). Найдовша фаза – реалізація проекту. 
Найкоротша – фаза завершення.

Важливо закінчити ремонт приміщення, при-
дбати і встановити обладнання. Це займе від 3 до 
6 місяців. На цей період не зупинятиметься ро-
бота стоматології, тож ремонт приміщення та ро-
бота кабінетів будуть здійснюватися почергово.

Створення КНП з комплексом якісних індивідуалізованих послуг 
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Рис. 1. Проведення первинної декомпозиції ідеї майбутнього проекту за методом «дерева цілей»
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Коротким дослідженням ринку стоматологіч-
них послуг встановлено, що в місті Борисполі пра-
цює, як зазначено вище стоматологічна поліклі-
ніка комунальної форми власності, що входить до 
складу КНП «ББЛІЛ» заклади приватної форми 
власності та лікарі-стоматологи, зареєстровані як 
ФОП і легалізовані шляхом отримання ліцензії 
на медичну практику. Заклади приватної форми 
власності і лікарі-стоматологи в своїй сукупності 
задовольняють весь спектр стоматологічних по-
слуг, як діагностування за допомогою сучасно-
го обладнання так і лікування, протезування і 
ортодонтії. Зважаючи на приватні інвестиції та 
динамічне реагування на зміни ринку, приватні 
стоматологічні клініки в м. Бориспіль мають су-
часне обладнання, працюють у своїй більшості на 
якісних але дорого-вартісних матеріалах, мають 
сучасні панорамні рентген апарати, інтра-ораль-
ні камери. Але і ціни теж різняться. Зважаючи 
на недофінансування Стоматологічної полікліні-
ки КНП «ББЛІЛ», лікування здійснюється на до-
волі застарілому обладнанні, зубо-технічна лабо-
раторія взагалі знаходиться в жахливому стані, 
більшість приміщень потребують капітального 
ремонту, відсутній власний рентген апарат. За-
робітна плата більшості працівників, як лікарів 
так середнього медичного персоналу і технічних 
працівників балансує на рівні мінімальної, що не 
додає привабливості такої роботи.

Поряд з тим, через дещо нижчі тарифи на 
стоматологічні послуги у платному відділенні та 
наявність безкоштовних послуг, хоча і з низькою 
якістю, до комунальної стоматологічної поліклі-
ніки звертається велика кількість пацієнтів. Зва-
жаючи на її популярність, поряд з викладеними 
вище недоліками, при створенні КНП «Борис-
пільський стоматологічний центр», як медичного 
закладу із сучасним обладнанням на базі при-
міщення де сьогодні розміщено комунальну полі-
клініку, даний медичний заклад створить потуж-
ну конкуренцію приватним клінікам та фізичним 
особам – підприємцям котрі займаються приват-
ною стоматологічною практикою. 

Загалом ринок стоматологічних послуг важко 
аналізувати навіть в межах одного міста, через 
відсутність офіційних даних про обсяги послуг, 
неповне охоплення статистикою цього напрямку, 
значну кількість стоматологів фізичних осіб-під-
приємців, які не зобов’язані публічно розміщувати 
дані про свої комерційні результати. Крім того, іс-
нуюча в місті комунальна стоматологічна поліклі-
ніка не може надати дійсну статистику стоматоло-
гічних послуг через низку суб’єктивних факторів.

Основне завдання КНП «Бориспільський сто-
матологічний центр» – надання всіх видів сто-
матологічних послуг населенню за нижчими ніж 
середньо ринкові цінами. За умови відсутності 
головних недоліків діючої комунальної полікліні-
ки, про які вже зазначалося вище, виконати дане 
завдання можливо. 

Зважаючи на такий стан речей, майбутнє  
КНП «БСЦ» повинне в першу чергу задовольняти 
потреби населення у якісній та доступній стомато-
логічній допомозі, створивши конкуренцію приват-
ним дантистам. При цьому підприємство, при збе-
реженні доступності стоматологічних послуг, може 
забезпечити свою фінансову незалежність від ко-

штів міського бюджету при самостійному здійснен-
ні належного матеріального забезпечення медич-
ного персоналу і працівників КНП. Стоматологія 
не може бути неприбутковою. Проект створення 
сучасного, конкурентоспроможного та фінансо-
во незалежного Бориспільського стоматологічного 
центру, який надає якісні і доступні стоматологічні 
послуги і буде представлений в дипломній роботі.

Спроби реалізації соціальних ініціатив на різ-
них рівнях (державному, регіональному, локаль-
ному) потребують від ініціаторів усіх ідей вести 
свою діяльність у певному форматі. 

Отже, проаналізуємо системні властивості 
ідеї створення медичного закладу.

По-перше, діяльність медичної устави має за-
безпечити ефект синергії у виборі набору мето-
дик лікування на основі односпрямованості дій 
елементів кожної індивідуальної послуги. Ме-
дичні послуги закладу, що будуть впроваджені, 
мають бути комплексом послуг, які забезпечать 
реальне, високо кваліфікаційне лікування всіх 
категорій пацієнтів.

По-друге, властивість цілісності – первинності 
цілого по відношенню до частин – реалізується 
у принципі відбору послуг лікування в КНП ви-
ходячи з первинності цілі цих послуг – забезпе-
чити реальний лікувальний процес.

По-третє, властивість структурності – за-
безпечує бачення розбиття на компоненти цілей 
і набору робіт, та налагодження і встановлення 
зв'язків між ними у ієрархічній структурі необ-
хідних робіт.

По-четверте, наявна властивість адаптив-
ності – прагнення до стану стійкої рівноваги – у 
КНП усе буде реалізовано з урахуванням вимог 
зовнішнього середовища, буде підтримуватись 
позитивний мікроклімат медичного закладу. 

Таким чином, системні властивості ідеї ство-
рення медичного закладу характеризують її як 
належну до проектної діяльності.

З іншого боку, проект (від латинського «кину-
тий вперед») – це задум (завдання, проблема) та 
необхідні засоби його реалізації з метою досяг-
нення бажаного результату, чи то економічного, 
чи то технічного, чи то технологічного, чи то ор-
ганізаційного, чи то соціального.

Вимоги до ресурсів зазначені на так званому 
листі ресурсів, що включає перелік ресурсів, їх 
кількість, потрібну для виконання робіт проекту, 
та обмеження. Фінансовий план наведено в табл. 1.

Успіх проекту в значній мірі залежить від ква-
ліфікації та особистих рис характеру проектного 
менеджеру та його команди. Це складна але дуже 
важлива задача – відстежувати зміни, аналізувати 
ситуацію та вчасно приймати вірні рішення, що не 
призведуть до дострокового закриття проекту.

Для проекту створення спеціалізованого сто-
матологічного центру є важливим врахування 
вимог стандартів ISO 9000 та ISO 9001, що засто-
совуються при створенні та удосконаленні сис-
тем менеджменту якості організацій.

План загальних щомісячних витрат за проек-
том створення підприємства – стоматологічного 
центру наведено в табл. 2.

У проекті проведено стислий SWOT-аналіз 
для врахування взаємодії КНП і зовнішнім се-
редовищем (табл. 3 і табл. 4). 
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Таблиця 1
Фінансовий план

Стаття витрат  Сума, USD
Витрати на реєстрацію підприємства (офіційні збори)  200,00
Витрати на послуги агентства нерухомості для оренди офісу  500,00
Витрати на ремонт офісу (в т.ч. закупівлю меблів)  8000,00
Закупівля основних засобів:
серверне, сітьове та телефонне обладнання (в т.ч. ПЗ)  2700,00
автоматизовані робочі місця (в т.ч. ПЗ) – 9 шт.  7200,00
додаткове офісне обладнання (копіювальне, факс тощо)  1500,00
комплект монтажних інструментів  2500,00
Закупівля основних матеріалів для локального 
оперативного складу  1500,00

Витрати на підключення офісу до телефонної мережі  
та мережам передачі даних  1200,00

резервний фонд (10%)  3480,00
ВСЬОГО  28780,00

Таблиця 2
План загальних щомісячних витрат

Стаття витрат  Сума, USD
Аренда офісу  1200,00
Бюджет на обслуговування офісу  600,00
Аренда автомобіля  300,00
Оплата аутсорсерів  400,00
Оплата телефонії та послуг мереж передачі даних  200,00
Виплати за кредитом  4440,00
Представницькі витрати  1000,00
Маркетинговий бюджет  5000,00
Резервний фонд (20% не включно кредиту)  1740,00
Оплата послуг менеджера проекту  1500,00
Оплата послуг команди впровадження  2000,00
Оплата послуг команди управління проектом  4000,00
ВСЬОГО  22380,00

Таблиця 3
SWOT-аналіз медичного стоматологічного центру

Сильні сторони проекту Слабкі сторони проекти
• Команда висококваліфікованих фахівців з науковими ступенями 
• Вузька спеціалізація центру дозволяє всім фахівцям і співро-
бітникам центру глибше вивчити дану сферу медицини, а зна-
чить більш якісно консультувати пацієнтів клініки 
• Повний комплекс послуг центру вобласті гінекології дозволяє 
провести повнудіагностику і лікування виявленого захворювання 
• Розташування медичного центру таінтер'єр приміщення кліні-
ки мають призводити до релаксації (розслаблення) і психологіч-
ного комфорту пацієнтів 
•  Формування та збереження репутації медичного центру до-
зволяє утримати постійних клієнтів і залучити нових 
• Регулярне підвищення кваліфікації діючих фахівців (дантис-
тів, протезистів, ортопедів і технічного персоналу)
• Система знижок, спрямована наперетворення кожного клієнта 
в постійного 
• Робота фахівців в неділю по попереднім записом 
• Власний сайт компанії з можливістю запису на консультацію 
в режимі он-лайн 

• Негативні відгуки про роботі одного док-
тора можуть зруйнувати репутацію всього 
центру 
• Негнучкий підхід до ціноутворення 
може відштовхнути потенційних клієнтів 
• Неправильно поставлений діагноз, або 
неправильно проведена діагностика може 
призвести до позбавлення ліцензії на на-
дання медичних послуг 
• Перехід затребуваного фахівця в конку-
рентний медичний центр

можливості проекту загрози проекту
• Висновок партнерського договору надання послуг з лаборатор-
ним дослідженням аналізів 
• Можливість відкриття філії центру в іншому районі міста 
• Розширення переліку приймаючих фахівців з інших областей 
медицини за рахунок отримання відповідних ліцензій 
• Укладення договору з страховими компаніями на обслугову-
вання пацієнтів по полісах ДМС 
• Укладення договору з великим підприємством на проведення 
планових медичних оглядів працівників 

• Збільшення конкуренції на ринку плат-
них медичних послуг 
• Підвищення рівня надання послуг у 
державної поліклініки в районі вашого 
місця розташування 
•  Зниження реальних доходів населення
•  Жорсткість державного регулювання в 
галузі охорони здоров'я 
• Розірвання договору оренди приміщення 
або значне підвищення орендної плати
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Таким чином, в проекті можна виділити два 
аспекти, які необхідно розглядати в нерозривно-
му взаємозв'язку і взаємозалежності – якість і 
ризик.

Якісне управління проектом є запорукою якіс-
ного продукту – послуг стоматологічного центру. 
Тільки якісний проект може створити якісний 
продукт: медичний центр з його послугами [6]. 

Ключові характеристики (критерії) якості 
продуктів проекту представлені в табл. 5.

Ризиком називають невизначеність, пов'язану 
з можливістю виникнення в ході реалізації про-
екту несприятливих умов, ситуацій та наслід-
ків [9]. Ризики у проектах існують на усіх фа-
зах і етапах проектної діяльності, тому функція 
управління ними має бути активною до завер-
шення (закриття) проекту. Проект створення 
спеціалізованого стоматологічного центру є одно-
часно і соціальним, і бізнес-проектом, у якому 
поєднуються різнопланові ризики: проектні, опе-
раційні і підприємницькі.

План управління ризиками проекту поєд-
нав різнопланові ризики: проектні, операційні, 
підприємницькі, інвестиційні. Реєстр ризико-
вих подій проекту включає 17 позицій, з яких 
найбільш вірогідні та такі, що можуть істотним 
чином вплинути на хід проекту, зосереджено у 
6 позиціях. Пріоритетом в управлінні ризиками 
в процесі реалізації проекту визнано постійний 
моніторинг ризикових подій та запобігання на-
станню подій, що чинитимуть перешкоди впро-
вадженню інноваційного проекту. В даній статті 
перераховане коло дій, які є невід’ємними скла-
довими саме проектної діяльності.

 Отже, запобігання настанню ризикових подій 
значною мірою залежить від деталізації досліджень 
на початку проекту та конкретизації плану проекту. 
Також значну роль має постійний моніторинг ризи-

ків, своєчасне виявлення можливостей настання тієї 
чи іншої ризикової події та проведення попередніх 
заходів щодо уникнення ризиків [12]. 

Логіка задуму проекту передбачає, що на фа-
зах ініціації, планування у проекті на перший 
план виходить вплив проектних ризиків. На фазі 
підготовки і організування до проектних ризиків 
додається вплив операційних ризиків, які можна 
остаточно ідентифікувати у процесі розроблен-
ня нових послуг. На фазі виконання починаєть-
ся взаємодія усіх трьох груп ризиків: проектних, 
операційних і підприємницьких. Оскільки система 
фінансування проекту створення стоматологічно-
го центру заснована на внесках донорів, спонсорів, 
благодійників і благодійних фондів, то до «групи 
трьох» додаються ще і інвестиційні ризики.

Отже, ідея створення стоматологічного центру 
могла і мала бути викладена у проектному фор-
маті. Було здійснено: попереднє формулювання і 
аналіз проблеми проекту, попереднє формулю-
вання загальної мети проекту і критеріїв її до-
сягнення, попереднє визначення комплексу цілей 
ідеї проекту, попереднє встановлення часових 
рамок, попередній вибір організаційно-правової 
форми БСЦ. У підсумку, була визнана доведе-
ною доцільність проектного підходу до створення 
стоматологічного центру. Тож медичний центр, 
що буде створено як продукт проекту, має бути 
розглянутий як системний об’єкт із комплексом 
якісних індивідуалізованих послуг. Наразі розро-
блений план запуску роботи підприємства на два 
квартали 2020 р. (табл. 6).

Отже, управління цим проектом те ж має 
бути системним.

Обґрунтування доцільності проектного підхо-
ду до створення стоматологічного центру, перш 
за все, потребувало аналізу системних власти-
востей ідеї започаткування цього центру, який 

Таблиця 4
Стислі висновки зі SWOT-аналізу підприємства «Бориспільський стоматологічний центр»

Переваги порівняно з конкурентами Недоліки Способи досягнення 
мети

1. Зручне місце розташування
2. Демократична цінова політика
3. Сучасні стоматологічні і протезні технології
4. Площа стоматологічного центру і кількість місць (крісел)
5. Можливість проведення складних лікувальних, 
протезних процедур і стоматологічних операцій, 
масштабного обстеження учнів і наступна санація.
6. Порівняно невелика кількість конкурентів в цьому районі
7. Вдала концепція

Великий штат 
співробітників

 Робота з персоналом

Таблиця 5
Критерії якості продуктів проекту

Продукти Критерій якості

Стоматологічний центр у (СЦ)  
у формі ДП, відкритий за 9 місяців

1. Спроможність пілотного обслуговування 450 пацієнтів центру на місяць.
2. Укладені спонсорські і інвестиційні угоди з партнерами.
3. Комплекс якісних індивідуалізованих послуг з лікування і протезування.
4. 90% наповненість закладу на завершення пілотного обслуговування.

Комплекс якісних 
індивідуалізованих послуг 

1. Стандартизована послуга "Обери друга".
2. Дві нові послуги щомісяця: 1– розроблена, 1– впроваджена.

Пілотне обслуговування  
75 пацієнтів центру за 3 місяці

1. Стандартизована послуга "Обери друга". – 10+15+20 пацієнтів за місяць
2. Нові послуги щомісяця: 5+10+15 пацієнтів за місяць.

90% наповненість закладу 
на завершення пілотного 
обслуговування

1-й місяць – 40%.
2-й місяць – 70%.
3-й місяць – 90%.
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засвідчив їх характеристику як належних до 
проектної діяльності.

Використання процесів планування, забезпе-
чення та контролю якості є запорукою успішного 
управління якістю проекту. Таким чином, спроби 
реалізації соціальних ініціатив на різних рівнях 
(державному, регіональному, локальному) потре-

бують від ініціаторів усіх ідей вести свою діяль-
ність у певному форматі. 

Перспективний план розвитку стоматологіч-
ного центру подано в табл. 7. 

Висновки. Головними елементами проектного 
бачення при проектуванні і втілення інновацій є 
виокремлення проблеми, задуму (ідеї, завдання), 

Таблиця 6
Середньостроковий план розвитку

№ 
з/п Заплановані заходи Шляхи реалізації

1.
Оптимізація 
організаційно-штатної 
структури.

Встановлення вимог за окремими посадами.
Оптимізація структурних підрозділів за посадами, кількістю працюючих, 
підпорядкованості.
Зміни посадових окладів у відповідності до реального характеру роботи, умов 
праці тощо.
Визначення відповідальних осіб за окремими напрямками господарської 
діяльності.

2.
Удосконалення 
організації оплати праці 
працівників.

Впровадження індивідуальних трудових договорів.
Впровадження системи обґрунтованої та справедливої (за результатами праці) 
персоніфікації тарифних ставок та посадових окладів.
Впровадження залежності окладів лікарів від продуктивності праці, а 
керівників та провідних спеціалістів – від ефективності господарської, 
комерційної діяльності закладу.

3. Зміцнення матеріально-
технічної бази.

Продовження поточних та проведення капітальних ремонтів приміщень.
Оновлення діагностично-лікувального обладнання.
Систематизація та налагодження робіт сервісного обслуговування та ремонту 
обладнання.
Впровадження заходів з енергоефективності.

4.
Заходи щодо 
врегулювання 
соціальних питань.

Підтримка здорового соціального клімату в колективі.
Персональна робота з колективом щодо досягнення виробничих завдань, 
покращення відносин всередині колективу та з суміжними організаціями.
Підтримання існуючого рівня соціальних гарантій працівників.
Робота з місцевими органами влади з питань державної соціальної політики.

Таблиця 7
Перспективний план розвитку на 2020-2022 рр.

№ 
з/п Програмні цілі Стратегія втручання Результати (наслідки)

1. Покращення якості кадрових 
ресурсів.

Забезпечення наявності квалі-
фікованих кадрових ресурсів у 
сфері охорони здоров’я. Підви-
щення конкурентоспроможності 
працівників стоматологічного 
центру. Оптимізація штату. 
Збереження персоналу. Впрова-
дження передового досвіду націо-
нальних та зарубіжних ЗОЗ.

Достатня забезпеченість кадрови-
ми ресурсами (лікарі, середній та 
молодший персонал, допоміжний 
персонал). Забезпечення до-
статнього рівня якості медичних 
послуг.

2.

Забезпечення оптимальної фі-
нансової доступності медичних 
послуг та адекватного фінансу-
вання сектору стоматологічних 
послуг.

Забезпечення самофінансування 
підприємства.
Посилення партнерських відносин 
з партнерами, які беруть участь у 
секторі охорони здоров’я.

Зростання якості послуг з доступ-
ною ціною. Надання гарантовано-
го пакету медичних стоматоло-
гічних послуг та за державними 
програмами.

3.
Забезпечення фінансування та 
оптимізації технологічного проце-
су надання медичної допомоги.

Обладнати Бориспільський сто-
матологічний центр відповідно до 
реальних потреб. Удосконалити 
систему технічного обслуговуван-
ня медичного обладнання.

Забезпечення медичним облад-
нанням. Забезпечення адекват-
ного технічного обслуговування 
обладнання.

4.

Забезпечення доступності за-
стосування та раціонального 
використання на всіх рівнях 
якісних препаратів, та витратних 
матеріалів.

Забезпечення наявності лікар-
ських засобів та витратних ма-
теріалів. Удосконалення закупі-
вель, зберігання та використання.

Менеджмент ліків, вакцин та 
витратних матеріалів. Наявність 
необхідних лікарських засобів ви-
тратних матеріалів.

5. Забезпечення найвищої досяжної 
якості здоров’я

Покращення якості медичних по-
слуг. Контроль якості медичних 
послуг.

Задоволеність пацієнтів медични-
ми послугами. Своєчасне оновлен-
ня норм і стандартів
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засобів їх реалізації та результатів, які необ-
хідно здобути в процесі реалізації інноваційного 
проекту. 

Аналіз проектної ідеї та формування проек-
тної пропозиції показали, що проект створення 
стоматологічного центру має високий потенціал 
у проектному розумінні як об’єкт для управління 
і у розумінні перспективності напряму діяльнос-
ті – надання стоматологічних послуг на основі 
сучасних підходів і методик. Аналіз проектної 
ідеї сприяв формуванню детальної проектної 
пропозиції, яку було розглянуто з використан-
ням SWOT-аналізу і підтверджено високий по-
тенціал проекту створення спеціалізованого сто-
матологічного центру.

Складання фінансового плану являє собою 
завершальну стадію процесу планування інно-
ваційного проекту. За умови якісного збору й 
аналізу вихідних даних на стадії планування 
маркетингу і виробництва складання фінансового 
плану не викликає особливих проблем. Необхідно 
тільки дотримуватись певних правил і коректно 
виконувати деякі технічні прийоми.

Успіх проекту в значній мірі залежить від 
кваліфікації та особистих рис характеру про-
ектного менеджера та його команди. Це складна 
але дуже важлива задача – відстежувати зміни, 
аналізувати ситуацію та вчасно приймати вірні 
рішення, що не призведуть до дострокового за-
криття проекту.
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Аннотация
Проведено комплексное исследование как теоретических, так и практических аспектов разработки методологии 
управления проектом создания предприятия – стоматологического центра. Проект создания стоматологического цен-
тра имеет высокий потенциал как объект для управления в понятии перспективности направления деятельности – 
оказания стоматологических услуг. Анализ проектной идеи способствовал формированию детального проектного пред-
ложения, которое было рассмотрено с использованием SWOT-анализа и подтвержден высокий потенциал проекта. 
Использование процессов планирования, обеспечения и контроля качества является залогом успешного управления 
качеством проекта. Попытки реализации социальных инициатив на разных уровнях (государственном, региональном, 
локальном) требуют от инициаторов идеи вести свою деятельность в определенном формате.
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FEATURES OF IMPLEMENTATION THE INNOVATIVE PROJECT  
FOR CREATION OF THE DENTAL POLYCLINIC

Summary
The relevance of the research topic has led to the necessity and urgency of its research and practical elaboration of the 
project management of the creation of the municipal non-profit enterprise "Borispol Dental Center". The idea of creating a 
dental center is set out in a project format. It was carried out: preliminary formulation and analysis of the problem of the 
project, preliminary formulation of the overall purpose of the project and criteria for its achievement, preliminary definition 
of a set of goals of the project idea, preliminary establishment of timeframes, preliminary choice of the organizational 
and legal form of the dental center. The use of quality planning, quality assurance and control processes is the key to 
successful project quality management. Thus, attempts to implement social initiatives at different levels (state, regional, 
local) require the idea initiators to conduct their activities in a specific format. A comprehensive study of the theoretical 
and practical aspects of the development of the project management methodology for the establishment of a medical 
center – a dental center. Some theoretical and methodical questions of innovative development of medical institutions 
are elaborated, Analysis and generalization of existing approaches and methods of assessment of intellectual capital of an 
institution are made, and methodological recommendations are developed for evaluation of innovativeness of its creation or 
reorganization, determination of directions of further development of the system of formation of their personnel potential. 
The main elements of the project vision in the design and implementation of innovations are the identification of the 
problem, the idea (ideas, tasks), the means of their implementation and the results that must be obtained in the process 
of implementation of the innovation project. The project of creating a municipal non-profit enterprise has a high potential 
as an object for management in understanding the prospects of its activity – rendering dental services. The analysis of 
the project idea contributed to the formation of a detailed project proposal, which was considered using SWOT-analysis 
and confirmed the high potential of the project. Using the processes of planning, ensuring and quality control is the key 
to successful project quality management. Attempts to implement social initiatives at different levels (state, regional, local) 
require the initiators to conduct their activities in a specific format.
Key words: health care reform, health care, innovative project, project management, medical institution, dental center. 
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КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ ТА ЙОГО АНАЛІЗ

У статті розглянуто економічну сутність категорії «капітал». Наведені дефініції даної категорії з точки зору різних 
авторів, а також власне трактування поняття капіталу підприємства з урахуванням основних його характеристик. 
Визначається значення капіталу підприємства в сучасних умовах господарювання. Обґрунтовується необхідність про-
ведення аналізу капіталу вітчизняних підприємств. Визначені мета, основні завдання та методи аналізу капіталу 
суб’єктів підприємництва. 
Ключові слова: капітал, власний капітал, позиковий капітал, аналіз капіталу.

Постановка проблеми. Капітал є основним 
джерелом фінансування розвитку підприємства, 
науково-технічного вдосконалення його матері-
альної бази та продукції. Важливим питанням, 
що стосується ефективності діяльності вітчиз-
няних суб’єктів господарювання, є наявність у 
них достатнього обсягу капіталу, який необхід-
ний для фінансування їх потреб. Від наявності та 
розміру капіталу залежить можливість фінансу-
вання діяльності підприємства, його фінансова 
незалежність та платоспроможність, а в кінце-
вому підсумку і рівень конкурентоспроможності, 
кредитоспроможності та інвестиційної привабли-
вості. Отже дослідження питань, пов’язаних з 
формуванням капіталу та аналізом ефективнос-
ті його використання є актуальними в сучасних 
умовах економічного розвитку.

Постановка завдання. Метою статті є дослід-
ження сутності капіталу підприємства, визна-
чення його значення, а також узагальнення ме-
тодів аналізу капіталу суб’єкта господарювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Однією з основних категорій корпоративних фі-

нансів є капітал. Фінансова діяльність суб’єкта 
господарювання напряму пов’язана з його фор-
муванням та використанням. Слід зазначити, що 
поняття «капітал» є однією з найскладніших та 
суперечливих категорій у фінансовій науці. У ві-
тчизняній та закордонній науковій та практичній 
літературі ми можемо виокремити безліч підхо-
дів щодо трактування сутності капіталу.

Зміни економічних умов господарювання ство-
рюють умови для вдосконалення визначення ка-
тегорії «капітал». Тому минулі та сучасні дослід-
ники підходять до цієї дефініції з різних точок 
зору. Привертає увагу той факт, що одна група 
авторів охоплює фінансову сторону даної катего-
рії, інша - природну. У таблиці 1 наведені тракту-
вання сутності капіталу різними науковцями.

Так, такі дослідники, як Крамаренко Г.О., 
Чорна О.Е. та Білоліпецький В.Г. вважають, що 
капітал – це перш за все фінансові ресурси, які 
з часом генерують підприємству прибуток. 

Інші, зокрема Опарін В.М., вважають, що ка-
пітал це є кошти, що спрямовані в основні засоби 
та обігові кошти підприємства.

Таблиця 1
Методичні підходи до визначення сутності «капітал»

Автор Визначення
Бланк І.А.
[2, с. 42]

Капітал – загальна вартість засобів у грошовій, матеріальній та нематеріальній формах, 
інвестованих у формування його активів.

Крамаренко Г.О., 
Чорна О.Е. [5]

Капітал – це фінансові ресурси підприємства, необхідні для організації його господарської 
діяльності і використовувані в господарському обороті для одержання доходів і прибутку.

Опарін В.М. [6] Капітал – це сума коштів, спрямованих в основні засоби та обігові кошти підприємства.
Біла О.Г. 

[1]
Капітал підприємства – сукупні грошові ресурси, що використовуються на підприємстві; 
авансований у господарську діяльність капітал власний, позичений і залучений у сукупності.

Поддєрьогін А.М. 
[7]

Капітал – це кошти, якими володіє підприємство для здійснення своєї діяльності з метою 
отримання прибутку.

Клименко С.М. 
[4]

Капітал – це сукупність матеріальних цінностей і коштів, фінансових вкладень і витрат 
на придбання прав і привілеїв, необхідних для здійснення його господарської діяльності.

Селезньов В.В. 
[8]

Капітал є взаємозростаючою вартістю, яка виступає у вигляді певної суми грошей, що ви-
трачаються на засоби виробництва і на заробітну плату робітникам, а потім при продажі 
виготовленого товару знову перетворюються на гроші.

Сопко В.В. [9] Капітал – це власність відповідної фізичної чи юридичної особи на активи: майно і 
об’єкти (ресурси), які є на підприємстві.



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ88

3 (29), серпень 2020

На думку Сопко В.В., капітал – це власність від-
повідної фізичної чи юридичної особи на активи.

Враховуючи різні підходи вчених, ми при-
йшли до висновку, що капітал - це багатогранна 
категорія. Узагальнивши різні підходи, ми вва-
жаємо, що капітал являє собою загальний обсяг 
наявних власних та позикових фінансових ре-
сурсів підприємства, які необхідні для його фі-
нансового забезпечення з метою реалізації голов-
ної мети підприємства. 

Процес формування капіталу суб’єкта під-
приємництва складається з ряду узгоджених та 
пов'язаних з цим методів та способів, спрямованих 
на залучення виробничих ресурсів, що використо-
вуються постачальниками бізнес-послуг та керів-
ними органами в процесі формування капіталу. 

Цей процес повинен виконувати такі функції: 
відбір, планування та залучення оборотних ре-
сурсів, розподіл ресурсів відповідно до обраної 
стратегії підприємства та контроль над форму-
ванням капіталу. 

Формування капіталу суб’єкта господарювання 
починається з розробки послідовності цього про-
цесу на основі вивчення потреб ринку, визначає 
стратегію та вигідну політику підприємства. Після 
цього відбувається оцінка економічних можливос-
тей суб’єкта господарювання, тобто визначають-
ся можливості виробництва, управління, персо-
налу та маркетингу. Потім оцінюється потенціал 
суб’єкта підприємництва (основні фонди, робочі, 
фінансові та інтелектуальні ресурси). Створюєть-
ся цільовий бізнес-план, в якому обчислюються 
необхідні ресурси для формування капіталу, план 
відбору, дослідження, залучення та обґрунтуван-
ня джерел. Капітал суб’єкта підприємництва фор-
мується з метою задоволення потреби в придбанні 
необхідних активів та оптимізації його структури 

з позиції забезпечення належних умов для його 
виробничого використання [11].

Процес формування капіталу суб’єкта гос-
подарювання проявляється в основних його 
принципах: обґрунтування потреби в джерелах 
фінансування; оцінка вартості різних джерел 
грошей та можливість їх залучення; пошук та 
вибору найбільш підходящих джерел фінан-
сування на основі оцінок витрат; формування 
груп, підгруп та елементів капіталу в контексті 
фінансової діяльності; утворення раціональної 
структури фінансового капіталу; оцінка ризику в 
процесі утворення капіталу; активна роль фінан-
сових послуг у процесі утворення капіталу.

На рисунку 1 представлені основні джерела 
формування власного та позикового капіталу 
підприємства.

Капітал та його структурна модель мають 
прямий вплив на фінансовий стан суб’єкта гос-
подарювання, зокрема вони впливають на плато-
спроможність, кредитоспроможність, ліквідність, 
рентабельність та прибутковість. Структура ка-
піталу, яку використовує суб’єкт господарюван-
ня, визначає не лише багато аспектів фінансових 
операцій, а й операційну та інвестиційну діяль-
ність, і має безпосередній вплив на кінцевий ре-
зультат діяльності. 

У сучасних умовах капітал відіграє важливу 
роль у розвитку підприємства враховуючи ін-
тереси його власників і є важливим елементом 
управління його фінансовим станом. Отже, ре-
тельний та професійний аналіз капіталу суб’єкта 
господарювання дозволяє отримати обґрунтова-
ну та важливу інформацію про фінансове забез-
печення майна та розробити відповідне управ-
лінське рішення, яке дозволяє підприємству 
досягти поставлених цілей.

Капітал

Власний Позичковий

Внутрішні джерела Зовнішні джерела Внутрішні джерела Зовнішні джерела 

Нерозподілений 
прибуток

Амортизаційні 
відрахування

Кошти, отримані від 
реструктуризації 
активів

Внески 
засновників

Безповоротна 
фінансова 
допомога

Банківські 
кредити

Комерційні 
кредити

Облігаційні 
позики

Кредиторська 
заборгованість

Фінансовий 
лізинг

Кошти для 
забезпечення  
майбутніх  
витрат  і 
платежів

Рис. 1. Джерела формування капіталу підприємства
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- порівняння показників звітного року з показниками 
аналогічного періоду минулого року; 
- порівняння показників капіталу за ряд років

Горизонтальний 
аналіз

- структурний аналіз капіталу за видами діяльності;
- структурний аналіз капіталу за звітний період; 
- структурний аналіз капіталу за попередній період; 
- структурний аналіз власного капіталу; 
- структурний аналіз позикового капіталу

Вертикальний 
аналіз

- порівняння показників капіталу підприємства з 
середньогалузевими значеннями; 
- порівняння показників капіталу підприємства з 
конкурентами; 
- порівняння показників капіталу з оптимальними 
значеннями;
- порівняння показників капіталу підприємства з 

запланованими

Порівняльний 
аналіз

Коефіцієнтний 
аналіз

- коефіцієнти ефективності використання капіталу;
- коефіцієнти оборотності капіталу;
- показники рентабельності капіталу

 

Коефіцієнтний 
аналіз

- коефіцієнти ефективності використання капіталу; 
- коефіцієнти оборотності капіталу;
- показники рентабельності капіталу

Рис. 2. Методи аналізу капіталу підприємства [4, с. 146]

 

коефіцієнти оцінки руху капіталу підприємства:
коефіцієнт надходження власного капіталу коефіцієнт 
надходження позикового капіталу, коефіцієнт 
використання власного капіталу, коефіцієнт вибуття 
позикового капіталу

коефіцієнти оборотності капіталу: коефіцієнт 
оборотності капіталу,  коефіцієнт оборотності власного 
капіталу, коефіцієнт оборотності  позикового капіталу,
термін обертання сукупного капіталу (власного, 
позикового)

коефіцієнти, що характеризують структуру капіталу:
коефіцієнт автономії, коефіцієнт фінансової залежності,
коефіцієнт фінансування, коефіцієнт фінансової 
стійкості, коефіцієнт концентрації позикового капіталу,
Коефіцієнт маневреності власного капіталу, коефіцієнт 
забезпечення власним оборотним капіталом

коефіцієнти рентабельності капіталу: коефіцієнт 
рентабельності власного капіталу, коефіцієнт 
рентабельності сукупного капіталу, коефіцієнт 
рентабельності позикового капіталу
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Рис. 3. Групи коефіцієнтного аналізу капіталу підприємства 
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Інформаційною базою для проведення аналізу 
капіталу суб’єкта підприємництва є Баланс (Звіт 
про фінансовий стан), Звіт про власний капітал.

Основною метою аналізу капіталу суб’єкта 
господарювання є оцінка динаміки обсягу та 
складу капіталу за звітний період, а також по-
казників ефективності його використання.

Основними завданнями аналізу капіталу 
суб’єкта господарювання є: 

– аналіз обсяг та динаміку корпоративного 
капіталу; 

– аналіз структуру капіталу та його зміни в 
оцінках до зміни фінансового стану; 

– аналіз зміни складу та структури власного і 
позикового капіталу; 

– оцінка впливу структурних змін джерел фі-
нансування на показники фінансової стабільності 
та платоспроможності; 

– пошук резервів для збільшення капіталу, 
підвищення його прибутковості та зміцнення фі-
нансової стійкості компанії [10, с.91].

Основні методи аналізу капіталу включають вер-
тикальний та горизонтальний методи, порівняльний 
аналіз та метод фінансових коефіцієнтів (рис. 2).

Вертикальний та горизонтальний аналізи да-
ють оцінку структури та динаміки пасивів балан-
су. Цей тип аналізу вивчає абсолютні та відносні 
коливання власних та позикових фінансових ре-
сурсів суб’єкта підприємництва.

Порівняльний аналіз капіталу суб’єкта гос-
подарювання дозволяє йому підтримувати свою 
позицію щодо інших компаній та визначати 

стратегічні орієнтації діяльності з урахуванням 
аналогічних показників діяльності інших підпри-
ємств та середні показники галузі.

Одним із найпоширеніших методологічних під-
ходів до оцінки капіталу підприємства є метод 
фінансових коефіцієнтів, суть якого полягає в об-
численні та аналізі фінансових коефіцієнтів, що 
дозволяють оцінити оптимальність співвідношен-
ня складових капіталу підприємства, а саме його 
власних та позикових фінансових ресурсів (рис. 3). 

Таким чином, одним із найбільш важливих ета-
пів в процесі фінансово-господарської діяльності 
підприємства є аналіз його капіталу. Ефективне 
проведення аналізу капіталу дозволить суб’єкту 
господарювання підвищити якість його форму-
вання та використання, а це в свою чергу пози-
тивно вплине на функціонування підприємства.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
основною метою соціально-економічного розвитку 
в Україні є підвищення рівня ефективності функ-
ціонування вітчизняних суб’єктів господарювання. 
В таких умовах капітал виступає одним із визна-
чальних факторів ефективності господарювання 
підприємств, оскільки від сформованого обсягу 
величини та структури капіталу суб’єктів госпо-
дарювання залежить рівень їх фінансової стійкос-
ті та автономії. При цьому одними із важливіших 
етапів у процесі формування та використання ка-
піталу підприємства є його аналіз. Ефективне його 
проведення дозволить підвищити якість управлін-
ня капіталом, і це в свою чергу позитивно вплине 
на діяльність підприємства в майбутньому.
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зрения разных авторов, а также собственная трактовка понятия капитала предприятия с учетом основных его харак-
теристик. Определяется значение капитала предприятия в современных условиях хозяйствования. Обосновывается 
необходимость проведения анализа капитала отечественных предприятий. Определены цель, задачи и методы анали-
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Summary
The article investigates the economic essence of the category “capital”. There have been provided different definitions of 
the denomination “capital” by the various authors as well as own interpretation of that definition by taking into account 
all of its main characteristics. The role of the capital of the enterprise in modern business conditions is determined.  
The necessity of the analysis of the capital of domestic enterprises is substantiated. The purpose, main tasks, and methods 
of capital’s analysis of business entities are defined.
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ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ЇХ У ЗВІТНОСТІ

У статті розглянуто поняття, формування фінансових результатів, відображення їх у бухгалтерському обліку та 
фінансовій звітності. Розглянуті основні недоліки формування та відображення фінансових результатів у звітності. 
Запропоновано шляхи удосконалення обліку фінансових результатів та їх відображення у звітності для покращення 
достовірності та інформативності. Перелічені удосконалення можливо здійснити шляхом додаткових аналітичних ра-
хунків та субрахунків, зміни та доповнення статей в фінансовій звітності. Проведене дослідження та запропоновані 
зміни, націлені на покращення аналізу та обліку фінансових результатів, що призведе до поліпшення результатів ді-
яльності підприємства, а в майбутньому – економіки країни в цілому. 
Ключові слова: фінансовий результат, прибуток, збиток, організація обліку, фінансова звітність, дохід,  
витрати.
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Постановка проблеми. В умовах ринкової 
економіки головним критерієм об'єктивної оцін-
ки підприємства є розрахунок фінансового ре-
зультату. Фінансовий результат, відображений у 
звітності дає змогу оцінити діяльність підприєм-
ства, його рентабельність, конкурентоспромож-
ність, кредитоспроможність та інвестиційну при-
вабливість в цілому. Правильно визначений та 
відображений у звітності фінансовий результат 
підвищує ринкову вартість компанії.

Фінансова звітність є основним джерелом 
інформації для користувачів, які поділяються 
на внутрішні (менеджери) та зовнішні (інвесто-
ри). В такій звітності відбиваються узагальненні 
дані за результатами діяльності господарюючого 
суб’єкта діяльності. Для забезпечення фінансової 
стійкості підприємства управлінський персонал 
аналізує та веде облік фінансових результатів 
підприємства. Актуальним завданням є форму-
вання єдиних і доступних до розуміння принци-
пів формування звітності, затверджених у нор-
мативних документах та визначення факторів 
впливу на формування фінансових результатів 
діяльності підприємства, підтвердження досто-
вірності показників фінансової звітності.

Застосування дієвих управлінський рішень, при-
йнятих на основі аналізу фінансових результатів, 
щодо майбутнього розвитку підприємства є ключо-
вим для збільшення ефективності роботи компанії.

Аналіз останніх наукових досліджень та пу-
блікацій. Проблеми та особливості аналізу фінан-
сових результатів та відображення їх у звітності 
були предметом дослідження багатьох вітчизня-
них науковців. До них відносяться: Ф.Ф. Бути-
нець, Б.І. Валуєв, З.В. Задорожний, І.А. Басма-
нов, В.В. Сопко, Я.Д. Крупка, П.Я. Хомин та інші. 
Науковці досліджують фактичні та абстрактні 
особливості обліку, способи та методики обліку, 
обліково-аналітичне забезпечення, технології ау-
диту, класифікацію доходів, витрат та прибутку, 
результативність управління доходами та витра-
тами, дослідження шляхів підвищення ефектив-
ності діяльності в різних сферах економіки. Не-
зважаючи на це, залишилось ряд невирішених 
питань стосовно обліку, аналізу та відображення 
фінансових результатів.

Постановка задачі. Головною метою статі є 
дослідження та визначення сутності фінансово-
го результату та його відображення у фінансовій 
звітності підприємства, аналіз нормативно-пра-
вової бази та спеціальної літератури за темою 
дослідження, визначення проблем та недоліків 
обліку фінансових результатів, та відображення 
їх у звітності.

Викладення основного матеріалу. Фінансо-
ва звітність – звітність, що містить інформацію 
про фінансовий стан та результати діяльності 
підприємства. Найважливішою із складових фі-
нансової звітності є система обліку чистого при-
бутку, що включає в себе дані про доходи та 
витрати підприємства, результатом зіставлення 
яких є фінансовий результат. Фінансова звіт-
ність складається з Балансу (Звіту про фінансо-
вий стан), Звіту про фінансові результати (Зві-
ту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових 
коштів, Звіту про власний капітал і Приміток 
до фінансової звітності. Проте, така звітність не 

може задовольнити в повній мірі всі інформацій-
ні інтереси зацікавлених осіб. Користувачі, які 
не мають доступу до всіх бухгалтерських даних, 
потребують чітких алгоритмів по формування 
показників нерозподіленого прибутку та чистого 
прибутку [1, с. 437].

Фінансовий результат розглядається як 
збільшення або зменшення власного капіталу, 
прибуток або збиток, результат порівняння до-
ходів та витрат, додаткова вартість, створена 
у процесі виробництва та ціна капіталу. Таким 
чином, в сучасній науковій літературі єдиного 
тлумачення поняття «фінансовий результат» не 
існує. В законодавстві також не має чіткого ви-
значення цього поняття, проте наведено поняття 
«прибуток» та «збиток».

Сприйняття суті визначення «прибуток» – є 
одним з основних чинників розвитку його облі-
ку, аналізу та здатності прийняття своєчасно-
го управлінського рішення з метою підвищення 
ефективності діяльності підприємств. Проаналі-
зувавши визначення можна зробити висновок, 
що більшість наукових експертів вважають, що 
поняття «прибуток» це позитивний фінансовий 
результат, який формується у результаті по-
рівняння доходу та витрат підприємства або у 
результаті порівняння ціни реалізації та собі-
вартості. Збиток – це негативний фінансовий ре-
зультат, або сума, на яку витрати перевищають 
доходи та який характеризується зменшенням 
власного капіталу [2, с. 112].

Основними нормативно-правовими докумен-
тами регулювання обліку, аналізу та контролю 
фінансових результатів є: Податковий, Цивіль-
ний, Господарський та Бюджетний кодекси Укра-
їни, Закон України Про аудит фінансової звіт-
ності та аудиторську діяльність № 2258-VIII від 
21.12.2017, Закон України Про бухгалтерський об-
лік та фінансову звітність в Україні № 996-XIV 
від 16.07.1999, міжнародні стандарти фінансової 
звітності та національні Положення (стандарти) 
бухгалтерського обліку, План рахунків бухгал-
терського обліку, інші накази Міністерств.

Реалізація мети управління прибутком на 
підприємстві потребує вирішення таких завдань:

– планування необхідного рівня прибутковості;
– виявлення резервів зростання прибутку 

підприємства,
– визначення припустимого операційною та фі-

нансово-інвестиційною діяльністю підприємства,
– забезпечення ефективного використанням 

прибутку підприємства.
Згідно з НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фі-

нансової звітності», формування фінансових 
результатів здійснюється з урахуванням різ-
них видів прибутку, а саме: валовий прибуток, 
прибуток від операційної діяльності, прибуток 
до оподаткування та чистий прибуток. Наведені 
види прибутку дають можливість проводити по-
рівняльну оцінку рівня прибутковості за окреми-
ми напрямами діяльності та визначати стратегіч-
ні напрями розвитку підприємств [4].

Потреба у якісній оцінці впливу вірогідних 
факторів у довгостроковій та короткостроковій 
перспективі, призводить до реформування сис-
теми, підходів та форми підготовки і складан-
ня фінансової звітності. Формування прогнозів 



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 93

3 (29), August 2020

для передбачення майбутнього стану діяльності 
підприємства з використанням облікових даних 
є одним з основних підходів щодо підвищення 
ефективності управлінської діяльності підпри-
ємства [5]. Від точності та достовірності скла-
дання фінансової звітності залежить оцінка та 
кваліфікований аналіз показників господарської 
діяльності, що впливають на прийняття управ-
лінських рішень.

На основі відображеної у бухгалтерському об-
ліку інформації про доходи та витрати підпри-
ємства, розраховується фінансовий результат. 
Згідно з Інструкцією про застосування Плану 
рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіта-
лу, зобов’язань і господарських операцій підпри-
ємств і організацій [6], рахунок 79 «Фінансові ре-
зультати» призначено для обліку й узагальнення 
інформації про фінансові результати діяльності 
підприємства, а рахунок 44 «Нерозподілені при-
бутки (непокриті збитки)» призначений для ве-
дення обліку нерозподілених прибутків чи не-
покритих збитків поточного та минулих років, а 
також використаного в поточному році прибутку.

Кожне підприємство самостійно обирає облі-
кову політику, організовує бухгалтерський облік, 
в тому числі і облік фінансових результатів та їх 
відображення в фінансовій звітності. Правильно 
обрана облікова політика впливає на достовірне 
визначення фінансових результатів, трудоміст-
кість складання та формування цих показників.

Основною проблемою в організації обліку фі-
нансових результатів є різна класифікація до-
ходів та витрат у різних джерелах. За націо-
нальними стандартами витрати класифікують у 
складі собівартості реалізованої продукції або у 
складі інших витрат (адміністративні, витрати 
на збут). Проте, відповідно формі № 2 «Звіт про 
фінансовий результат», до цієї класифікації до-
дають ще інші операційні витрати, витрати від 
участі в капіталі, витрати або дохід з податку 
на прибутку. Доходи за національними стан-
дартами класифікують як дохід від реалізації, 
чистий дохід від реалізації, інші операційні до-
ходи, фінансові доходи, інші доходи. У формі  
№ 2 «Звіт про фінансовий результат» немає до-
ходу від реалізації, а є дохід від участі в капіта-
лі та дохід з податку на прибуток. Таким чином, 
такі відмінності ускладнюють облік доходів та 
витрат на підприємстві [7, с. 933].

На сьогоднішній день найпоширенішими мето-
дами розрахунку фінансових результатів є метод 
порівняння доходів та витрат та метод порівнян-
ня капіталу. В обох методах фінансовий резуль-
тат визначається, як різниця, в першому методі, 
між доходами та витратами, а в другому – між 
власним капіталом на початок та кінець періоду. 
Такі підходи закріплені в національних стандар-
тах, на основі зарубіжної практики [8, с. 1387].

Визначення фінансового результату не роз-
криває в повній мірі всі ситуації формування 
фінансових результатів в процесі діяльності. 
Проблемним залишається питання класифікації 
доходів та витрат на субрахунках.

Вагомим недоліком є спільне відображення 
на рахунках основної та операційної діяльності, 
фінансової та інвестиційної діяльності. Ці види 
діяльності доцільно відображати на окремих су-

брахунках, що дасть змогу зменшити помилки та 
кількість часу на складання фінансової звітності.

Однією із помилок, при складання фінансової 
звітності є ототожнювання понять «чистий при-
буток» та «нерозподілений прибуток». Нерозподі-
лений прибуток пов’язаний з власним капіталом 
та залишається у розпорядженні суб’єкта гос-
подарювання. Проте, чистий прибуток не може 
бути використаний при виплаті дивідендів акці-
онерам або власникам, адже це кінцевий резуль-
тат, який не підлягає перерозподілу. Через це 
ускладнюється аналіз фінансової звітності, пра-
вильність складання висновків по ній [1, с. 439].

Для вирішення цих питань доцільно покращи-
ти форму № 1 «Баланс» у розрізі власного ка-
піталу по формуванню та висвітленню нерозпо-
діленого прибутку. Покращити інформативність 
Балансу можна шляхом деталізації відображен-
ня даних про розподіл та формування нерозподі-
леного прибутку. 

Також для підвищення прозорості даних 
бухгалтерського обліку в звітності доцільно до-
повнити Баланс показниками використання та 
формування чистого прибутку. Наприклад, при-
бутки на початок діяльності, прибуток, викорис-
таний у звітному періоду та прибуток на кінець 
періоду. При порівнянні прибутку на початок та 
кінець періоду, позитивна різниця буде свідчити 
про реальний приріст активів. 

Процес контролювання фінансових резуль-
татів як складової частини діяльності системи 
управління підприємством передбачає наяв-
ність трьох етапів: установлення бюджетних 
показників у створенні прибутку, що піддають-
ся вимірюванню в обліку; зіставлення з ними 
реальних результатів та визначення, аналіз і 
оцінювання відхилень; прийняття необхідних 
управлінських рішень.

В сучасних умовах в системі управління при-
бутком на підприємстві не створений дієвий ме-
ханізм оцінки і контролю операцій з формування 
прибутку, тому актуальним завданням є ство-
рення інформаційного забезпечення за допомо-
гою економічного аналізу та обліку.

Отже, такі зміни у фінансовій звітності при-
зведуть до поліпшення якості, прозорості об-
лікової інформації, її достовірності та точності, 
полегшать аналіз фінансової звітності, як для 
внутрішніх так і для зовнішніх користувачів. 
Таке спрощення покращить роботу менеджера, 
тому що в основному це людина без глибоких 
знань бухгалтерського обліку, що іноді усклад-
нюю процес обробки та подальшого використан-
ня бухгалтерської інформації.

Висновки з проведеного дослідження. У фі-
нансових результатах підприємства відобража-
ється ефективність діяльності господарюючого 
суб’єкта, тому необхідним є удосконалення орга-
нізації обліку доходів та витрат, фінансових ре-
зультатів та відображення їх у звітності, як час-
тини функціонування вітчизняних підприємств.

Відповідно до чинного законодавства кожне 
підприємство самостійно обирає облікову політи-
ку. Від правильно обраної та організованої об-
лікової політики залежить правильність та до-
стовірність відображення фінансової інформації 
підприємства та його успіх. 
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Зі всього вищесказаного, можна зробити ви-
сновок, що метою організації обліку фінансових 
результатів є надання внутрішнім і зовнішнім 
користувачам достовірної, необхідної та своєчас-
ної інформації про діяльність підприємства. На 
сьогоднішній день, питання організації обліку 
фінансових результатів та висвітлення їх у звіт-
ності недостатньо вивченні, бракує деталізації ін-

формації про фінансові результати за видами ді-
яльності (операційної, фінансової, інвестиційної, 
уніфікованих рекомендацій щодо визначення та 
відображення фінансових результатів, зокрема 
нерозподіленого прибутку та чистого прибутку.

Фінансовий результат є досить заперечливою 
та складною категорією, яка потребує подальшо-
го вивчення та дослідження.
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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОТОБРАЖЕНИЕ ИХ В ОТЧЕТНОСТИ

Аннотация
В статье рассмотрено понятие, формирование финансовых результатов, отражения их в бухгалтерском учете и фи-
нансовой отчетности. Рассмотрены основные недостатки формирования и отражения финансовых результатов в от-
четности. Предложены пути совершенствования учета финансовых результатов и их отражения в отчетности для 
улучшения достоверности и информативности. Перечисленные усовершенствования возможно осуществить путем 
добавления аналитических счетов и субсчетов, изменения и дополнения статей в финансовой отчетности. Проведенное 
исследование и предложены перемены, нацелены на улучшение анализа и учета финансовых результатов, что при-
ведет к улучшению результатов деятельности предприятия, а в будущем – экономики страны в целом.
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FINANCIAL RESULTS AND DISPLAYING THEM IN A STATEMENTS

Summary
The article deals with the concepts, formation of financial results, and their reflection in accounting and financial 
statements. The main disadvantages of the formation and presentation of financial results in the reporting are considered. 
Ways to improve accounting of financial results and their presentation in the reporting for improvement of reliability and 
informativeness are offered. These improvements can be made through additional analytical accounts and subaccounts, 
changes and additions to the items in the financial statements. The research was conducted and the changes proposed 
aimed at improving the analysis and accounting of financial results, which will lead to improvement of the results of 
activity of the enterprise, and in the future – the economy of the country as a whole.
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ АНТИКРИЗОВОГО  
БАНКІВСЬКОГО УПРАВЛІННЯ В БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ

Статтю присвячено організаційним аспектам антикризового управління банком. Визначено причини виникнення проб-
лемних секторів діяльності бан-ківських установ внаслідок впливу кризотвірних факторів. Виділено основні етапи 
антикризового управління банком. Проаналізовано особливості процесу антикризового управління банком на макро– 
та мікрорівні. Визначено специфічні риси системи організації антикризового управління вітчизняних банків. Запропо-
новано удосконалення організаційної структури управління антикризовою діяльністю шляхом упорядкування функцій 
та виокремлення окремих підрозділів банку.
Ключові слова: банк, криза, фінансова стійкість, антикризове управління банку, безпека діяльності банку, організація 
системи антикризового управління банком.

Постановка проблеми. Сучасні тенденції, що 
характерні для поточного етапу розвитку сві-
тової економіки, а саме: фінансова глобаліза-
ція, жорстка конкуренція, впровадження нових 
банківських продуктів, розвиток інформаційних 
технологій, – все це суттєво ускладнює функ-
ціонування банківських установ, збільшує віро-
гідність ризиків їх діяльності, сприяє активному 
поширенню кризових явищ та розширенню сфе-
ри їх впливу. Сучасний стан функціонування су-
часних фінансових ринків зумовлює необхідність 
впровадження антикризового управління, що 
потребує розробки та впровадження механізмів 
антикризового управління банківськими устано-
вами, які б дали можливість мінімізувати виник-
нення фінансових криз та забезпечити фінансову 
стійкість банківського сектору.

Передбачення кризових ситуацій та знижен-
ня їхніх негативних наслідків до мінімального 
рівня особливо важливим є для банків, оскільки 
вони відіграють з’єднувальну роль у переміщен-
ні фінансових ресурсів в економіці країни. Від 
фінансової стійкості банків залежить безперебій-
ний рух та перерозподіл грошових і капітальних 

ресурсів. Виконання традиційних підходів до ло-
калізації та нейтралізації кризових явищ за умов 
відсутності ефективного антикризового управ-
ління припускає перехід від потенційної кризи 
до ліквідації банку, від проблем окремого банку 
до дестабілізації банківської системи в цілому. 
Отже, актуальність антикризового управління 
банком обумовлена нестабільністю економічної 
ситуації, що потребує розробки відповідних за-
ходів в системі управління ризиками банківської 
діяльності. Важливим завданням антикризового 
управління банком є пошук ефективних методів 
організації системи антикризового управління.

Особливості антикризового управління бан-
ківською діяльністю досліджували такі вітчиз-
няні й зарубіжні дослідники, як: О.М. Адамська, 
М.І. Звєряков, В.В. Коваленко, О.В. Крухмаль, 
Т.Л. Мостенська, Л.М. Перехрест, С.К. Рамазанов, 
Т.С. Смовженко, О.П. Степаненко, Л.А. Тимашова 
[1–6; 8] та ін. Проте, в умовах динамічних еконо-
мічних змін, постійного впливу дестабілізуючих 
чинників, питання ефективної організації проце-
су антикризового управління банку набуває все 
більшої необхідності щодо детального вивчення з 
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урахуванням сучасних умов функціонування на-
ціональної економіки.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає в визначенні основних напрямів удо-
сконалення організації системи антикризового 
управління банківськими установами України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ан-
тикризове управління є одним з функціональних 
напрямів управління банком і є необхідним для 
формулювання та досягнення поставлених цілей. 
Крім загальних закономірностей, притаманних 
управлінським процесам, антикризове управління 
базується на специфічних особливостях, пов’язаних 
зі здійсненням антикризових процедур [6].

Антикризове управління представляє собою 
комплексну систему управління, яка спрямована 
на передбачення небезпеки кризи, аналіз та усу-
нення загроз появи кризових ситуацій. За умов 
виникнення кризи антикризове управління має 
передбачає виконання діагностики впливу кри-
зотвірних факторів на банківську установу та 
прийняття ефективних заходів щодо мінімізації 
витрат та негативних наслідків. 

Отже, під антикризовим управлінням розу-
міють комплекс заходів на етапах виявлення 
кризотвірних факторів, своєчасної діагностики, 
упередження і нейтралізації кризи, спрямований 
на досягнення цілей діяльності банку, реалізацію 
його стратегії та подальший розвиток [3, с. 47]. 

Запровадження антикризового управління 
має на меті здійснення таких заходів [8, с. 231]: 

діагностики процесів і тенденцій, що призво-
дять до кризових ситуацій; 

прогнозування виникнення, розвитку і ймо-
вірних наслідків кризових ситуацій; 

здійснення антикризового супроводження (ви-
явлення процесів та тенденцій, що призводять 
чи можуть призвести до кризових ситуацій);

проведення завчасної підготовки на випадок 
виникнення надзвичайних ситуацій (антикризова 
профілактика); 

організації і координації ефективних дій для 
подолання надзвичайних кризових ситуацій та їх 
наслідків.

Ефективність антикризового управлін-
ня визначається ступенем досягнення цілей 
пом’якшення, нейтралізації або позитивного ви-
користання кризи в зіставленні з витраченими 
на це ресурсами [3]. Головною метою антикризо-
вого управління вважають забезпечення стійкого 
функціонування та розвитку банку.

Функціонування вітчизняних банків в сучас-
них умовах характеризується наявністю таких 
негативних тенденцій: 

недостатній рівень капіталізації банків до рів-
ня міжнародних стандартів; 

неспроможність банків виконувати власні 
зобов’язання;

структурні дисбаланси між попитом та пропо-
зицією на кредитні ресурси банків; 

погіршення якості кредитного портфеля;
зростання рівня недовіри населення до бан-

ківських установ.
Фактори, які сприяють розвитку кризи, як 

правило, не виникають несподівано, тому криза 
розвивається протягом певного часу. Вининенню 

кризи дуже часто передують деякі причини, які 
призводять до виникнення проблемних секторів 
діяльності у банківських установах: 

низька кваліфікація співробітників банку та 
його менеджерів; 

недосконала структура внутрішнього контролю; 
неефективна система управління ризиками 

банку;
недотримання норм, нормативів банківської 

діяльності;
зменшення величини власного капіталу;
негативні зміни у структурі ресурсної бази;
зниження доходів при зростанні дебіторської 

та кредиторської заборгованості; 
зниження якості активів та порушення їх 

структури;
постійне залучення з міжбанківського ринку 

коштів у значних обсягах;
зниження рівня диверсифікації активів і па-

сивів;
недостатній рівень сформованих резервів під 

прийняті ризики;
недосконалість технічної бази, яка відповідає за 

забезпечення проведення банківських операцій;
неефективна робота служби безпеки банку.
Особливістю антикризового управління як 

важливої складової загальної системи менедж-
менту банку є його циклічність. Процес анти-
кризового управління має повторюватись до того 
моменту часу, коли банк не вийде з кризи. Основ-
ними етапами антикризового управління банком, 
які постійно повторюються є такі:

організація виконання ухвалених рішень;
контроль за виконанням ухвалених рішень;
корегування заходів з антикризового управління;
повторна організація виконання ухвалених рі-

шень.
Таким чином, процес антикризового управлін-

ня постійно повторюється, тому він є складовою 
стратегічного управління банком. Система стра-
тегічного управління банком націлена на конку-
рентоспроможне існування банку в довгостроко-
вій перспективі. Стратегічне управління включає 
в себе визначення цілей і стратегій банку, роз-
робку і забезпечення виконання системи планів, 
удосконалення функціонування банку в цілому 
та окремих його функцій та операцій. 

Стратегія антикризового управління банком – 
це засіб досягнення банком своєї мети, спрямо-
ваний на вирішення протиріч у його розвитку в 
умовах прояву кризи або її загрози під впливом 
кризотвірних факторів, на базі обмежених ре-
сурсів [2, с. 248]. Таким чином, система страте-
гічного управління банком тісно пов’язана з його 
системою антикризового управління, де остан-
ня – важкий, але необхідний регулюючий про-
цес, який дозволяє банку залишатись фінансово 
стійким та прибутковим. 

Процес антикризового управління банком бу-
дується з метою управління керованими криза-
ми та передбачення некерованих криз. Керовані 
кризи є процесами, які піддаються змінам при 
певному впливі на них. Керований процес подо-
лання чи запобігання кризі, що відповідає цілям 
банку і відповідає об’єктивним тенденціям його 
розвитку, характеризує процес антикризового 
управління [16, с. 15]. 
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Некеровані кризи являють собою процеси, на-
прямок і характер яких неможливо змінити у ре-
зультаті управлінського впливу. Перебіг некеро-
ваних криз здійснюється за власними законами і 
призводить до незворотних наслідків.

Зазначимо, що процес антикризового управ-
ління доцільно розглядати як на макро-, так і 
на мікрорівні. На макрорівні застосовуються за-
ходи, які спрямовані на своєчасне виявлення та 
розв’язання проблем щодо запобігання кризи, ін-
струменти державного управління, що викорис-
товуються з метою ліквідації наслідків фінан-
сових криз у банківській системі, визначаються 
антикризові стратегічні пріоритети розвитку 
банківського сектору економіки.

На макрорівні процес антикризового управ-
ління банківською установою передбачає роз-
межування його на такі основні етапи:

1. Стримування кризи. На даному етапі після 
виявлення системних ознак кризи органи дер-
жавної влади повинні бути застосовані негайні 
заходи, спрямовані на перешкоджання поширен-
ню кризи на всю систему. Тому, одним із перших 
та пріоритетних завдань для банку є збереження 
клієнтів та підтримання рівня депозитних вкла-
дів шляхом відновлення їх довіри до банку та 
банківського сектору в цілому. Зі сторони держа-
ви доцільним буде застосування таким методів 
як розширення схеми гарантування банківських 
депозитів, надання підтримки ліквідності бан-
ків, у тому числі за менш жорстких умов, ніж 
за нормальних обставин, а також структурного 
інструменту – невідкладної ліквідації цілковито 
неплатоспроможних банків. 

2. Системна реструктуризація банків. Цей етап 
має на меті відновлення платоспроможності та 
прибутковості банків, виконання ними функцій 
фінансових посередників. На даному етапі про-
водять детальний аналіз активів банків з метою 
визначення їх поточного стану. Після цього ро-
биться розподіл банків за окремими категоріями: 
від неплатоспроможних до фінансово стабільних. 

3. Робота з проблемними кредитами. Про-
водиться для максимізації вартості «поганих» 
активів та мінімізація втрат банку. Управління 
такими активами може здійснюватися шляхом: 
самостійної реструктуризації банком або списан-
ня їх вартості з балансу; передачи або перепро-
дажу кредитів приватній компанії або продажу 
централізованій компанії з управління активами, 
що є зазвичай державною установою.

Отже, на рівні державного регулювання виник-
нення криз використову-ються специфічні методи 
банківського антикризового управління, які спря-
мовані на впорядкування та оновлення норматив-
ної бази, фінансове оздоровлення банків, введення 
тимчасової адміністрації, фінансове оздоровлен-
ня, реструктуризацію та ліквідацію проблемних 
банків, перегляд монетарної політики НБУ й ін.

Антикризове управління банківською устано-
вою в мікроекономічному аспекті передбачає, на-
самперед, досягнення фінансової стійкості окре-
мої бан-ківської установи, яка реалізується крізь 
призму наступних завдань: запобігання кризо-
вим явищам; виведення банку з кризової ситу-
ації, якщо не вдалося її уникнути; відновлення 
роботи банку на докризовому рівні. 

Умовно антикризове управління банком мож-
на поділити на наступні етапи:

1. Визначення цілей, мети, завдань антикри-
зового управління банком.

2. Виявлення ранніх ознак кризи й ідентифі-
кація фінансового стану банку.

3. Проведення превентивних антикризових 
заходів, фінансової стабілізації, санаційних за-
ходів (за потреби). 

Зазначимо, в процесі антикризового управління 
на мікрорівні банк має здійснювати такі заходи:

діагностику процесів і тенденцій, що призво-
дять до кризових ситуацій;

прогнозування виникнення, розвитку і ймо-
вірних наслідків кризових ситуацій; 

здійснення антикризового супроводження (ви-
явлення процесів та тенденцій, що призводять 
чи можуть призвести до кризових ситуацій);

проведення завчасної підготовки на випадок 
виникнення надзвичайних ситуацій (антикризова 
профілактика); 

організацію і координацію ефективних дій для 
подолання надзвичайних кризових ситуацій та їх 
наслідків.

Таким чином, етапи антикризового управлін-
ня як на макро-, так і на мікрорівні є важливими 
і в більшості випадків взаємопов’язаними, про-
те порукою їх ефективності є якісний менедж-
мент банку, адже якою б складною не була ма-
кроекономічна ситуація, причиною неефективної 
роботи банку є перш за все некваліфікованість 
менеджменту. Саме в період кризи особливого 
значення набуває питання відповідності посад і 
кваліфікованості людей, які їх обіймають. Отже, 
необхідним в умовах кризи для будь-якої бан-
ківської установи є ефективний антикризовий 
менеджмент, що є запорукою ефективної робо-
ти банку. Також, основним питанням при дослі-
дженні банківських криз є аналіз їх впливу на 
банківську систему в цілому. Економічні наслідки 
для країни залежать від кількості банків, які по-
страждали від кризових явищ.

Отже, етапи реалізації антикризового управ-
ління банком це складна система цілеспрямова-
ного впливу на фінансову систему банку, його 
ресурсів та фінансові відносини, що дозволяє 
підтримувати постійну життєздатність банку та 
не допустити його банкрутства в умовах дії кри-
зотвірних факторів.

Ефективність процедур здійснення антикри-
зового управління в банку суттєво залежить від 
діючої організаційної структури банку, певних 
правил та процедур забезпечення системи попе-
редження та протидії кризи в банку.

Система управління антикризовою діяльніс-
тю банків в умовах динамічної зміни зовнішнього 
середовища базується на загальних властивос-
тях, притаманних управлінській діяльності, але з 
урахуванням специфічних особливостей. Її осно-
вне завдання – своєчасність виявлення ознак на-
стання кризи та її причин, а також здатність ко-
ригувати розвиток банку без втрати керованості 
та зниження темпів зростання.

Для ефективного виконання завдань антикри-
зового управління відбувається виконання пев-
них управлінських функцій. Більшість авторів, 
які присвятили свої праці вивченню даної проб-
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леми [1; 4; 5; 8], виділяють функції планування, 
організації, контрою, мотивації, обліку, моніто-
рингу, діагностування.

Вважаємо, що однією з найважливіших функ-
цій антикризового управління банківською уста-
новою є саме функція прогнозування. Вона до-
зволяє передбачати стан, структуру, динаміку 
та перспективи управлінських явищ і процесів, 
властивих об'єкту антикризового управління фі-
нансовою стійкістю. Функція планування реалі-
зується через процес формування цілей, визна-
чення пріоритетів, засобів і методів їх досягнення, 
розробленні антикризових заходів, за допомогою 
яких має бути досягнуто мети. Організаційна 
функція пов’язується з формуванням органу, 
що здійснює антикризове управління, встанов-
ленням його завдань, функцій та повноважень. 
Функція мотивації забезпечується використан-
ням мотиваційних регуляторів суб`єктів анти-
кризового процесу власників і персоналу банку, 
який опинився у кризовому стані. Виконання 
функції обліку передбачає збирання, передачу, 
зберігання і перероблення даних, реєстрацію та 
групування відомостей про функціонування та 
дієвість системи антикризового управління бан-
ку. Моніторинг як функція антикризового управ-
ління банком представляє собою безперервний 
процес збору інформації, узагальнення, аналізу 
одержаних результатів, вивчення причин, які 
їх зумовили, і тенденцій, які при цьому прояв-
ляються, а також розробку відповідних заходів. 
Функція діагностування реалізується шляхом 
формування системи основних індикаторів за-
грози виникнення фінансової кризи банку, здій-
снення діагностики таких індикаторів, виявлення 
основних чинників зовнішнього і внутрішнього 
середовища функціонування банку, що генеру-
ють загрози його фінансовим інтересам, комп-
лексне оцінювання масштабів кризового фінан-
сового розвитку банку [5, с. 91].

Всі вищенаведені функції антикризово-
го управління банку мають бути реалізовані на 
основі виконання ряду принципів, а саме: безпе-
рервності виконання антикризових та поперед-
жувальних дій, циклічності формування цілей, 
контролем за виконанням та оцінки результатив-
ності управлінських рішень щодо антикризово-
го управління банку, узгодженості різних видів 
та рівнів управлінських рішень антикризового 
управління у просторі та часі, системністю, про-
порційністю органів керуючої підсистеми анти-
кризового управління банком за обсягом повно-
важень та техніко-технологічним оснащенням.

Система організації антикризового управлін-
ня банком синтезує всі види діяльності анти-
кризового управління та є невід’ємною частиною 
системи управління ризиками та управління фі-
нансовою стійкістю банку. В прикладному аспек-
ті антикризова організаційна діяльність спрямо-
вана на впорядкування, узгодження, поєднання 
в просторі та часі всіх складових антикризового 
управління. Тому сутність організаційного забез-
печення антикризового управління банком мож-
на сформулювати як сукупність процесів і дій, 
що включають методи, форми, інструменти упо-
рядкування дій щодо мінімізації впливу кризот-
вірних факторів на діяльність банку, у тому чис-

лі на його фінансові, матеріальні, інформаційні 
та кадрові ресурси. 

Система антикризового управління, як і сис-
тема управління ризиками в банку складається 
з таких регламентних документів: політик, по-
ложень, процедур, методик, які затверджуються 
відповідно до обраної банком форми корпоратив-
ного управління з урахуванням розміру банку та 
складності його операцій [3, с. 57]. Структура з 
організації антикризового управління залежить 
від ступеня впливу загроз з боку зовнішнього та 
внутрішнього середовища. Також на її побудову 
впливає структура системи управління ризика-
ми банку, яка складається з підсистем управ-
ління кредитним ризиком, ризиком ліквідності, 
валютним ризиком, процентним ризиком, рин-
ковим ризиком, операційно-технологічним ризи-
ком, ризиком репутації, стратегічним ризиком та 
юридичним ризиком.

Процес антикризового управління охоплює всю 
діяльність банку та тісно пов'язаний із стратегіч-
ним управлінням. Цей процес здійснюється спо-
стережною радою, менеджерами та всіма іншими 
працівниками, для того, щоб проводити розробку 
заходів, які дозволять привести виявлений ризик 
у відповідність з його допустимим рівнем. 

Зазначимо, що антикризове управління в 
банках здійснюється тими ж департаментами 
та комітетами, які виконують функції управлін-
ня ризиками в банку. Відповідно до законодав-
ства, кожен банк може самостійно створювати 
постійно діючий підрозділ з питань аналізу та 
управління ризиками. Обов’язковим для банків 
України є створення спеціальних постійно дію-
чих комітетів: кредитного комітету та комітету з 
питань управління активами та пасивами. 

Важливу роль розробці та вибору основних 
напрямів антикризового управління банком має 
служба внутрішнього аудиту, яка відповідає за 
змен-шення ризиків у проведенні банківських 
операцій, пов’язаних з раціональним та ефек-
тивним використанням ресурсів банку, перевірку 
результатів поточної фінансової діяльності, про-
ведення аудиту діяльності структурних підроз-
ділів банку.

Таким чином, до процесу антикризового управ-
ління банком залучаються такі підрозділи (органи):

комітет з управління активами і пасивами 
(КУАП);

кредитний комітет;
відділ управління проблемними активами;
підрозділ ризик-менеджменту банку;
служба (департамент) безпеки банку;
служба внутрішнього аудиту;
департамент управління кредитними ризика-

ми й ін.
Також в установах банку створюються спе-

ціальні департаменти та комітети, які співпра-
цюють з службами фінансового моніторингу, 
внутрішнього аудиту та іншими департамента-
ми. Серед них потрібно виділити департамент 
прогнозування діяльності банку, який реалізує 
управлінські функції банку з метою реалізації 
основних принципів його діяльності: ліквідності, 
рентабельності, надійності. Також для накопи-
чення та аналізу статистичної інформації про ді-
яльність банку та його клієнтів, проведення різ-
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номанітних досліджень, створюють департамент 
аналізу та статистики [7, с. 366].

Крім наведених організаційних структурних 
підрозділів, в умовах нев-пинної диджиталізації 
фінансових процесів, яка передбачає переведен-
ня операцій, комунікацій, функцій та процесів у 
цифрову площину, важливим є виконання функ-
цій із забезпечення стійкого функціонування 
банку і запобігання погроз його інформаційній 
безпеці. Частково такі завдання можуть викону-
вати існуючі підрозділи банку, проте, на нашу 
думку, доцільним є створення окремого відділу з 
управління інформаційною безпекою.

До основних завдань підрозділу інформацій-
ної безпеки банку мають бути віднесені:

захист інформаційних активів та забезпечен-
ня безперервності діяльності банку;

запобігання витоку і руйнуванню конфіден-
ційної банківської інформації;

захист від протиправних посягань, розголо-
шення, утрати, витоку, перекручування і зни-
щення службової інформації, порушення роботи 
технічних засобів;

захист нормальних умов функціонування ін-
формаційної інфраструктури для забезпечення 
інформаційної безпеки власників, співробітників 
та клієнтів банку. 

На нашу думку, в структурі антикризового 
управління банку доцільним є створення постій-
но діючого центру з управління ризиками банку, 
до складу якого крім вищенаведених комітетів 
та підрозділів мають входити: департамент стра-
тегічних ризиків, департамент ризиків корпора-
тивного бізнесу, департамент кредитних ризи-
ків, департамент контролю ризиків. Головними 
функціями центру з управління ризиками банку 
є співробітництво та координація діяльності всіх 
підрозділів банку під час запровадження анти-
кризового управління банком.

Отже, проведений автором аналіз теоретичних 
та практичних аспектів антикризового управлін-
ня дозволив зробити висновок, що воно за своєю 
суттю є стратегічним і має бути побудовано на 
обґрунтованих стратегіях, то процес реалізації 
стратегій антикризового управління, як і стра-
тегії розвитку банку, має відбуватися на різних 
рівнях його організаційної структури – рівні в 
банку в цілому, рівні підрозділів та функціональ-
но-операційному рівні, що дозволяє виділити три 
типи стратегій антикризового управління – кор-
поративну, ділову та функціональну.

У більшості вітчизняних банків, як правило, 
немає погодженості в діях керівництва, відсутні 
ясні концепції і чітко сформульоване стратегіч-
не бачення розвитку банку в умовах кризи [8]. 
У зв’язку з цим підвищення ефективності анти-
кризового управління банком вимагає розробки 
теоретичного базису формування і вибору страте-
гії в системі антикризового управління. Зважаючи 
на це, у довгострокову стратегію розвитку банку 
потрібно вносити корективи відповідно до змін 
зовнішнього середовища та особливостей функ-
ціонування в ньому банку. В іншому разі в банку 
може виникнути криза, як наслідок критичної не-
відповідності функціонування і зовнішніх умов.

Одним з найважливіших завдань суб’єкта ан-
тикризового управління є оцінка ефективності дій 

щодо формування та реалізації його антикризової 
стратегії [7]. Побудова якісної системи оцінювання 
ефективності антикризового управління банком є 
підґрунтям для удосконалення механізму при-
йняття управлінських рішень, які впливають як 
на поточну ефективність банку, так і на форму-
вання заходів з попередження майбутніх криз. 

На нашу думку, оцінка ефективності анти-
кризового управління банком має здійнюватись 
комплексно на основі найсуттєвіших локальних 
характеристик оцінки ефективності антикри-
зових дій за показниками фінансової стійкос-
ті, ділової активності, ліквідності, ефективності 
управління, а також показників, негативне зна-
чення яких може загрожувати існуванню бан-
ку. Такі показники повинні давати можливість 
їхнього застосування для всебічного аналізу й 
оцінки ефективності антикризового управління, 
а також виявлення напрямів удосконалення ан-
тикризової стратегії банку.

Висновки з проведеного дослідження. У стат-
ті визначено особливості організації антикризо-
вого управління банком. Акцентовано увагу на 
проблемних секторах діяльності банківських 
установ внаслідок впливу негативних факторів 
на банківську систему України. Розмежовано 
процес антикризового управління банком на ма-
кро– і мікрорівні та проаналізовано його етапи. 
Визначено, що система організації антикризового 
управління банком синтезує всі види діяльності 
антикризового управління та є невід’ємною час-
тиною системи управління ризиками та управ-
ління фінансовою стійкістю банку. Оскільки ан-
тикризове управління банком за своєю суттю є 
стратегічним, воно має бути побудовано на об-
ґрунтованих стратегіях, а процес реалізації 
стратегій антикризового управління, як і стра-
тегії розвитку банку, має відбуватися на різних 
рівнях його організаційної структури, рівні під-
розділів та функціонально-операційному рівні. 

Організаційне забезпечення антикризового 
управління банком представляє собою як су-
купність процесів і дій, що включають методи, 
форми, інструменти упорядкування дій щодо 
мінімізації впливу кризотвірних факторів на ді-
яльність банку, у тому числі на його фінансові, 
матеріальні, інформаційні та кадрові ресурси. 

Зроблено висновок, що ефективність проце-
дур здійснення антикризового управління в банку 
суттєво залежить від діючої організаційної струк-
тури банку. На основі аналізу роботи структур-
них підрозділів, які приймають участь у процесі 
антикризового управління, запропоновано упо-
рядкування функцій із антикризового управлін-
ня банком шляхом виокремлення окремих його 
структурних підрозділів, зокрема постійно діючо-
го центру з управління ризиками банку.

Таким чином, запропоновані напрями удо-
сконалення організації системи антикризового 
управління банком дозволять розробити нові під-
ходи щодо оптимізації організаційної струткури 
антикризового управління банком. Удосконалення 
організаційної структури антикризового управ-
ління банком сприятиме більш якісній організації 
роботи персоналу, від якого залежить виконання 
завдань та досягнення цілей у процесі проведення 
антикризових дій банківської установи.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  
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Аннотация
Статья посвящена организационным аспектам антикризисного управления банком. Определены причины возникновения 
проблемных секторов деятельности банковских учреждений в результате воздействия кризисообразующих факторов. 
Выделены основные этапы антикризисного управления банком. Проанализированы особенности процесса антикризис-
ного управления банком на макро- и микроуровне. Определены специфические черты системы организации антикри-
зисного управления отечественных банков. Предложено усовершенствование организационной структуры управления 
антикризисной деятельностью путем упорядочения функций и выделение отдельных подразделений банка.
Ключевые слова: банк, кризис, финансовая устойчивость, антикризисное управление банка, безопасность деятель-
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DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF ORGANIZATION  
OF ANTICRISIS BANKING MANAGEMENT  
IN BANKING INSTITUTIONS OF UKRAINE

Summary
The article is devoted to organizational aspects of anti-crisis bank management. The causes of the problem sectors of 
banking institutions as a result of the impact of crisis-forming factors are determined. The main stages of anti-crisis 
management of the bank are highlighted. The features of the anti-crisis management of the bank at the macro and micro 
levels are analyzed. The specific features of the system of organization of anti-crisis management of domestic banks are 
determined. It is proposed to improve the organizational structure of crisis management by streamlining functions and the 
allocation of individual bank divisions.
Key words: bank, crisis, financial stability, anti-crisis management of the bank, security of the bank, organization of the 
anti-crisis management system of the bank.


