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РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА  
У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМИ МОЛОДІЖНОГО БЕЗРОБІТТЯ

Дослідження присвячене одній з ключових проблем зайнятості населення України, а саме проблемі молодіжного без-
робіття. Проведено аналіз показників, що характеризують зайнятість молоді України та констатують високий рівень 
молодіжного безробіття. Розглянуто можливості поліпшення ситуації у сфері зайнятості молоді України, зокрема, на 
основі розвитку молодіжного підприємництва. Проаналізовано результати соціологічних досліджень щодо підприєм-
ницьких спрямувань сучасної молоді. Встановлено переваги та можливості, які відкриває соціальне підприємництво 
для реалізації сучасною молоддю власних бізнес-ідей та подолання молодіжного безробіття на вітчизняному ринку 
праці. 
Ключові слова: молодіжне безробіття, зайнятість, економічна активність, молодіжне підприємництво, соціальне  
підприємництво.

Постановка проблеми.  В умовах глобальних 
змін в економіці країни та її соціально-трудо-
вій сфері значної трансформації зазнає ринок 
праці. Розвиток ринку праці в України харак-
теризується нестабільністю серед окремих віко-
вих груп, посиленням дисбалансу між попитом 
на робочу силу та її пропозицією. Відбувають-
ся зміни в професійно-кваліфікаційній структу-
рі попиту на ринку праці, підвищуються вимоги 
роботодавців до якості робочої сили. Ці та інші 
процеси, що відбуваються в Україні, виводять на 
перший план забезпечення зайнятості молоді та 
зниження молодіжного безробіття. Оскільки дана 
категорія населення є однією з найбільш вразли-
вою до негативних змін на ринку праці. До того 
ж, молодь – це та категорія населення, від якої 
безпосередньо залежить розвиток нашої країни. 
Молоді люди володіють необхідним потенціалом, 
реалізація якого найближчим часом може істот-
но поліпшити соціально-економічне становище 
суспільства і відродити національні та духовні 
надбання українському народу.

У новітній науковій літературі все більше 
з’являються публікації з проблеми зайнятості 
молоді, у яких здебільшого увага приділяється 
теоретичним аспектам цього специфічного рин-
ку, наводяться загальні характеристики, якісні 
та кількісні параметри. Досить вагомими є праці 
щодо розвитку молодіжної політики, досліджен-
ня проблем зайнятості молоді та забезпечення її 
первинної зайнятості. Утім, зважаючи на євро-
пейське спрямування України та реформування 
економіки, яке приводить до змін в соціальній 
сфері, на ринку праці та змін у законодавчих ак-
тах, наукові дослідження щодо вирішення про-
блем молодіжного безробіття нині не встигають 
за потребами реальної практики та не завжди є 
задовільними та ефективними. Тому зараз акту-
альним є аналіз проблеми молодіжного безробіт-
тя та вивчення можливостей розвитку соціально-
го підприємництва  як форми зайнятості молоді 
з урахуванням вимог сучасного суспільства, що 
рухається в європейському напрямку.

Постановка задачі. Проблеми зайнятості мо-
лоді досліджували С. Бандура, В. Брича, Д. Боги-

ня, В. Васильченко, І. Волинський, О. Грішнова, 
М. Долішній, Т. Заяць, В. Коваленко, Г. Коваль, 
А. Колот, І. Лопушинський, О. Новікова, І. Петро-
ва, Т. Петрова, В. Петюх, В. Савченко, Л. Шев-
ченко та ін. Відзначаючи вагомий внесок учених 
у розвиток науково-теоретичного підґрунтя роз-
криття й вирішення проблем безробіття серед 
молоді, слід звернути увагу на те, що й сьогодні 
ця проблема є актуальною і до неї звертаються 
як практики, так і теоретики. Тому метою стат-
ті є розкриття проблеми молодіжного безробіття 
в сучасному суспільстві та розроблення шляхів 
для поліпшення ситуації у сфері зайнятості се-
ред молоді України, зокрема, на основі розвитку 
соціального підприємництва як форми зайнятості.

Викладення основного матеріалу дослі-
дження. Конвенція МОП «Про мінімальний вік» 
встановлює граничний вік особи, яку прийма-
ють на роботу, не нижчий за вік при закінчен-
ні обов’язкової шкільної освіти, але не менше 
15 років [4]. В Європі загалом молоддю вважа-
ються особи від 15 до 30 років. В Україні, згідно 
із Законом України «Про сприяння соціальному 
становленню та розвитку молоді в Україні», мо-
лодь – це громадяни віком від 14 до 35 років [3].

Структуруючи молодь залежно від економіч-
ної активності, виділяють дві категорії: економіч-
ну активну і економічно неактивну молодь, які, 
у свою чергу, містять окремі групи. Економічно 
активна молодь забезпечує пропозицію робочої 
сили на ринку праці. До економічно активної мо-
лоді відносять офіційно зайнятих і безробітних 
осіб. Економічно неактивне населення – особи, 
яких не можна кваліфікувати як «зайнятих» або 
«безробітних». До складу цієї категорії включа-
ється незайнята молодь, яка належить до таких 
соціальних груп: школярі, учні професійно-тех-
нічних закладів, студенти ЗВО, військовослуж-
бовці, жінки, що перебувають у декретній від-
пустці, молодь, яка не працює і не має статусу 
безробітної особи.

Згідно з аналітичними даними Державної 
служби статистики України щодо стану робо-
чої сили, у 2019 р. рівень економічної активнос-
ті серед осіб у віці 15–24 роки складав всього 
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36,2%, а от у віці 25–29 років становив 80%, у 
віці 30–34 років – 82%, та був вищим, ніж в 
середньому серед населення віком 15–70 ро-
ків (63,4%). Невисокі показники в наймолодшій 
групі обумовлені отриманням освіти молоді цієї 
вікової групи. У той час, як 30-річні особи вже 
завершили процес здобуття освіти та успішно 
вийшли на ринок праці, отримавши цінний прак-
тичний досвід. Більшість економічно активної 
молоді має професійну кваліфікацію у закла-
дах вищої і професійної (професійно-технічної)  
освіти [11]. 

У 2019 р. рівень зайнятості серед молоді стар-
ших вікових груп порівняно з попереднім ро-
ком збільшився від 71,8 % серед 25–29-річних і 
75,9% серед 30–34-річних у 2018 р. до 73,3% і 
76% відповідно у 2019 р. Більш суттєве зростан-
ня рівня зайнятості відбулося серед молоді віком 
15–24 роки з 27,% у 2018 р. до 30% у 2019 р.

Рівень безробіття, визначений за методологі-
єю МОП, майже в усіх молодіжних вікових під-
групах коливається біля середнього рівня без-
робіття серед працездатного населення (8,2%). 
Показник безробіття молоді віком 30–34 років у 
2019 р. становив 7,3%; у віці 25–29 років – 8,4%. 
А от у віковій групі 15–24 років цей показник 
був на рівні 15,4%, тобто понад ніж удвічі вищим, 
ніж серед усього населення працездатного віку. 
Найвищим рівень безробіття був серед молодих 
чоловіків віком 15–24 роки (15,5%) та серед місь-
кої молоді цієї вікової групи (15,9%) [11]. 

За інформацією Державної служби зайнятості, 
у 2019 р. статус безробітного мали 583,7 тис. осіб 
з числа молоді (39,2% загальної кількості без-
робітних). 

У цілому для молодіжного безробіття в Укра-
їні характерні певні особливості. Так, вищі рівні 
безробіття спостерігаються серед молодих чоло-
віків та осіб, які проживають у сільській місце-
вості. Шанс потрапити до лав безробітних змен-
шується зі зростанням рівня освіченості, проте 
значна частка безробітної молоді в Україні ма-
ють вищу освіту. У своїй більшості категорія 
«молодь» складається з випускників навчальних 
закладів, які не мають трудового досвіду. У по-
шуках першого місця роботи молоді люди сти-
каються с проблемою відмови роботодавців у 
працевлаштуванні. Найпоширенішим аргумен-
том відмови в наданні першого робочого місця є 
відсутність досвіду роботи. Серед інших причин 
високого рівня безробіття молоді на ринку праці 
слід також відзначити такі, як:

– неповна інформованість щодо потреб су-
часного ринку праці. Відсутність достатньої ін-
формації про світ професії, вимоги, які ставлять 
роботодавці до професійних та особистісних 
якостей майбутнього працівника;

– несвідомий вибір майбутньої професії (без 
урахування особистих вмінь та якостей, вибір 
престижної професії, що порадили батьки);

– невідповідність рівня якості освіти до вимог 
роботодавців стосовно вмінь молодого працівника;

– низький рівень заробітної плати для моло-
дих працівників, що викликає в молоді небажан-
ня працювати за освітою та змушує або працю-
вати не за професією, або працевлаштовуватися 
в тіньовому секторі;

– відсутність практичного досвіду та навичок, 
трудового стажу, виробничої практики під час 
навчання, як наслідок – низький професійний 
рівень молоді;

– небажання роботодавців брати на роботу 
недосвідчену та некваліфіковану молодь;

– недостатнє стимулювання роботодавців до 
працевлаштування молоді, значне податкове на-
вантаження на бізнес, що знижує чисельність 
працівників на підприємствах та стримує ство-
рення нових робочих місць для молоді;

– низький рівень узгодженості та взаємодії 
між органами освіти, роботодавцями, органами 
служби зайнятості та іншими структурами, які 
діють на ринку праці молоді;

– недооцінка роботодавцями всіх переваг мо-
лоді, її мобільності, гнучкості, свіжого мислення, 
трудового потенціалу;

– амбіційність молоді;
– нестійкість життєвих настанов;
– низький рівень соціальної та психологічної 

адаптації до умов ринку праці;
– неготовність до виходу на ринок праці, не-

конкурентоспроможність молоді [13].
Безробіття серед молодого населення має цілу 

низку негативних наслідків, серед яких:
– погіршення демографічної ситуації через 

фінансову неспроможність осіб репродуктивного 
віку народжувати та виховувати дітей; 

– погіршення здоров’я через фінансову не-
спроможність молоді користуватися медичними 
послугами; 

– зниження якості трудового потенціалу вна-
слідок тривалого періоду пошуку роботи; 

– активізація трудової міграції; 
– зростання соціальної напруженості в сус-

пільстві.
Одним з шляхів подолання негативних тен-

денцій, що склалися на ринку праці молоді, спе-
ціалісти вважають розвиток молодіжного підпри-
ємництва [2]. 

Молодіжне підприємництво – це елемент під-
вищення рівня зайнятості серед молоді та ство-
рення нових малих підприємств і додаткових 
робочих місць. Молодіжне підприємництво являє 
собою особливий вид економічної активності мо-
лоді, спрямований на досягнення економічних ін-
тересів, розкриття творчого потенціалу та само-
реалізацію молоді. Молодіжне підприємництво, 
забезпечуючи зайнятість молоді, реалізується 
в таких функціях, як економічна, соціальна, ре-
сурсна, демографічна, політична. При цьому фор-
мами прояву цих функцій повинні бути знання, 
ініціатива, новаторство, здатність і готовність 
приймати на себе економічні ризики, створення 
додаткових робочих місць для молоді, а також 
умови найбільш повної їхньої реалізації в рин-
ковій економіці на основі системного підходу [5].

За результатами соціологічних досліджень 
«Молодь України» майже третина молоді хотіла 
б відкрити власну справу. Результати цих дослі-
джень свідчать, що значна частина молоді віком 
14–34 роки (у 2018 р. – 32,6%; 2017 р. – 31,9%, 
2016 р. – 31,9%) має бажання відкрити власний 
бізнес, а кожен п’ятий респондент наголошує на 
тому, що бажає це зробити найближчим часом 
(2018 р.– 10,1%, 2017 р. – 10,4%, 2016 р. – 10,4%) 
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[7; 8; 12]. Для того, щоб такий високий рівень під-
приємницького настрою призвів до практичних 
кроків необхідні сприятливі умови. Для стиму-
лювання молодіжного підприємництва наразі 
державою здійснюються певні заходи. Так, на-
приклад, для молоді, яка звертається до дер-
жавної служби зайнятості надаються надання 
інформаційні, консультаційні і профорієнтаційні 
послуги, здійснюється сприяння в працевлашту-
ванні, у тому числі шляхом організації підпри-
ємницької діяльності. Для розвитку та підтрим-
ки підприємницької ініціативи серед безробітних 
державною службою зайнятості здійснюється 
одноразова виплата допомоги по безробіттю для 
організації підприємницької діяльності. Упро-
довж 2019 р. таку допомогу отримали 893 осо-
би з числа молоді у віці до 35 років, у І півріччі 
2020 р. – 568 осіб [1]. Слід відмітити також по-
зитивний досвід Державного центру зайнятості з 
організації та розвитку краудфандингу через ін-
тернет-платформу, що допомагає збирати кошти 
для реалізації бізнес-проектів, стартапів молоді 
та надає інформаційно-консультативну допомогу 
у започаткуванні власної справи [7]. 

Говорячи про розвиток молодіжного підпри-
ємництва та вирішення проблем безробіття від-
повідної категорії населення, наразі не можна 
оминути  тему соціального підприємництва. 

Соціальне підприємництво – це бізнес, голо-
вна мета якого – вирішення гострих соціальних 
проблем та допомога окремим верствам насе-
лення. Усі кошти, які приносить така діяльність, 
спрямовуються на розвиток самого підприємства, 
громадські справи чи на вирішення суспільно 
важливих проблем. Соціальний підприємець ви-
окремлює проблему, з якою частина населен-
ня змирилася і сприймає як даність із тих чи 
інших причин, та сам розробляє і впроваджує 
новий спосіб вирішення проблеми – у вигляді 
послуги чи продукту. Отже, соціальне підприєм-
ництво дає можливість часткового і динамічного 
розв’язання гострих проблем суспільства [9].

Інформація про соціальні підприємства щодня 
набуває все більшого розголосу, більшає й лю-
дей, які починають цим займатися. Такий бізнес 
діє за всіма законами звичайного приватного під-
приємства і приносить прибуток, тому не вважа-
ється благодійництвом. Така цікава та доступна 
робота приносить неабияку користь людям, що 
потребують допомоги у адаптації до навколиш-
нього середовища [6]. Цей вид підприємництва 
зазвичай передбачає передусім реалізацію інно-
ваційної складової підприємницької діяльності, 
тому як найбільше підходить для молоді. Адже 
молодь найбільш сприйнятлива до новацій та має 
такі переваги, як висока мобільність, креативне 
мислення та здатність до творчої діяльності, ви-
сока працездатність, низький страх випробувань 
та наполегливість у реалізації бізнес-ідеї тощо.   

Важливою ознакою соціального підприємства 
є чітко визначена соціальна мета, що задекларо-
вана у статутних документах підприємства, та 
вимірювана соціальна цінність. Діяльність таких 
підприємств має важливе значення для суспіль-
ства у вирішенні економічних, екологічних та со-
ціальних проблем. Тому навколо цієї діяльнос-
ті часто об’єднуються однодумці та формується 

фінансовий капітал завдяки залученню фінан-
сової підтримки інвесторів або через об’єднання 
коштів засновників-однодумців. Ця можливість 
допомагає вирішувати таку важливу проблему 
започаткування малого бізнесу як брак фінансо-
вих коштів. Згідно з результатами соціологічних 
досліджень [7], 54% опитаних молодих підприєм-
ців відзначили проблему відсутності первинного 
капіталу, 23% відмітили проблему недоступності 
кредиту. Для започаткування власного бізнесу 
42,3% опитаних зверталися за фінансовою під-
тримкою до родини або друзів. 

Наразі багато організацій підтримують розви-
ток соціального підприємництва в України, зо-
крема:

1) «Фонд розвитку інновацій» –  державний 
інвестиційний фонд, який виділяє гранти для 
українських стартапів молодих соціальних під-
приємців на ранніх стадіях;

2) «Державна інноваційна фінансово-кредитна 
установа», яка організовує конкурсний відбір ін-
новаційних та інвестиційних проектів і програм 
через спеціально створений портал та надає мож-
ливість потенційним власникам Start-Up-проектів 
розміщувати запити щодо фінансування;

3) «Фонд Східна Європа»; 
4) Консорціум «Сприяння розвитку соціаль-

ного підприємництва в Україні, до якого уві-
йшли British Council, «East Europe Foundation», 
«International Renaissance Foundation», «Pricewa-
terhouseCoopers» та Erste Bank в Україні.

5) Міжнародний Фонд «Відродження» за спри- 
яння Erste Stiftung та Українського фонду під-
тримки підприємництва

6) Програма соціального інвестування в 
Western NIS Enterprise Fund, що успішно надає 
доступні кредити (5–10% річних) за Програмою 
соціального інвестування тощо.

Окрім фінансової підтримки молодь також 
може спиратися на організаційну та інформа-
ційну підтримку деяких бізнес-інкубаторів в 
Україні. Так, наприклад, Youth Entrepreneur 
Incubator (Інкубатор молодіжного підприємни-
цтва) об’єднує ініціативи креативних молодих 
людей, підтримує розвиток їхніх бізнес-проек-
тів, спрямованих на позитивні перетворення в 
суспільстві. Start-up Business Incubator KNU – 
молодіжна бізнес-платформа на базі Київського 
національного університету імені Тараса Шев-
ченка, що спеціалізується на створенні спри-
ятливих умов для реалізації стартап-проектів 
молодих науковців та студентів КНУ. Enactus 
Ukraine – організація, яка об’єднує  студентську 
молодь, представників ВНЗ та бізнес-лідерів, які 
продукують ідеї та втілюють у життя соціаль-
но-підприємницькі ініціативи. Викладачі ВНЗ 
та бізнесмени-партнери Enactus стають настав-
никами активної молоді, що хоче творити змі-
ни, та спрямовують її у потрібне русло [6; 10]. 
Окрім зазначених установ, що сприяють роз-
витку молодіжного підприємництва саме соці-
ального спрямування, молодь може скористати-
ся допомогою у відкритті власної справи таких  
організацій:

1. «Skills Lab: власна справа», яка забезпечує 
розвиток та вдосконалення навичок молоді, що є 
необхідними для успішної реалізації бізнесу.
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2. «Рука допомоги», пілотний проект Мініс-
терства соціальної політики України, який реа-
лізується за підтримки Світового банку в межах 
більш широкої стратегії модернізації системи со-
ціальної підтримки населення. Мета проекту – 
допомогти вимушеним переселенцям та членам 
малозабезпечених сімей позбутися залежності 
від соціальних виплат, отримати достойну роботу 
або заснувати власний бізнес.

3. «Будуй своє». Цей портал є частиною спе-
ціальної програми для підприємців та тих, хто 
тільки мріє ними стати. Його переваги: швидке 
відкриття рахунку, миттєва картка та зручний 
Інтернет-банк; інструменти для ведення бізнесу 
від партнерів програми на привабливих умовах; 
допомога з фінансами.

4. «Розпочни та вдосконалюй свій бізнес» – 
навчальна ідея для тих, хто має перспективні 
ідеї організації власної справи й прагне їх роз-
вивати [2].

Завдяки фінансовій та організаційно-інфор-
маційній підтримці зазначених організацій та 
установ, молоді люди отримують можливість по-
долати проблему працевлаштування і започат-
кувати власний бізнес, реалізувати свої креатив-
ні ідеї та принести користь суспільству. 

Окрім зазначеного, соціальне підприємництво 
сприяє розвитку лідерських навичок молоді, ак-
тивізації громадської діяльності, реалізації твор-
чих ідей, що у свою чергу впливає на розвиток 
країни в цілому. Соціальна підприємницька ді-

яльність дає молоді простір для самореалізації 
та реальні перспективи для покращення життя 
суспільства. 

Висновки з проведеного дослідження. Під 
час дослідження доведено, що проблема забез-
печення зайнятості та працевлаштування моло-
ді є однією з найактуальніших для суспільства. 
Сучасна економічна криза, яка супроводжуєть-
ся значним спадом виробництва, масштабними 
змінами на ринку праці, збільшенням рівня без-
робіття та загостренням проблем прихованого 
безробіття зумовила утворення досить великої 
соціальної спільноти – безробітної молоді. Саме 
молодь, через специфіку своїх вікових соціаль-
но-психологічних та кваліфікаційних особли-
востей виявилась найбільш непідготовленою до 
сучасного складного стану на ринку праці, та од-
нією з найбільш уразливих часток робочої сили. 

Одним з шляхів подолання негативних тен-
денцій, що склалися на ринку праці молоді, є 
розвиток молодіжного соціального підприємни-
цтва. Створюючи умови для зародження, розроб-
ки та реалізації підприємницьких ідей молоді, 
можна прокласти шлях до вирішення проблем 
молодіжного безробіття чи розвитку наукових 
відкриттів. У свою чергу, ініціативна молодь, 
отримавши підтримку, реалізовуватиме свої біз-
несові амбіції чи наукові дослідження, а також 
винаходитиме можливості вирішення соціальних 
проблем, впроваджуючи філософію нових під-
приємницьких цінностей. 
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У статті розглянуто сутність інвестиційної привабливості підприємства, встановлено чинники впливу на її. Про-
аналізовано класифікацію інвестиційної привабливості. Встановлені складові інвестиційної діяльності. Узагальнено 
необхідність поєднання вдосконалення інвестиційної політики з підвищенням конкурентоспроможності підприємства. 
Обгрунтовані основні фактори, які впливають на інвестиційний потенціал підприємств. 
Ключові слова: інвестиційна привабливість, інвестиційна діяльність, капіталовкладення, інвестиційний клімат.

Постановка проблеми. Здійснення розви-
ткових процесів необхідно підприємству для 
збільшення ринкової вартості підприємства, за-
хоплення певної ланки на ринку, яке несе ви-
моги до кількості та якості продукції для задо-
волення потреб споживачів. Це можливо у разі 
проведення виваженої інвестиційної політики, 
яка включає обґрунтування сучасних підходів до 
управління інвестиційної діяльності за засадах 
інноваційності, що дозволить використання нових 
технологій виробництва товарів та послуг, залу-
чати інвесторів для довгострокового вкладення 
капіталу. Саме тому формування інвестиційної 
привабливості на підставі ефективної інвести-
ційної політики є однією з найбільш актуальних 
проблем її адаптації до загальних цілей розвитку 
підприємства та до динамічних умов зовнішнього 
інвестиційного середовища.

Постановка завдання. Метою статті полягає в 
визначенні сутності інвестиційної привабливості 
підприємства, узагальненні чинників впливу на 
її, обґрунтуванні необхідності поєднання впро-
вадження інвестиційної стратегії з підвищенням 
конкурентоспроможності підприємства. Вагомий 
внесок у висвітлення теоретичних та практичних 
аспектів, а також дослідження проблем інвести-
ційної привабливості підприємства зробили фа-
хівці з економіки, серед яких такі дослідники, як 
Шимко П.Д. [1], Юсупова Л.М. [2], Шепелєв О.М., 
Дорожкіна Н.І. [3], Шульга В.А. [4], Пономарен- 
ко В.С., Піддубна Л.І. [5], Бланк І.О. [6], Семе- 
нова В.Г. [7], Юхновський І.В. [8] та інші.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для розвитку будь-якого підприємства та під-
тримання конкурентоспроможності важливим 
елементом є його забезпечення інвестиційної 
привабливості. Рано чи пізно керівництво підпри-
ємства замислюється щодо залучення зовнішніх 
фінансових ресурсів, оскільки будь-якому під-
приємству необхідне розширення та вдоскона-
лення для його процвітання, тому необхідні ре-
альні інвестиції. Успішність цього залежить від 
декількох факторів, в першу чергу від інвести-
ційної привабливості самого підприємства. 

Інвестиційна привабливість – досить складне 
поняття, яке складає з себе виробничі, фінан-
сові та організаційні характеристики. Вона об-
межується не тільки лише реалізацією реальних 
інвестиційних проектів. Додатковим джерелом 

доходу можуть розглядатися фінансові вкладен-
ня в цінні папери, для цього вимагається фор-
мування та виконання переліку завдань. Реалі-
зація цих заходів, їх успішність свідчитиме про 
успішну реалізацію інвестиційного потенціалу в 
частині фінансового інвестування.

Інвестиційний потенціал підприємства – це 
показник інвестиційної привабливості підприєм-
ства, що характеризується сукупністю факторів 
та умов для інвестування (актуальність інвести-
ційних пропозицій, поточне фінансове становище 
підприємства, особливості його оподаткування і 
т.п.), що мають високу значимість для потенцій-
них інвесторів та сприяють інвестиційному роз-
витку та діяльності підприємства [1].

Без інвестування в удосконалення виробни-
чих потужностей неможливо підвищити конку-
рентоспроможність та ефективність функціо-
нування будь-якого підприємства та здійснення 
активної інноваційної діяльності. Інвесторів по-
трібна об'єктивна та комплексна інформація про 
інвестиційну привабливість підприємства.

Доцільно розглядати інвестиційний потенціал 
підприємства в рамках трьох аспектів:

1. Здатність проводити реальні інвестиційні 
проекти (капіталовкладення).

2. Можливість залучати зовнішні інвестиційні 
ресурси, мати інвестиційну зацікавленість.

3. Спроможність здійснювати фінансове ін-
вестування як додаткове джерело прибутку.

Можна стверджувати, що інвестиційний по-
тенціал – це приховані можливості, що відкри-
вають нові перспективи для підприємства для 
вдосконалення його діяльності та конкуренто-
спроможності та збільшення фінансового резуль-
тату. Тому серед стратегічних завдань розвитку 
суб’єктів господарювання доцільним є пошук ін-
вестиційних можливостей і реалізація інвести-
ційного потенціалу підприємства.

Існує актуальне питання в інвестуванні в 
українські підприємства, в умовах економічної 
та політичної ситуації в країні. Інвестори мають 
знати, в яку галузь вкласти інвестиції, і чи оку-
пляться ці інвестиції майбутньому. 

Поняття інвестиційного потенціалу тісно 
пов'язане з іншими термінами, що входять до 
сфери інвестиційної діяльності, серед таких є 
інвестиційний ризик та інвестиційний клімат. 
Інвестиційний ризик – це ймовірність виник-

© Беглов О. В., 2021
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нення непередбачуваних фінансових збитків 
внаслідок прийняття невизначених рішень умов 
інвестування. Інвестиційний клімат – це умови 
для залучення капіталу, перш за все іноземного. 
Інвестиційний клімат встановлюється економіч-
ними умовами для капіталу, важливе значення 
становлять соціальні та політичні умови, в яких 
знаходиться підприємство (страйки, соціальні 
переживання, загроза війни і т. д.) [2]. 

Інвестиційну активність підприємства, його 
спрямованість на досягнення стратегічних ці-
лей, детермінує стан інвестиційного потенціалу 
на ньому. Під інвестиційним потенціалом підпри-
ємства частіше розуміють сукупність ресурсів, 
включаючи фінансові, науково-технічні і інші 
ресурси, необхідні для здійснення інвестиційної 
діяльності. Поряд з тим, деякі автори наголо-
шують ще і на можливостях і ймовірній спро-
можності підприємства здійснювати інноваційну  
діяльність [3].

Основним джерелом інформації для визна-
чення інвестиційної привабливості підприємства 
є фінансова (бухгалтерська) звітність підприєм-
ства, за два останні календарні роки та останній 
звітний період. Аналіз власного капіталу (вар-
тості компанії) дозволяє визначити відносну при-
вабливість компанії як об'єкт інвестицій, із за-
стосуванням різних методів аналізу, включаючи 
розрахунок і аналіз показників ринкової вартості 
компанії. Одне із застосувань фінансового аналі-
зу полягає у виборі цінних паперів для інвесту-
вання в рамках процесу управління інвестицій-
ним портфелем. Фінансові аналітики зацікавлені 
в оцінці вартості цінних паперів компанії, щоб 
оцінити їхні переваги для включення або утри-
мання в інвестиційному портфелі. 

У сучасній економічній літературі існує ба-
гато методів оцінки інвестиційної привабливості 
господарюючих суб'єктів. Основними методами 
визначення складу показників, використовують 
методи прямого розрахунку, експертні та мате-
матичні методи. Розрахунки повинні включати в 
себе мінімальну кількість коефіцієнтів, це зумов-
лює можливість виключити з дослідження саме 
ті коефіцієнти, які дублюють один одного або не-
суть однакову інформацію [3]. Інвестиційна при-
вабливість підприємства включає в себе [4]:

1. Загальну характеристику технічної бази 
підприємства. 

2. Номенклатуру продукції, що випускається. 
3. Виробничу потужність. 
4. Місце підприємства в галузі, на ринку, рі-

вень його монопольності. 
5. Характеристику системи управління. 
6. Статутний фонд, інформацію про власників 

підприємства. 
7. Структуру витрат на виробництво. 
8. Обсяг прибутку та напрямки його викорис-

тання. 
9. Оцінку фінансового стану підприємства. 
Робота з визначення привабливості перед ін-

весторами стоїть не з легких. Необхідно опрацю-
вати і проаналізувати велику кількість критеріїв 
по декількох підприємствах одночасно, для ви-
бору найбільш вдалого варіанту. 

Таким чином, саме аналіз інвестиційного по-
тенціалу здатний надати в розпорядження інвес-

тора цінні відомості про потенційні можливості 
інвестування.   Про інвестиційний потенціал під-
приємства доводиться згадувати щоразу, коли 
заходить мова про пошук нових або додаткових 
джерел фінансування тих чи інших програм, як 
правило, орієнтованих на розвиток підприємства. 

У структурі інвестиційного потенціалу під-
приємства існує ряд факторів, що дозволяють 
грамотно оцінити цей показник, а саме: 

1) інвестиційна привабливість (здатність за-
лучати інвестиції) підприємства в очах потенцій-
них інвесторів; 

2) наявність адекватних інвестиційних пропо-
зицій, що відносяться до конкретного інвестицій-
ного проекту; 

3) постійне підвищення ринкової вартості під-
приємства; 

4) наявність достатніх ресурсів (людських, ін-
телектуальних, матеріальних) для планомірного 
розвитку виробничих потужностей і мережі збуту; 

5) наявність обґрунтованого плану розвитку 
підприємства, технічної модернізації,  залучення 
сучасних технологій у виробничу і управлінську 
сферу, грамотна кадрова політика керівництва 
підприємства [5]. 

Інвестиційний розвиток підприємства, зокре-
ма виробничого – це систематичне поліпшення 
техніко-економічних показників виробничої ді-
яльності підприємства, покращення умов функ-
ціонування підприємства на конкурентному рин- 
ку в результаті впровадження у діяльність ін-
новацій, підкріплених інвестиційним фінансуван-
ням [5].

Визначення міжнародної інвестиційної прива-
бливості окремого підприємства як потенційного 
об'єкта інвестування здійснюється інвесторами 
в процесі визначення доцільності капітальних 
вкладень, вибору в придбанні альтернативних 
об'єктів і купівлі акцій окремих підприємств.  
Інвестиційна привабливість підприємства це су-
купність характеристик його фінансово-госпо-
дарської та управлінської діяльності, перспектив 
розвитку та можливості залучення інвестицій-
них ресурсів (рис. 1) [6].

Обґрунтоване поняття «інвестиційної прива-
бливості підприємства» надав Бланк І.О., він за-
значив, що вона являє собою аналіз інвестиційної 
привабливості підприємства на основі фінансо-
вих показників таких як: фінансова стійкість, 
прибутковість, ліквідність активів та оборотність 
активів [6]. Він відзначив, що це його характе-
ристика як об'єкта майбутнього інвестування з 
позиції перспектив розвитку, ефективності ви-
користання ресурсів і активів, їхньої ліквідності, 
стану платоспроможності і фінансової стійкос-
ті. У загальному вигляді аспекти інвестиційної 
привабливості підприємства включають визна-
чення параметрів, основні з яких представлені  
на рис. 2.

На нашу думку, основними факторами кризи, 
які негативно впливають на формування інвести-
ційного потенціалу вітчизняних підприємств є [7]:

1. Моральна застарілість традиційних галузей 
промисловості, яка проявляється у неконкурен-
тоспроможності підприємств. 

2. Розвалений стан грошово-кредитної систе-
ми внаслідок стрімкої девальвації гривні та ін-
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фляції цін, що зруйнувало процес заощадження, 
обороту й інвестування національного капіталу 
та спричинило вилучення іноземних інвестицій-
них і кредитних ресурсів з економіки.

3. Погіршення стану банківського сектора, 
який перестав надавати позички виробничим 
об'єктам, і практично не концентрує грошові зао-
щадження громадян, не виступає суб'єктом між-
банківського кредитування.

Інвестиційна діяльність, а також сукупність 
практичних дій з реалізації інвестицій є одним з 

основних засобів зростання національного дохо-
ду. Все це зумовлює необхідність аналізу інвес-
тиційної діяльності, її форм, видів та сучасного 
стану розвитку в Україні для подальшого вияв-
лення основних напрямів розвитку інвестиційно-
го потенціалу підприємств країни [8].

З метою активізації залучення іноземних ін-
вестицій та внутрішнього інвестування необхідно 
здійснити заходи, які підвищили ефективність 
використання інвестиційного потенціалу підпри-
ємств, галузей та держави  в цілому. Враховуючи 

Рис. 1. класифікація інвестиційної привабливості підприємства
Джерело: складено автором за джерелом [7]

Класифікація інвестиційної привабливості підприємства 

За метою оцінювання 

Залежно від подальшої роботи підприємства 

Незалежний характер роботи підприємства 

З позицій суб’єктів оцінки 

Зовнішня оцінка 

Внутрішня оцінка 

За часовою оцінкою 

Перспективна інвестиційна привабливість 

Поточна інвестиційна привабливість 

Рис. 2. Складові інвестиційної діяльності підприємства
Джерело: складено автором за джерелом [6]
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досвід більшості зарубіжних країн, необхідно роз-
робити комплексну програму залучення інвести-
цій, яка повинна передбачати наявність стабільної 
законодавчої бази; забезпечення фінансування 
пріоритетних галузей економіки України.

Висновки з проведеного дослідження. Клю-
човим фактором підвищення конкурентоспро-
можності виробничого підприємства в системі 
маркетингу є його інвестиційна привабливість.  
Слід зазначити, що доцільно визначати сутність 
поняття «інвестиційна привабливість підприєм-
ства» у двох напрямках: як сукупність певних 
ознак, зокрема, фінансово-економічних, соціаль-
них, матеріально-технічних, виробничих, рин-
кових та інших характеристик, які формують 

умови для залучення інвестиційних ресурсів та 
відповідають конкретним вимогам інвестора; як 
систему комплексних та інтегральних показ-
ників, що дає змогу провести оцінку діяльності 
суб’єкта господарювання, у контексті його при-
належності до певної галузі, регіону, країни, ви-
значаючи його конкурентоспроможність на рин-
ку та перспективи розвитку, враховуючи рівень 
задоволення вимог та інтересів інвестора щодо 
конкретного підприємства.  Перспективи по-
дальших досліджень у цьому напрямі полягають 
у формуванні складових підвищення конкурен-
тоспроможності підприємства з урахуванням ін-
новаційно-інвестиційного розвитку як ключової 
складової.
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Аннотация
В статье рассмотрена сущность инвестиционной привлекательности предприятия, установлены факторы влияния на 
ее. Проанализирована класификация инвестиционной привлекательности. Установлены составляюшие инвестицион-
ной деятельности. Обобщена необходимость сочетания усовершенствования инвестиционной политики с повышением 
конкурентоспособности предприятия. Обоснованы основные факторы, влияющие на инвестиционный потенциал пред-
приятий.
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FORMATION, INCREASE OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS  
OF THE ENTERPRISE TO ENSURE ITS GROWTH OF COMPETITIVENESS

Summary
In the article the essence of the investment attractiveness of the enterprise is considered, factors of influence on it 
are established. The classification of investment attractiveness is analyzed. The components of investment activity are 
established. The necessity of combining the improvement of the investment policy with the increase of the competitiveness 
of the enterprise is generalized. The main factors influencing the investment potential of enterprises are substantiated.
Key words: investment attractiveness, investment activity, investment, investment climate. 
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АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 
УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ РЕАЛІЙ

У статті охарактеризовані основні проблеми які стримують розвиток банківських послуг на сучасному етапі банків-
ництва. Визначені заходи, що допоможуть удосконалити банківські послуги та максимізувати прибутки банківських 
установ від їх реалізації. Проаналізовані ситуаційні аспекти впливу кризових явищ на економічний стан банків-
ського сектору економіки. Охарактеризовані нові форми розрахунків в Україні, які існують та вдосконалюються 
банками, для використання та пропозиції клієнтам. Проведено аналіз ринку використання пластикових карток в 
Україні та охарактеризовані перспективи їх подальшого розвитку та використання порівняно з новими формами  
розрахунку.
Ключові слова: банк, платіжна карта, internet-банкінг, платіжний термінал, POS-термінал.

Постановка проблеми. Посилення процесів 
глобалізації та фінансової інтеграції в сучасному 
світі, потенційно підвищують ймовірність виник-
нення та поширення кризових явищ економіки, 
зумовлюють появу нових викликів та загроз бан-
ківським системам. Нездатність національного 
банківського сектору вчасно реагувати на кризо-
вий стан, слабка адаптація банківських послуг до 
економічних змін, стала причиною припинення 
діяльності великої кількості банків України. Вра-
ховуючи ці обставини актуальним залишається 
питання посилення конкурентоспроможності 
банків та покращення ефективності їх діяльності 
в умовах кризи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичною базою даного дослідження є пра-
ці вітчизняних та закордонних вчених з питань 
розвитку банківських послуг. Вагомий внесок у 
дослідження розвитку банківських послуг здій-
снили такі вчені, як Абаєва Н.П., Безус Р.М., Бо-
дрецький М.В., Бондаренко Л.А., Вакулич М.М., 
Василевська І.В., Павленко Л.Д., Рибалко А.С., 
Савлук М.І.

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
сьогоднішній день український банківський сектор 
є прибутковим і високорентабельним, тому може 
протистояти будь-яким мікро і макроекономічним 
несподіваним шокам, за умови постійної систе-
матичної роботи по вдосконаленню своїх систем 
безпеки, розвитку маркетингової політики та по-
кращення показників стабільності. Економічна си-
туація на ринку банківських послуг України має 
тенденцію до покращення, але не у всіх випадках 
можна наголошувати на її абсолютній надійності 
та ефективності. Оскільки все ще існують окремі 
невирішені проблеми банківських установ, які ні-
велюють загальну позитивну тенденцію. Адже є 
проблеми, які знаходяться за межами самого рин-
ку, які в свою чергу можуть істотно відбитися на 
показниках діяльності банківської системи.

До проблем, які стримують розвиток банків-
ської системи України, можна віднести:

– Слабкий рівень довіри громадян до банків-
ської системи.

– Державні банки займають більше полови-
ни ринку, але мають низьку операційну ефек-
тивність і найвищу частку токсичних кредитів в 
системі.

– Сукупна частка старих токсичних креди-
тів в загальному портфелі знижується дуже по-
вільно. Цей вантаж стримує відновлення ринку 
корпоративних позик. У той же час існує ризик 
появи нових проблемних кредитів.

– Погіршення терміновості депозитів. Прева-
лююча більшість депозитів безстрокові.

– Співвідношення витрат до доходів у бага-
тьох вітчизняних банках є занадто високим, що 
стримує зростання чистого прибутку. Банкам 
доведеться урізати витрати, тому вже зараз по-
трібно мінімізувати процентні витрати по депо-
зитах і оптимізувати операційні витрати.

– Порушення принципу незалежності цен-
трального банку здатне привести до різкого падін-
ня облікової ставки або стрімкого збільшення об-
сягів викупу долара в золотовалютні резерви. Це 
загрожує формуванням «інфляційного навісу» [1].

– Економічні проблеми реального сектора 
економіки та політико-регуляторні дії можуть 
спричинити знецінення гривні.

– Ризики посилення військового та політич-
ного напруження залишаються високими на гло-
бальному рівні та всередині країни.

– Слабкий рівень адаптивності банківських 
послуг до світових трендів.

Аналізуючи сучасний стан банківської систе-
ми України можна виявити певні проблеми серед 
яких: падіння ліквідності банківських активів; не-
достатньо сформована нормативно-правова база 
у країні; недостатньо висока якість банківських 
активів; фінансова та політична нестабільність у 
країні; високий ступінь вразливості банківської 
системи до валютно-курсової політики в Україні, 
що проводиться НБУ, слабкий рівень довіри на-
селення до банків і їх послуг.

© Бітнер І. В., В’язовий С. М., 2021
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Ринок банківських послуг в Україні має свої 
риси та специфічні особливості, які зумовлені 
головним чином розвитком внутрішнього фінан-
сового ринку та економіки. Визначивши основні 
проблеми, які стримують розвиток банківських 
послуг в Україні, необхідно розглянути заходи, 
що допоможуть удосконалити банківські послуги 
та максимізувати прибутки банківських установ 
від їх реалізації.

Підвищення довіри до банків є одним із го-
ловних пріоритетів для країни. Зволікання з її 
вирішенням може суттєво уповільнити економіч-
ний розвиток країни та спричинити занепад бан-
ківської системи найближчим часом. 

Підвищення довіри населення до банків може 
бути реалізований такими напрямами:

– проведення НБУ роз’яснювальної роботи 
стосовно банківської діяльності у країні;

– покращення рівня фінансової грамотності 
населення, через засоби масової інформації та 
соціальні мережі;

– повноцінна консультація працівниками бан-
ку своїх клієнтів стосовно різних послуг.

Не менш важливим фактором є необхідність 
підвищення рівня надійності та фінансової стій-
кості банків, що можливо за допомогою таких  
заходів:

– розширити можливість підтримання ліквід-
ності банківських установ за планом програм фі-
нансового оздоровлення;

– оптимізувати структуру капіталу, активів 
та пасивів відповідно до мети забезпечення бан-
ківської фінансової стабільності та її позитивного 
впливу на розвиток реального сектору економіки;

– посилити вимоги до прозорості корпора-
тивного управління банку, особливо визначення 
справжнього власника банку та його відповідаль-
ності за підтримку фінансової стабільності;

– забезпечити пропорційне збільшення регу-
лятивного капіталу та його активних та пасивних 
складових діяльності;

– підвищити ефективність управління акти-
вами та пасивами, задля запобігання необґрун-
тованого збільшення відрахувань регулятивного 
капіталу, особливо відрахувань, пов'язаних з на-
рахованим, але невиплаченим доходом;

– розроблення стратегічних цілей, виходячи 
від ситуації в країні та світі.

Посилення впливу негативних факторів на 
економіку  України та практично всіх країн сві-
ту у березні 2020 року принесла в ринок банків-
ських послуг як нові ризик, так і нові варіації їх 
мінімізації.

У зв’язку з карантинними обмеженнями, бан-
ківським установам необхідно забезпечити до-
статню ефективність роботи відділень, так як їх 
кількість скорочується. Це може бути здійсне-
но через перехід філій до універсального бан-
ківського обслуговування, впровадження у всіх 
банкоматах і банківських сейфах ресайклінгу, 
що значно скоротить витрати на інкасацію, а та-
кож ряд інших заходів, що вимагають чималих  
інвестицій.

Через скорочення кількості відділень, ті від-
ділення, що залишаються, повинні надавати 
практично всі послуги, що призводить до їх уні-
версалізації,  яка може привести до такої уні-

версалізації банківських послуг, як універсальні 
банківські співробітники. Для скорочення витрат 
працівникам філій доведеться надавати всі мож-
ливі послуги з певною гнучкістю.

У зв'язку з колосальною втратою від панде-
мії малого і середнього підприємництва, банкам 
необхідно робити більший акцент на фінансову 
допомогу юридичним особам та фізичним особам 
підприємцям, які потрапили під карантинні об-
меження. Ці клієнти, з одного боку, можуть бути 
дуже прибутковими для банків, з іншого боку, 
можуть вимагати більшої кількості відділень, так 
як поки що онлайн-кредитування малого і серед-
нього бізнесу не отримало такого ж поширення, 
як онлайн-послуги фізичним особам.

З огляду на посилення кризових явищ в 
Україні та світі, перспективним для банківських 
послуг є повній перехід до безготівкових розра-
хунків.

Використання пластикових карток, платіжна 
інфраструктура за 2020 рік продовжувала ста-
більно розширюватися. Кількість суб’єктів гос-
подарювання, які приймають платіжні картки, 
за цей період зросла на третину (на 31,7%) – до 
майже 316,4 тис. [2].

Так, в кінці 2020 року для операцій було ви-
користано 8,9 млн безконтактних платіжних кар-
ток. Це на 16,0% більше порівняно з почтаком 
року. Кількість активних токенізованих платіж-
них карток, у березні 2020 року становила май-
же 2,5 млн шт. Це на 11,2% більше, якщо по-
рівнювати з січнем 2020 року. Загалом третина 
платіжних карток (31,0% або 11,3 млн шт.), із за-
стосуванням яких були здійснені видаткові опе-
рації у березні 2020 року, – це безконтактні та 
токенізовані картки. Водночас безготівкові опе-
рації з використанням безконтактних та токені-
зованих карток становили майже половину від 
загальної кількості та суми безготівкових опера-
цій у торговельних мережах (по 49,1% та 48,7%  
відповідно) [3].

Також слід зазначити, що рівень використан-
ня пластикових карток у безготівковому просто-
рі, а не лише для зняття готівки збільшується. 
Дана тенденція прослідковується на рисунку 1.

Безпека, швидкість та зручність безконтак-
тних платежів, як з використанням безконтак-
тних карток, так і за допомогою смартфонів та 
інших NFC-пристроїв, спонукає до поширення 
карток, які підтримують таку технологію оплати. 
У зв’язку з цим на рисунку 2 можна проаналізу-
вати сегментацію використання платіжних кар-
ток.

Крім того, з початку 2020 року кількість тор-
говельних POS-терміналів також зросла – на 
7,9% (до 360,4 тис. од.). При цьому понад 85% від 
усіх торговельних POS-терміналів забезпечують 
безконтактну оплату.

Кількість платіжних терміналів у торговель-
ній мережі (контактних та безконтактних) у роз-
рахунку на 1 млн постійного населення Украї-
ни на 1 жовтня 2020 року становила 9,0 тис. од.  
(станом на початок року – 8,4 тис. од.).

У регіональному розрізі за кількістю платіж-
них карток та платіжних пристроїв для їхнього 
обслуговування домінують м. Київ, Дніпропе-
тровська та Одеська області.
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Найбільші банки-еквайри – АТ КБ "Приват-
Банк", АТ "Ощадбанк" та АТ "Райффайзен Банк 
Аваль". Найбільші банки – емітенти платіжних 
карток – АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Ощадбанк" 
та АТ "Універсал Банк" [4].

Для того щоб продовжити таку позитивну 
динаміку необхідно покращити рівень безпеки 
та використання пластикових карток серед фі-
зичних та юридичних осіб. У більшості випадків 
пластикова картка банку – це картка фізичної 
особи на якій не вказується персональна інфор-
мація (прізвище, ім’я, фотографія тощо), що 
збільшує ризик неправомірного використання, 
підробки та крадіжки картки. Також на жаль 
відсутня практика нанесення підпису клієнта на 
картку, що є негативним фактором безпеки при 
оплаті карткою. Наприклад Monobank проводя-
чи свою політику діяльності, відмовився від на-
несення на картку будь-якої інформації, навіть 
номеру карти, строку дії та CVV, щоб отримати 
ці данні необхідно зайти в мобільний додаток та 
переглянути їх.

Важливим також є модернізація роботи бан-
коматів, з огляду покращення їх функціональних 
можливостей. Оскільки мережа банкоматів банку 

є доволі розгалуженою доцільним є проведення 
певних заходів, серед яких:

– посилити захист подібних операцій – 
ускладнення способів авторизації та ідентифіка-
ції клієнта;

– розширення спектру послуг, що надаються 
через банкомати;

– впровадження пристроїв, що розраховані 
на роботу зі смарт-картками;

– впровадити систему онлайн-довідки через 
банкомат, яка допоможе клієнтам отримати від-
повіді на запитання в будь-який час.

Наступним кроком для покращення роботи 
банківських послуг слід більш ретельну увагу 
приділити мобільному банкінгу. Оскільки на сьо-
годнішній день більшість українців які мають ра-
хунки в банку використовують мобільні телефони. 

Взагалі мобільний банкінг – це досить розви-
нена система, яка широко використовується про-
відними банками світу та України для проведен-
ня розрахунків та контролю грошових ресурсів 
клієнтами. Для покращення її функціонування 
необхідно:

– покращити систему зв’язку, оскільки в де-
яких регіонах України все ще слабкий мобільний 
зв’язок або інтернет з’єднання;

Рис. 1. Кількість операцій з використанням платіжних карток. 
Джерело: складено автором на основі [3]
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– посили безпеку проходження іден- 
тифікації клієнта, та підтвердження 
оплати. Наприклад Укргазбанк, прово-
дить політику шифрування даних, тобто 
коли клієнт встановлює мобільний дода-
ток Ecobank для підтвердження входу 
приходить SMS повідомлення на мобіль-
ний телефон де встановлена SIM-карта 
клієнта с з зашифрованим кодом, який 
автоматично вводиться в додаток. Також 
в інших банках існує можливість входу 
в мобільний банкінг з відбитком пальця, 
або розпізнаванням обличчя клієнта.

– покращити систему оплати при 
купівлі товару чи послуг через дода-
ток. В деяких банках ця функція вже 
доступна за допомогою Apple Pay та 
Google Pay. Розрахуватися можливо за 
допомогою телефона, годинника.

Наступним важливим аспектом вдосконален-
ня є робота терміналів самообслуговування. Тер-
мінали самообслуговування – поширений бан- 
ками спосіб обслуговування для використан-
ня  фізичними та юридичними особами. Для 
оптимізації цього способу обслуговування реко-
мендовано:

– посилити рівень безпеки обслуговування, 
впровадження додаткового захисту від шахраїв;

– встановлення можливості внесення в термі-
нал декількох купюр або пачки купюр за один раз;

– підвищення надійності системи для забез-
печення цілісності та достовірності переданої ін-
формації;

– оптимізувати швидкодію системи – деякі 
операції відбуваються лише на наступний день 
після здійснення оплати через термінали;

– розширити перелік операцій та послуг, що 
надаються через термінали самообслуговування.

З огляду на статистичні данні (рис. 3) 
можна побачити зниження кількості тер- 
міналів самообслуговування.

Така тенденція характеризується тим, 
що починаючи з 2014 року урядом та Національ-
ним банком України були проведені дії з очи-
щення банківської системи, видалення ненадій-
них банків, та тих які займалися відмиванням 
коштів та вели незаконну діяльність. Ще одним 
важливим фактором такого зниження є те, що 
більшість терміналів є застарілими і неадапто-
ваними для вирішення питань клієнтів, тому ко-
ристувачі переходять до проведення операцій у 
мобільні додатки або в мережі інтернет.

Також важливим аспектом сьогодення є ви-
користання Internet-банкінгу, оскільки в умовах 
пандемії весь світ перейшов в мережу Internet.

Internet-банкінг – вид банківського обслуго-
вування з найбільшою функціональністю, який 
існує більше 10 років на українському діджита-
лізованому просторі. Для покращення обслугову-
вання цього виду необхідно проводити такі за-
ходи, як:

– забезпечити надійне шифрування та вико-
ристовувати надійні канали зв'язку [5];

– впровадити більш надійні методи ідентифі-
кації та авторизації клієнтів при використанні 
системи Internet-банкінгу;

– спростити використання системи для час-
тини клієнтів, які не мають достатнього рівня 
підготовки у роботі з комп'ютерною технікою;

– розширити перелік послуг, що надаються 
за допомогою Internet-банкінгу [6];

– заохотити фізичних та юридичних осіб ви-
користовувати систему Internet банкінгу через 
Internet маркетинг: реклама, різноманітні акції 
та соціальні мережі. 

Висновки. Підсумовуючи необхідно зазначи-
ти, що стабільний розвиток банківської системи 
є необхідною умовою економічного зростання 
України. Банки повинні проводити адаптивну 
роботу над всіма аспектами своєї діяльності, щоб 
у випадку кризових явищ оперативно реагува-
ти і вирішувати актуальні питання, без вагомих 
втрат та без затримок в роботі і обслуговуван-
ні клієнтів. Основними напрямками для покра-
щення роботи банків в Україні є адаптація сво-
їх послуг та обслуговування клієнтів до трендів 
сьогодення. Підвищення обізнаності в роботі бан-
ків та фінансової грамотності населення. А та-
кож вдала робота Уряду та Національного банку  
України.

Рис. 3. Кількість терміналів самообслуговування в Україні
Джерело: складено автором на основі [3]
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
БАНКОВСКИХ УСЛУГ УКРАИНСКИХ БАНКОВ  
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ

Аннотация
В статье охарактеризованы основные проблемы, которые сдерживают развитие банковских услуг на современном 
этапе банковского дела. Определены меры, которые помогут усовершенствовать банковские услуги и максимизировать 
прибыли банковских учреждений от их реализации. Проанализированы ситуационные аспекты влияния кризисных 
явлений на экономическое положение банковского сектора экономики. Охарактеризованы новые формы расчетов в 
Украине, которые существуют и совершенствуются банками, для использования и предложения клиентам. Проведен 
анализ рынка использования пластиковых карт в Украине и охарактеризованы перспективы их дальнейшего разви-
тия и использования по сравнению с новыми формами расчета.
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Summary
The article describes the main problems that hinder the development of banking services at the present stage of banking. 
Measures have been identified to help improve banking services and maximize the profits of banking institutions from 
their implementation. Situational aspects of the impact of crisis phenomena on the economic condition of the banking 
sector of the economy are analyzed. New forms of payment in Ukraine, which exist and are improved by banks, for use 
and offer to customers are described. The analysis of the market of use of plastic cards in Ukraine is carried out and 
prospects of their further development and use in comparison with new forms of calculation are characterized.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Підприємствам для ведення ефективної господарської діяльності необхідно використовувати механізм забезпечення 
стійкості, враховуючи вплив зміни внутрішнього і зовнішнього середовища на досягнення цілей підприємства і його 
поведінку по відношенню до зацікавлених осіб, який дозволяв би відслідковувати виконання поставлених завдань у 
довгостроковій перспективі. У даній статті уточнено сутність і основні компоненти механізму забезпечення стійкос-
ті автотранспортного підприємства в умовах невизначеності. Досліджено сутність основних компонентів механізму 
забезпечення стійкості автотранспортного підприємства, до яких належать: цілі підприємства, принципи механіз-
му забезпечення стійкості, фактори впливу, методи та інструменти механізму, оцінку рівня стійкості підприємства, 
управлінські рішення. Впровадження механізму сприяє формуванню та посиленню ресурсного потенціалу, отриманню 
конкурентних переваг та ефективності діяльності підприємства в цілому. 
Ключові слова: стійкість підприємства, оцінка стійкості, фактори впливу, принципи, механізм забезпечення стійкості 
підприємства.

Постановка проблеми. Серед основних за-
вдань сучасного розвитку українських підпри-
ємств, які пов'язані з постійним подоланням кри-
зових ситуацій, виділяють особливі вимоги до 
стійкості підприємства як стратегічного фактору 
його безпеки діяльності, а також зростання інвес-
тиційної привабливості на протязі всього життє-
вого циклу. В умовах суттєвих змін економічного 
простору проблема створення єдиного механізму 
забезпечення стійкості автотранспортного під-
приємства набуває пріоритетний характер. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. При 
формуванні механізму забезпечення стійкості 
підприємств вкрай важливими є врахування 
результатів досліджень вчених з питань теоре-
тичного і науково-методичного обґрунтування 
концепції стійкого розвитку підприємств, серед 
яких: І. Ансоф, Ю. Брігхем, Дж. Ван Хорн, Б. Ко-
ласс, М. Портер, И. Шумпетер, В.Г. Андрійчук, 
І.О. Бланк, І.О. Геращенко, О.М. Гончарова, А.С. Да-
ниленко, М.О. Кизим, І. Кривов’язнюк, О.С. Ко-
цюба, О. Кузьмін, П.М. Макаренко, О.И. Мас- 
лак, С.С. Новицька, В. Стоянова, В. Суторміна, 
В. Терьохін та ін.

Наукові дослідження зазначених авторів є 
основою для розробки механізмів управління 
стійким розвитком підприємств. Проте існуюча 
теоретична база і методичні розробки потребу-
ють подальшого удосконалення в контексті ви-
вчення питань формування механізму забезпе-
чення стійкості автотранспортних підприємств з 
урахуванням особливостей їх діяльності.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в поглибленні теоретичних положень щодо 
формування механізму забезпечення стійкості ав-
тотранспортних підприємств, обґрунтування його 
компонентів, що забезпечить ефективне виконан-
ня підприємством господарської діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У загальному розумінні стійкість підприємства 

визначає його здатність досягати поставлених 
цілей і залишатись на цьому рівні впродовж три-
валого часу в умовах невизначеності навколиш-
нього середовища. 

В межах концепції стійкого розвитку стійкість 
підприємства як його системна характеристика 
за змістом утворюється за такими основними 
складовими:

– економічна стійкість, яка включає: фінан-
сову (здатність не мати прострочених платежів 
за своїми зобов'язаннями); техніко-технологічну 
(здатність ефективно використовувати технічні, 
матеріальні ресурси, впроваджувати нову тех-
ніку і технології); ринкову (забезпечення конку-
рентоспроможності підприємства); організаційну 
(здатність до ефективної організації виробни-
цтва, праці та управління);

– соціальна стійкість (забезпечення дотри-
мання соціальних норм на підприємстві);

– екологічна стійкість (здатність мінімізувати 
шкідливий вплив на довкілля).

Складові елементи стійкості підприємства є 
взаємопов’язаними і взаємозалежними, а рівень 
розвитку кожного з них надає різний вплив на 
загальну стійкість підприємства. 

Підприємствам для ведення ефективної гос-
подарської діяльності необхідно використову-
вати механізм забезпечення стійкості, врахо-
вуючи вплив зміни внутрішнього і зовнішнього 
середовища на досягнення цілей підприємства 
і його поведінку по відношенню до зацікавле-
них осіб, який дозволяв би відслідковувати ви-
конання поставлених завдань у довгостроковій  
перспективі. 

Механізм забезпечення стійкості є частиною 
загальної системи управління підприємством і 
представляє сукупність організаційних і еконо-
мічних важелів, що чинять вплив на економічні 
та організаційні параметри системи управління 
підприємством, що сприяє формуванню та по-
силенню організаційно-економічного потенціалу, 
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отриманню конкурентних переваг та ефектив-
ності діяльності підприємства в цілому [6].

При формуванні механізму необхідно уточни-
ти зміст його основних компонентів. Аналіз ві-
тчизняних і зарубіжних наукових джерел дозво-
лив виокремити основні компоненти механізму 
забезпечення стійкості автотранспортного під-
приємства (рис. 1). До них належать: цілі підпри-
ємства, принципи механізму забезпечення стій-
кості, фактори впливу, методи та інструменти 
механізму, оцінка рівня стійкості підприємства, 
управлінські рішення.

В першу чергу потрібно сформулювати цілі 
стійкого розвитку підприємства. Забезпечення 
стійкості підприємства відображається в реа-
лізації групи цілей: економічних, соціальних та 
екологічних. При цьому треба враховувати, що 
процес розвитку підприємства більшістю авторів 
розглядається як динамічний, оскільки для нього 
характерними є змінення різних елементів та їх 
зв’язку в процесі даних змінень. Правильно по-
ставлена мета відображає той результат, який 
планується досягти на підприємстві: певний рі-
вень обсягів виробництва чи його динаміки, при-
бутковості, конкурентоспроможності, частки на 
ринку, якості продукції та ін. Для визначення 
рівня стійкості підприємства важливою складо-
вою є рівень наближення підприємством до цих 
результатів діяльності. Цілі підприємства поді-
ляють на якісні та кількісні. Якісні цілі, які, як 
правило, передбачають поліпшення певного ста-
ну, важче виміряти та оцінити. Проте кількісні 
цілі мають чіткі критерії досягнення, їх можна 
виміряти і відобразити в числових параметрах.

Наступний елемент механізму – фактори, 
які визначають умови розвитку підприємства на 
різних стадіях життєвого циклу і впливають на 
ефективність його діяльності. Умовою успішного 
функціонування суб’єкта господарювання є ви-
значення характеру впливу різних факторів на 
стійкий розвиток підприємства. 

Фактори впливу на стійкість автотранспорт-
ного підприємства можна класифікувати за на-
ступними ознаками [1; 2; 3; 4; 5; 7]: за місцем 
виникнення (внутрішні, зовнішні), за способом 

впливу (прямі, непрямі), за тривалістю впливу 
(постійні, тимчасові), за ступенем впливу (суттє-
ві, несуттєві), за спрямованістю впливу (стабілі-
заційні, дестабілізаційні), за рівнем впливу (ре-
гіональні, національні, міжнародні), за сферами 
прояву (економічні, соціальні, екологічні). 

Традиційною є класифікація факторів стій-
кості за місцем виникнення на внутрішні та 
зовнішні. Внутрішні фактори діють у внутріш-
ньому середовищі підприємства, відображають 
вплив дії внутрішніх процесів на формування 
стійкості підприємства, їх, як правило, можна 
контролювати в інтересах підвищення ефектив-
ності діяльності. Зовнішні фактори впливають на 
управлінські дії, але не контролюються підпри-
ємством. Внутрішні фактори можна виокремити 
за функціональними підсистемами автотран-
спортного підприємства: техніко-технологічною, 
фінансовою, маркетинговою, організаційною, 
кадровою. До факторів зовнішнього середовища 
належать: макроекономічні, політичні та правові, 
соціально-культурні, науково-технічні, природні, 
ринкові та міжнародні. За способом впливу зо-
внішні фактори поділяються на фактори прямої 
і непрямої дії. 

Зовнішні фактори за рівнем впливу (розмі-
ром території, на яку вони розповсюджуються) 
можуть бути регіональними (охоплюють певні 
території, географічні зони з чітким контуром), 
національними (діють в усіх галузях національ-
ної економіки: фіскальна та кредитна політика, 
інфляційні процеси, змінення курсу валют), між-
народні (виходять за межі окремої країни: зрос-
тання цін на сировину, світова економічна криза).

За тривалістю впливу на стійкість підпри-
ємства розрізняють фактори постійного впливу, 
який супроводжує підприємство протягом всьо-
го періоду його життєвого циклу, і тимчасового 
впливу, що діють в певні короткострокові періоди.

За спрямованістю фактори поділяються на 
стабілізаційні (позитивний вплив на стійкість 
підприємства) і дестабілізаційні (негативний 
вплив на рівень стійкості).

Залежно від ступеня впливу на стійкість роз-
різняють групи факторів, які здійснюють сут-

Рис. 1. Система основних компонентів механізму забезпечення стійкості  
автотранспортного підприємства
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тєвий вплив (потребують детального вивчення і 
оцінки), і несуттєвий вплив (необхідність аналізу 
таких факторів мінімальна).

За сферами прояву відповідно до трьох під-
систем стійкості підприємства, які виділяються 
в межах концепції стійкого розвитку, розрізня-
ють економічні, соціальні та екологічні фактори 
впливу.

Таким чином, враховуючи сучасні підходи 
економічної науки до системних характеристик 
діяльності підприємств, можна зробити висновок 
про те, що механізм забезпечення стійкості під-
приємства утворюють групи факторів внутріш-
нього і зовнішнього середовища, облік та аналіз 
яких необхідно забезпечити з метою підвищення 
ефективності функціонування і безперервного 
розвитку підприємства.

Для забезпечення стійкості підприємства в 
довгостроковому періоді його управління пови-
нно ґрунтуватися на певних принципах, які від-
повідають його цілям розвитку. Аналіз наукової 
літератури дозволив визначити, що серед нау-
ковців немає єдиної думки щодо принципів стій-
кого розвитку, якими повинні керуватися під-
приємства у процесі своєї діяльності.

До основних принципів стійкого розвитку від-
носять [2]: цілеспрямованість, адаптивність, ці-
лісність, динамічність, гнучкість. Цілеспрямова-
ність – досягнення такого співвідношення між 
елементами, при якому у підприємства будуть 
зберігатись довгострокові стимули стійкого роз-
витку. Адаптивність – підприємство повинно 
пристосовуватися до змін зовнішнього середови-
ща для того, щоб продовжити стійкий розвиток 
на довгострокову перспективу. Цілісність – ха-
рактеризує збалансованість і пропорційність 
елементів різних напрямків діяльності підприєм-
ства. Динамічність означає, що параметри діяль-
ності підприємства змінюються з часом і в кожен 
момент часу підприємство характеризується 
певним набором показників, які відображають 
ефективність його діяльності. Гнучкість – кожне 
підприємство, якщо планує забезпечити стійкий 
розвиток, повинно аналізувати параметри зміни 
ресурсного потенціалу і прогнозувати зовніш-
ні і внутрішні джерела розвитку. Таким чином, 
ефективність функціонування механізму забез-
печення стійкості підприємства обумовлюється 
дотриманням зазначених принципів.

Методи та інструменти є ще одним компонен-
том механізму забезпечення стійкості підприєм-
ства. В процесі управління стійкістю підприємств 
автомобільного транспорту застосовуються різні 
методи, тобто способи і прийоми впливу на про-
цес господарювання з метою забезпечення стій-
кості. Для забезпечення стійкості підприємств 
автомобільного транспорту можуть бути реалізо-
вані правові, економічні, соціально-психологічні, 
організаційно-адміністративні методи управління.

Правове регулювання розвитку підприємств 
здійснюється на основі методів правової регла-
ментації (у вигляді видання державних указів, 
законів, постанов, інструкцій і других норма-
тивних актів) і конкретних розпорядчо-право-
вих актів, які забезпечують стійкість підприєм-
ства. Соціально-психологічні методи базуються 
на зацікавленості працівників підприємства в 

його стійкому розвитку і ефективному функці-
онуванні. Вони забезпечують формування і роз-
виток трудових колективів шляхом управління 
свідомістю і поведінкою людей через фактори 
їхньої діяльності (потреби, інтереси, мотиви, 
ідеали, цілі, нахили). Економічні методи управ-
ління стійкістю впливають на майнові інтереси 
підприємства та його персоналу і базуються на 
дії економічних факторів ринкової економіки.  
Ці методи управління сприяють виконанню та-
кої функції управління як планування і пов'язані 
з функціями мотивування та контролювання.  
Організаційно-адміністративні методи базуються 
на об’єктивних законах організації спільної ді-
яльності, на природних потребах осіб у певному 
порядку взаємодіяти між собою, вони упорядко-
вують функції управління, зобов’язання та пра-
ва працівників і регламентують діяльність під-
приємства відповідно до його Статуту, інструкцій 
і методик, які розроблені на рівні підприємства 
для виконання певних робіт.

Отже, механізм забезпечення стійкості під-
приємства повинен передбачати раціональну 
взаємодію зазначених методів для ефективного 
досягнення поставлених цілей. А застосування 
різних інструментів управління повинно забез-
печити підприємству адаптацію до умов зовніш-
нього і внутрішнього середовища для досягнення 
максимального результату. 

Оцінка рівня стійкості підприємства є важ-
ливим компонентом механізму. Аналіз наукових 
розробок сучасних авторів дозволяє виокремити 
два основних підходи, які використовуються при 
оцінюванні рівня стійкості підприємств. Перший 
підхід передбачає використання системи по-
казників, яка дозволяє охарактеризувати різні 
елементи стійкого розвитку. Другий підхід пе-
редбачає розробку єдиного інтегрального показ-
ника, за яким можна оцінити загальний рівень 
стійкості підприємства. Найчастіше цей показник 
групується за трьома напрямками: економічним, 
соціальним та екологічним. Оскільки сутність 
стійкого розвитку полягає в тому, щоб в довго-
строковому періоді забезпечити заплановані по-
казники економічного, соціального та екологічно-
го стану суб’єкта господарювання, тому, на нашу 
думку, найбільш доцільно виконувати оцінку 
рівня стійкості автотранспортного підприємства 
на основі інтегрального показника, який розра-
ховується з використанням комплексу часткових 
показників. При цьому оцінка стійкості підпри-
ємства повинна передбачати застосування як 
кількісних показників, так і якісних, що дозволяє 
повніше вирішити проблему забезпечення стій-
кості підприємства.

Важливим компонентом механізму забез-
печення стійкості підприємства є прийняття 
управлінських рішень, які передбачають внесен-
ня коригувань в діяльність окремих підрозділів, 
працівників підприємства. Розробка і прийнят-
тя тактичних (середньострокових) і оператив-
них (короткострокових) управлінських рішень є 
необхідною умовою забезпечення стійкості під-
приємства з урахуванням інтересів всіх його 
стейкхолдерів. Тактичні рішення забезпечують 
досягнення поставлених цілей через адаптацію 
підприємства до змін зовнішнього середовища. 
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Прийняття оперативних рішень на автотран-
спортних підприємствах пов’язано, перш за все, 
з функціонуванням експлуатаційної та технічної 
служб і є необхідними для забезпечення потреб 
замовників транспортних послуг, підтримки і 
забезпечення розвитку виробничої бази і мате-
ріально-технічного постачання. Для прийняття 
рішень на кожному окремому рівні управління 
необхідною є система інформації з урахуванням 
характеру завдань, що вирішуються.

Таким чином, враховуючи специфіку функ-
ціонування, механізм забезпечення стійкості 
автотранспортного підприємства можна сфор-
мулювати як сукупність компонентів системи 
підприємства, які дозволяють ефективно функ-
ціонувати, розвиватися, підтримуючи економіч-
ні, соціальні та екологічні параметри діяльності 
в заданих межах впродовж певного періоду при 
впливі факторів зовнішнього і внутрішнього се-
редовища.

Висновки з проведеного дослідження. В умовах 
невизначеності формування на автотранспортних 

підприємствах механізму забезпечення стійкості 
дозволяє їм вести ефективну господарську ді-
яльність, враховуючи вплив зміни внутрішнього і 
зовнішнього середовища на досягнення цілей під-
приємства і його поведінку по відношенню до за-
цікавлених осіб. Механізм забезпечення стійкості 
підприємства є частиною його загальної системи 
управління і повинен включати наступні основні 
компоненти: цілі підприємства, принципи, фак-
тори впливу, методи та інструменти механізму, 
оцінку рівня стійкості підприємства, управлінські 
рішення. Впровадження механізму сприяє фор-
муванню та посиленню ресурсного потенціалу, 
отриманню конкурентних переваг та ефективнос-
ті діяльності підприємства в цілому.

Перспективні напрямки дослідження поля-
гають в розробці інформаційного забезпечення 
вирішення проблеми оцінки впливу факторів на 
рівень стійкості підприємства та визначення па-
раметрів управлінського впливу для забезпечен-
ня стійкості підприємств автомобільного тран-
спорту.
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Аннотация
Предприятиям для ведения эффективной хозяйственной деятельности необходимо использовать механизм обеспече-
ния устойчивости, учитывая влияние изменения внутренней и внешней среды на достижение целей предприятия и 
его поведение по отношению к заинтересованным лицам, который позволял бы отслеживать выполнение поставлен-
ных задач в долгосрочной перспективе. В данной статье уточнено сущность и основные компоненты механизма обе-
спечения устойчивости автотранспортного предприятия в условиях неопределенности. Исследована сущность основ-
ных компонентов механизма обеспечения устойчивости автотранспортного предприятия, к которым относятся: цели 
предприятия, принципы механизма обеспечения устойчивости, факторы влияния, методы и инструменты механизма, 
оценку уровня устойчивости предприятия, управленческие решения. Внедрение механизма способствует формирова-
нию и усилению ресурсного потенциала, получению конкурентных преимуществ и эффективной деятельности пред-
приятия в целом.
Ключевые слова: устойчивость предприятия, оценка устойчивости, факторы влияния, принципы, механизмы обеспе-
чения устойчивости предприятия.
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THEORETICAL FUNDAMENTALS FOR THE FORMATION OF THE MECHANISM  
OF SUSTAINABILITY ENSURING OF MOTOR TRANSPORT ENTERPRISES

Summary
Enterprises need to use the mechanism of sustainability to conduct effective business activities, taking into account the 
impact of changes in the internal and external environment on the achievement of enterprise goals and its behavior 
towards stakeholders, which would monitor the implementation of tasks in the long run. This article clarifies the essence 
and main components of the mechanism for ensuring the stability of the transport company in conditions of uncertainty. 
The essence of the main components of the mechanism of stability of the motor transport enterprise to which belong: 
the purposes of the enterprise, principles of the mechanism of maintenance of stability, factors of influence, methods and 
tools of the mechanism, an estimation of level of stability of the enterprise, administrative decisions is investigated. The 
introduction of the mechanism contributes to the formation and strengthening of resource potential, obtaining competitive 
advantages and efficiency of the enterprise as a whole.
Key words: enterprise sustainability, sustainability assessment, influence factors, principles, mechanism of enterprise 
sustainability.
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ РИНКУ МЕТАЛОПЛАСТИКОВИХ ВІКОН В УКРАЇНІ

Стаття розглядає питання, пов’язані з новим ринковим місцем сучасних систем засклення та перспектив їх розвитку, 
які вважаються досить новими товарами у ринковому розумінні. Розглянуто основні чинники, які забезпечують ефек-
тивність ринку металопластикових вікон. Проаналізовано головних учасників ринку металопластикових вікон. Зазна-
чено, що складовою успіху досліджуваного ринку є категорія якості та передових досягнень технологій в практику 
виробництва сучасних систем засклення.
Ключові слова: ринок, будівельна продукція, віконні профілі, метало-пластикові вікна, якість, споживні властивості.

Постановка проблеми. Підвищення ефектив-
ності будівництва передбачає, насамперед, широ-
ке використання прогресивних науково-техніч-
них досягнень, скорочення витрат матеріальних, 
паливно-енергетичних та трудових ресурсів на 
виробництво будівельної продукції. До всього, 
що стосується забезпечення тепла та затишку у 
житлі споживач ставиться з особливою ретель-
ністю. Серед товарів, які використовуються для 
забезпечення умов перебування людини у при-
міщенні (макроклімату), одне з провідних  місць 
займають товари для систем засклення. Незва-
жаючи на економічні та фінансові потрясіння в 
Україні, ринок товарів для будівництва в цілому 
і ринок систем засклення побутових приміщень 
активно розвиваються: діяльність в галузі ре-
монтно-будівельних робіт є досить прибутковою 
і рентабельною, тому кількість підприємств, які 

виробляють та реалізують товари цієї групи, по-
стійно зростає.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Різні ринкові аспекти розвитку будівництва, як 
важливої галузі для розвитку економіки, асор-
тименту і якості висвітлені в працях В. Захарен-
ко, І. Галик, Б. Семак, М. Мізяк та ін. Але ряд 
товарного асортименту потребують подальшого 
опрацювання в тому числі  сучасні системи за-
склення.

Метою статті є аналіз ринку металопластико-
вих вікон та перспектив його розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ринок товарів для будівництва постійно попо-
внюється новинками, які витісняють традиційні 
товари і міцно закріплюються на ринку за ра-
хунок вдосконалених характеристик (споживних 
властивостей, спрощених методів використання, 

© Василиха Н. В., Байчер Б. Р., 2021
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довговічності в експлуатації, екологічності тощо). 
Процес насичення ринку новими товарами для 
будівництва не припиняється, з часом ці това-
ри стають загальновідомими і їх замінюють інші, 
які знову потребують дослідження. Такими то-
варами на сучасному ринку є металопластикові 
вікна, продаж яких продовжує зростати. Минув 
час, коли однією віконною системою можна було 
задовольнити всі потреби вітчизняних спожива-
чів. Дедалі зростаючі вимоги до вікна як одного 
із конструктивних елементів споруди сприяли і 
сприяють створенню десятків і сотень досі не-
знаних виробів. Критерієм продажу металоплас-
тикових вікон є ціна та якість продукції. Оби-
раючи дану продукцію, споживач опирається на 
ряд ключових чинників ринкового середовища. 
Своєрідними серед яких є: 

1. Надійність підприємства-виробника.
2. Функціональність.
3. Екологічність профілю.
4. Якість фурнітури.
5. Ступінь кваліфікації персоналу підприєм-

ства, які здійснюють виробництво та монтаж.
Оскільки вікна встановлюють на десятки 

років, то вимоги покупців до цієї продукції до-
статньо високі. Нині споживачі хочуть самостій-
но розібратися у всій різноманітності віконних 
конструкцій і зробити вибір на підставі повної і 
об'єктивної інформації [1].

На сьогодні в Україні нараховують кілька ти-
сяч дрібних та середніх фірм, які випускають 
металопластикові вікна. За останні роки чимало 
вітчизняних виробників віконної продукції вкла-
ли багато коштів у технічне оснащення виробни-
цтва, посилили контроль за якістю комплектую-
чих виробів та монтажних робіт.

Варто зазначити, водночас вдавана простота 
виробництва приваблює нових виробників, які у 
гонитві за прибутками налагоджують її випуск 
на застарілому обладнанні із залученням неква-
ліфікованого персоналу, без технічної докумен-
тації. Це призводить до виникнення проблем при 

купівлі вікон, дискредитує у їхніх очах саму ідею 
встановлення сучасних вікон та працю багатьох 
чесних виробників. Система сертифікації про-
дукції в Україні створює певні бар'єри на шляху 
недобросовісної продукції, але поки що ще не-
здатна надійно захистити ринок від неякісної 
продукції.

Отже, ринок металопластикових вікон Укра-
їни різноманітний: споживачам пропонується 
вироби з ПВХ-профілем як вітчизняного, так і 
іноземного виробництва. Такі вікна виготовлені 
з полівінілхлориду (ПВХ), а профіль має стале-
ві підсилювальні вкладиші. Продукція імпорту-
ється з Німеччини, Австрії, Швейцарії, Англії, 
Польщі, Франції, Туреччини та інших країн, 
лідером з яких можна вважати Німеччину, і не 
тільки стосовно профілю, а й фурнітури. Завдя-
ки насиченості ринку споживач може обирати ві-
кно різної форми, засобу відкриття та кольорової 
гами. Виробники здатні задовольнити будь-які 
потреби найвибагливішого споживача [1].

В цілому на ринку  ПВХ-профiлiв сьогоднi при-
сутнi товари бiльше нiж 40 торгових марок: KBE, 
Rehau,WDS, Salamander,  Aluplast,  Kцmmerling, 
Roplasto, Schьco, Thyssen, Trocal, VECA, Winhouse, 
та багато iнших рис. 1.

Як зазначають експерти, в Україні сьогод-
ні спостерігається тренд, коли приблизно 30% 
покупців хочуть купувати вікна виключно ні-
мецьких виробників з німецькою фурнітурою. 
Основними трендами 2020 року  затребуваність 
більш дорогих віконних конструкцій, відхід від 
сегмента «економ». Близько 30%  становить до-
рогий сегмент, близько 50% – середній (хороший 
профіль, теплий склопакет, надійна фурнітура), і 
на економ сегмент – 20% (вікна для приміщень зі 
зниженими вимогами до енергозбереження, по-
бутові та виробничі приміщення). Також  прогно-
зується запит на більш широкий модельний ряд 
фурнітури і комплектуючих, протизламні вікна, 
безпечні вікна для дітей і тварин, енергозберіга-
ючі напилення [2]. 

Рис. 1. Ринок металопластикових вікон основних ПВХ-профілів
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Якщо узагальнити дослідження  ринку ме-
талопластикових вікон, то можна зазначити, що 
найбiльш потужну ринкову нiшу (бiля 60%) утво-
рюють профiлi захiдноєвропейського виробництва. 
Завдяки значному досвiду роботи, високiй якостi 
товару, та високому рiвню логiстичного сервiсу, 
стабiльне лiдерство у цiй ринковiй нiшi бага-
то рокiв поспiль належить профiлям нiмецького 
виробництва. Профiльнi системи нiмецьких ви-
робникiв закуповують бiльшiсть украiнських 
виробникiв свiтлопрозорих конструкцiй, навiть за 
цiнами, якi перевищують середнiй рiвень у цiй 
ринковiй нiшi. 

Значно меншою за обсягами продаж i ринкова 
нiша, яку утворюють торговi марки турецьких та 
китайських виробникiв ПВХ-профiлiв (до 27%). 
Цiни на продукцiю бiльшостi товарних марок 
у цiй ринковiй нiшi i на 15% нижчими вiд цiн 
на продукцiю нiмецьких виробникiв. При цьому 
лише декiлька турецьких виробникiв мають в 
Украiнi свої представництва. 

Третю ринкову нiшу (13%) утворюють вiтчиз- 
нянi виробники вiконних профiлiв: «Екопласт», 
«Вента Украiна», «Лекс», «Гевiс», «Облторгсервiс». 
Лiдером серед вiтчизняних виробникiв за об-
сягами продажу є торгова марка «Екопласт», 
якому належить 9% українського ринку ПВХ-
профiлiв. Рiвень цiн, на товари цiєi торговоi мар-
ки у середньому на 30–40% нижче вiд товарiв 
нiмецьких виробникiв, i на 10% нижче турецьких  
товарiв [3]. 

У зв’язку з розвитком ринку віконної продук-
ції кожне підприємство-виробник, посередник-
дистриб’ютор знайшов свій сегмент для розвитку 
та задоволення вимог споживача. У процесі ор-
ганізації своєї підприємницької діяльності кожен 
для себе вирішує виробничі потужності, асорти-
ментний перелік продукції, розвиток дилерської 
мережі рис. 2.

Загальною тенденцiєю останнього десятилiття 
поступове зростання обсягiв продаж i частки у 
загальному обсязi вiкон з ПВХ-профiлю. Висо-
кий попит на вiконнi системи з ПВХ обумов-

лений причинами економiчного i технiчного ха-
рактеру та перевагами таких вiкон порiвняно 
з аналогiчними за основними технiчними па-
раметрами вiкнами, виготовленими з дерева. 
Пластиковi вiкна не вимагають нiякого обслуго-
вування i догляду, за винятком демонтажу пiсля 
закiнчення визначеного термiну, регулювання 
фурнiтури i замiни ущiльнення, не вимагають 
нiякого захисту поверхнi засобами вiд корозії. 
ПВХ профiль не усмоктує вологу, не вбирає в 
себе шкiдливих речовин з атмосфери та є без-
печними для здоров’я людини, має гарантовану 
стабiльнiсть розмiрiв i форми протягом усього 
термiну експлуатації (бiльш 50 рокiв). Можна 
сказати, термiн служби ПВХ вiкон залежить, у 
першу чергу, вiд термiну служби фурнiтури. 

Вiтчизнянi виробники вiконних конструкцiй 
позицiонують себе за товарною маркою профiлiв. 
Деякi з них працюють тiльки з одною маркою, 
бiльшiсть – з двома-трьома. Широкий асорти-
мент пропонованих виробiв – один з важливих 
чинникiв забезпечення конкурентноi переваги. 
Тому бiльшiсть операторiв дослiджуваного ринку 
прагнуть проявляти в очах споживача готовнiсть 
задовольнити будь-якi його запити i вимоги щодо 
конструкції вiкна, марки профiльноi системи, до-
бору фурнiтури. 

Цiнова полiтика багатьох учасникiв дос-
лiджуваного ринкового сегменту орієнтується на 
моделях, що враховують попит, або конкуренцiю. 
Велике значення у цiноутвореннi вiдiграють цiни 
постачальникiв профiльних систем та комплек-
тувальних, а також витрати на транспортуван-
ня. Кризові явища, пiдвищення цiн на енергоно-
сії, на основнi продукти харчування, майже не 
вплинули на рiвень цiн на вiконнi конструкції. 
Можна констатувати що протягом аналiзованого 
перiоду суб’єкти ринку – складальники i про-
давцi – у своiй цiновiй полiтицi пройшли вiд 
стратегії „зняття вершкiв” i дiйшли до страте-
гії „закрiплення на ринку” на сьогоднiшнiй день 
бiльшiсть продавцiв прагнуть оволодiти бiльшою 
ринковою часткою за рахунок надання певних 

Рис. 2. Організація процесу реалізації металопластикових вікон
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знижок у цiнi – за певнi обсяги, за повторнi за-
мовлення, а також сезоннi знижки.

Таким чином, озираючись на перспективи роз-
витку ринку металопластикових вікон, лідируючі 
позиції  будуть займати підприємства-виробни-
ки, які керуються категоріями якості, слідкують 
за новими технологіями та впроваджують їх у 
виробництво, оновлюють асортимент продукції, 
з метою задоволення потреб споживачів. Адже, 
якість віконних систем залежить від багатьох 
чинників. Основними з них вважають: забезпе-
ченість високоякісними сировинними ресурсами 
(мінеральні та органічні складники скла, напо-
внювачі і заповнювачі, добавки тощо); обґрун-
тованість технологічних режимів виробництва й 
обробки матеріалів і виробів; наявність прогре-
сивного обладнання; впровадження передових 
досягнень науки  та світового практичного досві-
ду в практику виробництва сучасних систем за-
склення; кваліфікація інженерно-технічних пра- 
цівників; якість нормативної та проектної до-
кументації, що регламентує вимоги до асорти-
менту, основних споживних властивостей і рівня 
якості продукції, обґрунтованість вибору методів 
оцінювання та контролю якості матеріалів та їх 
споживних властивостей [4]. Тому, важливою по-
радою при виборі вікна, окрім виробничих мож-
ливостей компанії, дізнайтесь відгуки про неї у 
своїх знайомих, почитайте в Інтернеті. Компанії 
можна довіряти, якщо вона працює у добре осна-

щеному офісі, в якому представлено всі зразки 
виробів, а консультанти є професіоналами. Мо-
жете довіряти консультанту, який, наводячи 
аргументи, переконує Вас замовити дорожче ві-
кно замість дешевого – це відбувається тому, що 
компанія цінує свою репутацію та не продає де-
шевше, аби продати та заробити [5].

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
основні оператори ринку металопластикових ві-
кон,  будуть надалі вдосконалювати свої тех-
нологічні лінії виробництва по збору метало-
пластикових конструкцій на ринку України, 
намагаючись запропонувати широкий асорти-
мент та  максимально зручні умови їх реалізації. 
Інші ж будуть продовжувати завозити профіль 
з-за кордону, наголошуючи покупцям на краї-
ну походження продукції, тим самим завойову-
ючи свій сегмент ринку. Есперти даної галузі, 
прогнозується збільшення обсягів виробництва 
українськими виробниками, такими як Winbau, 
WDS та ряд  іншими. Важливою складоваю регу-
лювання даного ринку буде відігравати жорстка 
конкуренція, підприємства, які в умовах рин-
ку не приділяють належної уваги рівню якос-
ті товару та його асортименту, ринок знищує. 
Щоб сучасні системи засклення задовольняли 
потреби населення, потрібно професійно оці-
нювати їх споживні властивості та оперативно 
оптимізувати асортимент відповідно до потреб  
споживачів.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ  
РЫНКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОН В УКРАИНЕ

Аннотация
Статья рассматривает вопросы, связанные с новым рыночным местом современных систем засклення и перспектив их 
развития, которые считаются достаточно новыми товарами в рыночном понимании. Рассмотрены основные факторы, 
которые обеспечивают эффективность рынка металлопластиковых окон. Проанализированы главные участники рынка 
металлопластиковых окон. Отмечено, что составляющей успеха исследуемого рынка является категория качества и 
передовых достижений технологий в практику производства современных систем засклення.
Ключевые слова: рынок, строительная продукция, оконные профили, металопластиковыэ окна, качество, потреби-
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MODERN ASPECTS OF THE METAL-PLASTIC WINDOWS MARKET IN UKRAINE

Summary
The article considers the issues related to the new market place of modern glazing systems and prospects for their 
development, which are considered to be quite new products in the market sense. The main factors that ensure the 
efficiency of the metal-plastic windows market have been considered. The main participants of the metal-plastic windows 
market have been analyzed. It has been noted that a component of the success of the studied market is the category of 
quality and advanced technological achievements in the practice of production of modern glazing systems.
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КОНКУРЕНТОСТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ РИТЕЙЛУ  
ЯК ПРОЯВ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ 

В статті досліджено наукові думки щодо змістовного навантаження сутності поняття «конкурентостійкість». Систе-
матизовано основні підходи до визначення змісту конкурентостійкості підприємства, її основні ознаки та ключові ха-
рактеристики. Доведено взаємозв’язок конкурентоспроможності та конкурентостійкості з конкурентними перевагами. 
Пропонується трактувати конкурентостійкість як здатність підприємства до тривалого підтримання конкурентоспро-
можності на основі створення, реалізації та розвитку конкурентних переваг. Визначено особливості прояву конкурент-
них переваг в підприємствах роздрібної торгівлі. 
Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентостійкість, конкурентні переваги, ринковий підхід, комплексний 
підхід, підприємства ритейлу. 

Постановка проблеми. Успішне функціону-
вання торговельних підприємств в умовах зна-
чної динамічності та невизначеності зовнішнього 
середовища, виникнення надзвичайних ситуацій 
(пандемія тощо), загострення конкуренції на спо-
живчому ринку визначається здатністю суб’єкта 
господарювання підтримувати свій стан у сталій 
формі й адаптуватися до змін впродовж тривало-
го часу, тобто стійкістю. В умовах конкурентних 
відносин така стійкість проявляється через кон-
курентостійкість, яка базується на створенні та 
довгостроковому утриманні конкурентних переваг.

Для вирішення цього завдання суб’єктам гос-
подарювання потрібно грамотно підходити до 
пошуку та вибору джерел формування конку-
рентних переваг, що є однією з найактуальніших 
проблем забезпечення якісної діяльності підпри-
ємств ритейлу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Значущість проблеми підтверджується числен-
ними дослідженнями науковців з напряму фор-

мування конкурентних переваг і збільшенням 
розробок щодо забезпечення конкурентостій-
кості на їх основі, зокрема: Н.І. Верхоглядової, 
О.Д. Гудзинського, О.Ю. Єрмакова, О.В. Єфре-
менко, З.В. Колос, С.А. Нестеренко, В.А. Павло-
вої, Ю.А. Сімех, М.Р. Судомир, С.О. Черкасової, 
М.В. Чорної, С.В. Філиппової й інш. 

Результати наукових досліджень демонстру-
ють неоднозначність підходів до трактуван-
ня сутності конкурентостійкості, її змістовного 
взаємозв’язку з конкурентними перевагами. Не-
розвинутим залишається методичний інструмен-
тарій визначення джерел формування стійких 
конкурентних переваг.

Метою статті є систематизація та розвиток 
понятійно-категоріального апарату щодо сутнос-
ті конкурентостійкості, визначення особливостей 
прояву конкурентних переваг в підприємствах 
роздрібної торгівлі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розвиток та урізноманітнення форм конкурент-
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них відносин потребують чіткого розуміння сут-
нісних характеристик безлічі їх результатів.  
До таких характеристик відносять «конкурентні 
переваги» та «конкурентостійкість».

Уявлення про теоретичну сутність цих харак-
теристик, розуміння їх змісту та логіки форму-
вання є підґрунтям розробки заходів зі створен-
ня та розвитку стійких конкурентних переваг і, 
на цій основі, досягнення успіхів на ринку. Осо-
бливо важливим це є для підприємств роздрібної 
торгівлі в силу особливостей їх функціонування 
та конкурентного середовища. Серед основних 
можна відзначити:

– більшу інтенсивність конкуренції на спо-
живчому ринку порівняно з іншими сегментами 
через значну кількість і різноманітність суб’єктів 
господарювання як торговельної, так і виробни-
чої (фірмова торгівля) діяльності, що надають 
ідентичні послуги з реалізації товарів;

– значну непередбачуваність попиту через 
його індивідуалізацію та суб’єктивність оцінок 
товарів і послуг споживачами тощо.

І якщо теорії конкурентних переваг набували 
розвитку у зв’язку з теорією конкуренції, то на 
характеристиці конкурентостійкості науковці зо-
середились відносно недавно. Відповідно виникає 
необхідність адекватного визначення сутності 
цього поняття. Для цього розглянемо погляди на-

уковців на сутнісні характеристики та зміст цієї 
категорії (табл. 1).

Розгляд думок вчених дозволив виділити де-
кілька підходів до трактування її сутності. Ряд 
науковців визначають конкурентостійкість як 
здатність забезпечити конкурентоспроможність. 
Так, І.В. Булах характеризує конкурентостій-
кість як здатність підприємства забезпечити так-
тичну конкурентоспроможність у майбутньому 
не нижче за мінімальний рівень [1]. Така позиція, 
на нашу думку, містить низку протиріч. Зокрема, 
поєднання тактичної конкурентоспроможності з 
майбутнім є не зовсім коректним. Незрозуміло 
також, що мається на увазі, коли мова йдеться 
про мінімальний рівень конкурентоспроможності.

На думку О.Д. Гудзинського та С.А. Нестеренко 
конкурентостійкості може сприяти організаційна 
взаємодія конкурентоздатності та конкуренто-
спроможності [2]. Аналогічної позиції дотриму-
ються В.Ю. Божанова, М.М. Кучер і А.А. Лисачен-
ко, пояснюючи взаємодію конкурентоздатності 
та конкурентоспроможності як трансформуван-
ня потенційних можливостей у реальні за умови 
стійкості [3]. Ми вважаємо дискусійною харак-
теристику конкурентоспроможності як потенцій-
них можливостей. Така точка зору не відповідає 
загальноприйнятому розумінню конкурентоспро-
можності як характеристики результатів конку-

Таблиця 1
Наукові підходи до визначення сутності конкурентостійкості

Автор Визначення 
Конкурентостійкість як здатність забезпечити конкурентоспроможність

І.В. Булах [1] Конкурентостійкість – спроможність забезпечити тактичну конкурентоспроможність в 
майбутньому не нижче за мінімальний рівень

О.Д. Гудзинський,  
С.А. Нестеренко [2]

Організаційна взаємодія конкурентоздатності та конкурентоспроможності може сприя-
ти конкурентостійкості соціально-економічних систем

В.Ю. Божанова,  
М.М. Кучер,  
А.А. Лисаченко [3]

Досягнення конкурентостійкості ґрунтується на поєднанні конкурентоздатності та кон-
курентоспроможності: потенційні можливості підприємства можуть трансформуватись 
у реальні

О.В. Єфременко [4]
Конкурентостійкість – здатність зберігати протягом певного часу свою конкурентоспро-
можність та її запас за допомогою використання, формування, підтримки або розвитку 
конкурентних переваг

Ринковий підхід

Н.І. Верхоглядова [5]
Конкурентостійкість – здатність збереження та відтворення параметрів якісної та кіль-
кісної визначеності його конкурентних позицій протягом фіксованого проміжку часу. 
Стійкість конкурентних позицій є самостійною конкурентною перевагою підприємства

В.В. Чернега [6] Конкурентостійкість відображає сучасний стан підприємства та є можливістю його 
втримати свою нішу на ринку товару або розширити її

В.Л. Дикань [7] Конкурентостійкість відбиває динаміку змін конкурентоспроможності підприємства та 
характеризується однієї тієї самої або аналогічної продукції

О.М. Тридід [8] Конкурентостійкість – здатність підприємства протистояти дестабілізаційному впливу 
факторів зовнішнього середовища порівняно з конкурентами

Комплексний підхід

М.В. Чорна [9] Конкурентостійкість відображає здатність підприємства забезпечувати конкуренто-
спроможність і підтримувати цей стан в умовах впливу зовнішніх факторів

С.В. Філиппова,  
С.О. Черкасова [10]

Конкурентостійкість – здатність збереження та відтворення параметрів якісної та кіль-
кісної визначеності його конкурентних позицій протягом фіксованого проміжку часу 

О.Ю. Єрмаков,  
М.Р. Судомир [11]

Під конкурентостійкістю слід розуміти системну готовність реалізувати сформований 
потенціал конкурентоздатності та спроможності в просторовому та часовому вимірі 
утримувати свою нішу на ринку товарів і послуг, забезпечуючи ефективність функціо-
нування підприємства в ринковому конкурентному середовищі

Ю.А. Сімех [12]
Конкурентостійкість – комплексна характеристика ефективного функціонування під-
приємств в умовах конкуренції у довгостроковій перспективі, яка забезпечується не 
лише наявністю конкурентоспроможності, а й стійкості суб’єкта господарювання

Джерело: сформовано авторами
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рентної боротьби. Не стикуються також між со-
бою умови та наслідок – досягнення стійкості за 
умови стійкості.

Змістовним, на наш погляд, є визначення кон-
курентостійкості О.В. Єфременко як «здатність 
зберегти протягом тривалого часу свою конку-
рентоспроможність та її запас за допомогою ви-
користання, формування, підтримки або розви-
тку конкурентних переваг» [4]. Автор не тільки 
підкреслює її динамічний характер і зв'язок з 
конкурентоспроможністю, а й наголошує на ба-
зуванні її на конкурентних переваг, що є важли-
вим для розуміння шляхів досягнення.

Представники ринкового підходу визначають 
конкурентостійкість як здатність до зміцнення 
конкурентних позицій на ринку або до проти-
стояння негативному впливу зовнішніх факторів 
порівняно з конкурентами. Зокрема Н.І. Верхо-
глядова пов’язує конкурентоспроможність із 
здатністю збереження та відтворення конкурент-
них позицій протягом фіксованого проміжку часу 
[5]. Аналогічної думки дотримується й В.В. Чер-
нега, підкреслюючи такий важливий аспект як 
здатність не тільки до утримання своєї ринкової 
ніші, а й її розширення [6]. Такі трактування не 
надають уявлення, в чому саме полягає укрі-
плення конкурентних позицій. 

В.Л. Дикань, будучи прибічником ринкового 
підходу, характеризує конкурентостійкість як 
динамічний процес специфічних відносин між 
виробниками аналогічної продукції [7]. З одного 
боку, автор акцентує увагу на такій властивості 
конкурентостійкості як динамічність. З іншого, з 
трактуванням її як процесу, важко погодитись, 
оскільки процес за своєю сутністю є діяльністю, 
сукупністю взаємопов’язаних дій з перетворення 
властивостей системи. У цьому контексті відно-
сини між виробниками за змістом більше відпові-
дають конкурентним відносинам. А конкурентос-
тійкість, на нашу думку, відбиває стан системи.

О.М. Тридід в межах ринкового підходу про-
понує визначати конкурентостійкість здатністю 
протистояти дестабілізуючому впливу зовнішніх 
факторів [8].

Найбільш змістовними є підходи науковців з 
позиції комплексності. Так, М.В. Чорна визначає 
конкурентостійкість не тільки як здатність за-
безпечувати конкурентоспроможність, а й під-
тримувати цей стан в умовах впливу зовнішніх 
факторів [9]. Аналогічну позицію демонструють 
С.В. Філіппова та С.О. Черкасова, наголошуючи 
на підтриманні конкурентоспроможності і в умо-
вах трансформування загальної ситуації на кон-
кретному сегменті ринку [10].

Розвиваючи дослідження в аналогічному кон-
тексті, О.Ю. Єрмаков і М.Р. Судомир зупиняють-
ся на такій важливій умові утримання ніші рин-
ку як ефективне функціонування підприємств в 
конкурентному середовищі [11].

На підтримку цієї позиції щодо умови до-
сягнення конкурентостійкості висловлюються й 
Ю.А. Сімех. Автор разом із конкурентоспромож-
ністю відзначає й таку сутнісну характеристику 
як стійкість суб’єкта господарювання [12].

Розкриття конкурентостійкості через конку-
рентоспроможність та стійкість надає уявлення 
про те, за яких умов досягається стале функці-

онування підприємства в конкурентному серед-
овищі. Але ці характеристики самі є похідними, 
відбивають наслідки й результати певних дій і 
процесів, які обумовлюють їх стан.

Для більш глибокого розкриття сутності кон-
курентостійкості важливо розуміти, на чому 
ґрунтується підтримання конкурентоспромож-
ності та забезпечення стійкості.

Численні науковці незалежно від основних ак-
центів, на яких вони зосереджують увагу в своїх 
дослідженнях, розглядають конкурентоспромож-
ність як можливість конкурувати з суб’єктами 
господарювання стратегічної групи та характе-
ристику рівня реалізації конкурентних переваг у 
конкретний період часу [1; 9; 10; 12; 14; 15].

Стійкість характеризується науковцями як 
стан підприємства, за якого на основі внутріш-
ніх можливостей та адаптованості до проявів зо-
внішніх чинників, досягаються результати, що 
перевищують середній їх рівень серед учасників 
конкурентних відносин протягом тривалого часу. 
Тобто забезпечення стійкості досягається ство-
ренням і реалізацією конкурентних переваг.

Отже, першоосновою, базою забезпечення кон-
курентостійкості є конкурентні переваги, ефек- 
тивне їх формування, підтримання, удосконален-
ня та розвиток. На цьому положенні базуються й 
дослідження низки науковців [4; 5; 9].

Виходячи з зазначеного пропонуємо характе-
ризувати конкурентостійкість як здатність під-
приємства до тривалого підтримання конкурен-
тоспроможності на основі створення, реалізації 
та розвитку конкурентних переваг.

Забезпечення конкурентоспроможності та 
підтримання стійкості тривалий час досягається 
за рахунок специфічних ресурсів і можливостей, 
унікальних конкурентних переваг, які важко ко-
піюються конкурентами, тобто стійких. Зокрема 
М. Портер підкреслював, що вміння створювати 
стійкі конкурентні переваги та підтримувати їх 
є основою конкурентостійкості підприємства [13].

Ключовим аспектом в такому разі стає визна-
чення джерел формування стійких конкурентних 
переваг. Визначити джерело конкурентної пере-
ваги – визначити формулу успіху на ринку. Осо-
бливо це є складним і значущим для підприємств 
роздрібної торгівлі в силу специфіки їх функці-
онального призначення та місця на споживчому 
ринку, що відповідно зумовлює особливості про-
яву конкурентних переваг і відбивається на кон-
курентостійкості в цій сфері.

Функціонування на завершальній стадії товар-
ного обігу, орієнтація на кінцевих споживачів, які 
є пред’явниками індивідуалізованого попиту та 
суб’єктивних оцінок; наявність численної, складної, 
розгалуженої структури суб’єктів господарюван-
ня (за розміром, організаційними формами, тор-
говельними форматами, фінансовим потенціалом 
тощо); значна кількість і диференціація стейкхол-
дерів не тільки за складом, але й за структурою; 
можливість одночасного функціонування на різ-
них за охопленням ринках; висока інтенсивність 
і диференціація форм конкуренції обумовлюють 
специфіку формування та прояву конкурентних 
переваг в підприємствах ритейлу. А саме:

– формування в межах створення торговель-
них послуг за відсутності виробничого процесу;
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– широкий комплекс конкурентних переваг 
внаслідок різноманіття функцій;

– комплексний характер переваг з причини 
широти та глибини пропозиції товарів і послуг;

– переважно організаційний характер конку-
рентних переваг;

– висока імовірність копіювання конкурента-
ми, нетривалий життєвий цикл конкурентної пе-
реваги;

– висока динамічність конкурентних переваг, 
необхідність значної гнучкості й адаптивності в 
процесі їх формування;

– різні можливості формування конкурент-
них переваг для різних стратегічних груп;

– різноманітний прояв на різних ринках.
Зазначені особливості конкурентних переваг 

підприємств роздрібної торгівлі створюють умо-
ви, які необхідно ураховувати для забезпечен-
ня ними конкурентостійкості. Зокрема такі як 
складність її підтримки продовж тривалого пе-
ріоду та більш висока ризикованість заходів у 
цьому напрямі порівняно з іншими галузями.

З огляду на зазначене стає очевидним, що 
пошук джерел формування стійких конкурент-
них переваг підприємствами ритейлу для забез-
печення конкурентостійкості є об’єктивно необ-
хідним, складним завданням і потребує пильної 
уваги з боку їх менеджменту.

Уявлення про джерела формування конку-
рентних переваг змінювались в процесі істо-
ричного розвитку та трансформації економічної 
системи відповідно до основних положень інсти-
туціональної, ресурсної та ринкової концепцій, 
які домінували в той чи інший період.

Збільшення турбулентності зовнішнього се-
редовища та швидкості економічних змін зумов-
лює формування нового підходу в стратегічному 
управлінні, який спрямовано на пошук і форму-
вання конкурентних переваг у площині внутріш-
ніх можливостей. Набуває розвитку ресурсна 
концепція формування конкурентних переваг. 
акценти стратегічного управління зміщуються 
з нейтралізації загроз і використання ринкових 
можливостей на створення та зміцнення силь-
них сторін діяльності підприємства. Формування 
стійких конкурентних переваг, таким чином, пе-
редбачає розробку стратегії, що базується, пе-
ред усім, на внутрішніх чинниках: унікальності 
ресурсів, здібностях і ключових компетенціях 
фірми. До недавнього періоду у визначенні уні-
версального джерела успішного конкурентного 
позиціонування переважали підходи, в яких прі-
оритетними вважались традиційні фактори, такі 
як: сировинна база, унікальні технології, науко-
во-технічний прогрес, людські ресурси, розвине-
ність ринкової інфраструктури, доступ до ринку 
капіталу тощо.

Останнім часом спостерігається зниження 
ролі традиційних конкурентних переваг, що по-
яснюється полегшеним доступом до подібних 
факторів конкурентоспроможності в результаті 
глобалізації, якісно нового розвитку технологій, 
а також змінення форм конкурентної бороть-
би та її загострення. Джерела, що визначали 
раніше конкурентні переваги та конкуренто-
спроможність утворюють нині базис, сприятли-

ві передумови для успішного зростання бізнесу 
компанії. Згідно сучасної ресурсної концепції 
ринкове положення підприємства є результатом 
унікального поєднання його оригінальних і спе-
цифічних ресурсів, використовуючи які можна 
обійти конкурентів. Цьому сприяло становлення 
таких сучасних теорій конкурентних переваг як 
«системних інновацій», «динамічних здібностей», 
«сприятливих можливостей», «інтелектуально-
го лідерства» тощо. Згідно з ними формування 
конкурентних переваг орієнтується на сучасні 
технології, знання та компетенції. Труднощі від-
творення ресурсів і здатностей дозволяють під-
приємству утримувати свої конкурентні перева-
ги впродовж тривалого часу, тобто сприяють їх 
стійкості.

Основними ознаками стійких конкурентних 
переваг є: унікальність, складність копіювання, 
тривалість, орієнтація на споживача.

Основу стійких конкурентних переваг підпри-
ємства складають сфери його ключових компе-
тенцій, які формуються на основі його здатнос-
тей використовувати наявні ресурси, створюючи 
додаткову споживчу цінність. За таких умов на 
перший план виходить значущість інтелектуаль-
ного капіталу та його основного елемента – люд-
ського капіталу. Останній акумулює запас знань, 
умінь, навичок, творчих та інтелектуальних зді-
бностей, а також виробничий досвід працівників, 
що надають можливість швидко й якісно при-
ймати адекватні управлінські заходи й викону-
вати поставлені завдання.

Ключові постулати ресурсної теорії є достат-
ньо значущими для вітчизняних підприємств 
роздрібної торгівлі. Саме здатності та компетен-
ції, спроможні генерувати нові знання та вміння, 
є запорукою формування стійких конкурентних 
переваг.

Висновки з проведеного дослідження. Ви-
вчення економічної думки щодо змістовного на-
вантаження конкурентостійкості виявило по-
лемічний характер поглядів на сутність цієї 
категорії та відсутність однозначного її тракту-
вання. Систематизація основних підходів до ви-
значення змісту конкурентостійкості дозволила 
виявити її основні ознаки та ключові характе-
ристики. 

Ґрунтуючись на основних положеннях виді-
лених підходів і взаємозв’язку конкурентоспро-
можності та стійкості з конкурентними перева-
гами уточнено поняття конкурентостійкість як 
здатність підприємства до тривалого підтриман-
ня конкурентоспроможності на основі створення, 
реалізації та розвитку конкурентних переваг.

В цьому визначенні здійснено акцент на пер-
шооснові забезпечення стабільного функціону-
вання підприємства.

Висвітлення особливостей прояву конкурент-
них переваг в підприємствах ритейлу, основних 
джерел їх формування в контексті досягнення 
конкурентостійкості стане підґрунтям розробки 
управлінсько-організаційних заходів щодо фор-
мування та утримання стійких переваг з ураху-
ванням специфіки галузі та конкуренції на спо-
живчому ринку. Це стане предметом подальших 
досліджень.
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КОНКУРЕНТОУСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ РИТЕЙЛА  
КАК ПРОЯВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

Аннотация
В статье исследованы научные мнения относительно смысловой нагрузки сущности понятия «конкурентоустойчи-
вость». Систематизированы основные подходы к определению содержания конкурентоустойчивости предприятия, ее 
основные признаки и ключевые характеристики. Доказана взаимосвязь конкурентоспособности и конкурентоустой-
чивости с конкурентными преимуществами. Предлагается рассматривать конкурентоустойчивость как способность 
предприятия к длительному поддержанию конкурентоспособности на основе создания, реализации и развития конку-
рентных преимуществ. Определены особенности проявления конкурентных преимуществ на предприятиях розничной 
торговли.
Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентоустойчивость, конкурентные преимущества, ресурсный подход, 
комплексный подход, предприятия ритейла. 
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COMPETITIVE-STABILITY OF RETAIL ENTERPRISES  
AS A MANIFESTATION OF COMPETITIVE ADVANTAGES

Summary
The article investigates scientific opinions regarding the semantic load of the essence of the concept of "competitive-
stability". The main approaches to determining the content of enterprise competitive-stability, its main features and 
key characteristics have been systematized. The relationship between competitiveness and competitive-stability with 
competitive advantages has been proven. It is proposed to consider competitive-stability as the ability of an enterprise 
to maintain competitiveness for a long time based on the creation, implementation and development of competitive 
advantages. The features of the manifestation of competitive advantages at retail trade enterprises have been determined.
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УПРАВЛІННЯ КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Стаття розглядає важливість ефективного управління кредиторською заборгованістю, що забезпечує зниження ри-
зику неплатоспроможності підприємства. Неплатоспроможність може виникати як наслідок незбалансованості різних 
видів грошових потоків у часі. Внутрішня кредиторська заборгованість є для підприємства безкоштовним джерелом 
залучених коштів. План-фактний метод, який ми досліджуємо, містить у собі три етапи планової технології: контроль, 
аналіз, регулювання. Важливе місце посідає імітаційне моделювання як основа багатоваріантного прогнозування та 
аналізу систем підвищеної складності.
Ключові слова: кредиторська заборгованість, об’єкт управління, імітаційне моделювання.

Постановка проблеми. Ефективне управлін-
ня кредиторською заборгованістю забезпечує 
зниження ризику неплатоспроможності підпри-
ємства. Навіть у підприємств, що успішно здій-
снюють господарську діяльність і що генерують 
достатню суму прибутку, неплатоспроможність 
може виникати як наслідок незбалансованості 
різних видів грошових потоків у часі (зокрема, 
надходження від реалізації готової продукції та 
сплати по рахунках кредиторів). Синхронізація 
надходження й виплат коштів, що досягається 
в процесі підприємства, дозволяє усунути цей 
фактор виникнення неплатоспроможності.

Відповідальне ставлення до кредиторської за- 
боргованості може скоротити потребу підпри-

ємства в позиковому капіталі. Активно управ-
ляючи кредиторською заборгованістю, вдається 
забезпечити більш раціональне й ощадливе ви-
користання власних фінансових ресурсів, сфор-
мованих зі внутрішніх джерел. Особливу акту-
альність цей аспект управління здобуває для 
підприємств, що знаходяться на ранніх стадіях 
свого життєвого циклу, доступ яких до зовнішніх 
джерел фінансування досить обмежений. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сучасним проблемам фінансового управління 
присвячені роботи видатних українських і за-
кордонних вчених Альберта М., Бакланова И.Т.,  
Бланка І.О, Дугельного А.П., Ковальова В.В., Ко-
марова В.Ф., Кохно П.А., Кузнецової Є.В., Санто Б., 
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Сигела Дж., Хедоурі Ф., Шима Дж, і багатьох  
інших.

Постановка завдання. Виникає необхідність 
розглянути кредиторську заборгованість підпри-
ємства як об'єкт управління, методологію управ-
ління кредиторською заборгованістю; дослідити 
стан кредиторської заборгованості на підприєм-
стві, надати оцінку стану розрахунків із креди-
торами.

Внутрішня кредиторська заборгованість є для 
підприємства безкоштовним джерелом залучених 
коштів. Як безкоштовне джерело формування ка-
піталу вона забезпечує зниження не тільки за-
лученої частини капіталу, але й усієї вартості ка-
піталу підприємства. Чим вище в загальній сумі 
капіталу підприємства частка внутрішньої кре-
диторської заборгованості, тим відповідно нижче 
(при інших рівних умовах) буде показник серед-
ньозваженої вартості капіталу. Розмір внутріш-
ньої кредиторської заборгованості, виражений у 
днях її обороту, впливає на тривалість фінансо-
вого циклу підприємства. Він впливає певним чи-
ном на необхідний обсяг коштів для фінансуван-
ня оборотних активів. Чим вище відносний розмір 
внутрішньої кредиторської заборгованості, тим 
менший обсяг коштів (при інших рівних умовах) 
підприємству необхідно залучати для поточного 
фінансування своєї господарської діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Важливою передумовою здійснення оптимізації 
кредиторської заборгованості є вивчення факто-
рів, що впливають на її обсяги й характер фор-
мування у часі. Ці фактори можна поділити на 
внутрішні й зовнішні. План-фактний метод, який 
ми досліджуємо, містить у собі три етапи пла-
нової технології: контроль, аналіз, регулювання. 
На етапі контролю виявляються чисельні значен-
ня відхилень «факту» від плану, як правило, у 
відсотках, але іноді й в абсолютному виражен-
ні. Можна сказати, що на цьому етапі реалізу-
ється схема «горизонтального аналізу», але не в 
традиційному розумінні (коли порівнюються дані 
за два суміжні звітні періоди), а в «плановому» 
(коли порівнюються планові і фактичні значення 
за той самий період часу). При цьому відхилення 
можуть бути піддані попередній оцінці. Зокрема, 
методика такої оцінки може містити класифіка-
цію цих відхилень із погляду їхньої значимості 
для підприємства. На етапі контролю може бути 
виконаний і «вертикальний аналіз» планових і 
звітних показників, сутність якого в даному ви-
падку полягає в розрахунку питомої ваги показ-
ників окремо для бюджетної (планової) і звітної 
(фактичної) граф відповідної аналітичної таблиці. 
Таким чином, на етапі аналізу використовуються 
дані, розраховані на етапі контролю. Зокрема, не-
обхідні значення деяких показників (наприклад, 
коефіцієнту ліквідності, автономії й надійності) на 
етапі планування можуть бути просто задані у 
відповідних бюджетах, і вже під них може бути 
сформульована та чи інша збутова або ресурсна 
стратегія підприємства. В рамках план-фактного 
аналізу доцільно обмежитися горизонтальним, 
вертикальним, факторним і трендовим методами. 

За І. Бланком основними з розробки політи-
ки управління кредиторською заборгованістю є 
[1, с. 264]:

1. Формування принципів залучення креди-
торської заборгованості та визначення основних 
її видів. 

2. Аналіз стану кредиторської заборгованості 
на підприємстві.

3. Визначення середнього періоду викорис-
тання кредиторської заборгованості.

4. Оптимізація умов залучення товарного  
кредиту. 

5. Мінімізація вартості залучення кредитор-
ської заборгованості. 

6. Забезпечення ефективного використання 
кредиторської заборгованості – задоволення по-
треби підприємства в коштах та забезпечення 
відповідної платоспроможності.

7. Забезпечення своєчасного погашення кре-
диторської заборгованості. 

Дебіторська й кредиторська заборгованість є 
природними складовими балансу підприємства. 
На фінансовий стан підприємства впливають 
як розміри балансових залишків дебіторської й 
кредиторської заборгованості, так і період обо-
ротності кожної з них. Однак балансові залишки 
можуть бути лише відправною точкою для дослі-
дження питання про вплив розрахунків із дебі-
торами й кредиторами на фінансовий стан. Якщо 
дебіторська заборгованість більше кредитор-
ської, то це є можливим фактором оборотності 
дебіторської заборгованості. Одночасно це може 
свідчити про більш швидку оборотність креди-
торської заборгованості у порівнянні з оборот-
ністю дебіторської заборгованості. Таким чином, 
оцінка впливу балансових залишків дебіторської 
та кредиторської заборгованості на фінансовий 
стан підприємства повинна здійснюватись разом 
із визначенням рівня платоспроможності та від-
повідності періодичності перетворення дебітор-
ської заборгованості в грошові кошти й періодич-
ності погашення кредиторської заборгованості. 
Виручка від продажу є основним джерелом по-
гашення всіх видів кредиторської заборгованості. 
Надходження грошових коштів від продажів ви-
значає можливості підприємства щодо погашен-
ня боргів кредиторам. Як правило, більша час-
тина дебіторської заборгованості формується як 
борги покупців. Реалізація однієї із задач управ-
ління кредиторською заборгованістю (встанов-
лення таких відносин з постачальниками, які б 
ставили строки і розміри платежів підприємства 
останнім в залежність від надходження грошо-
вих коштів від покупців) передбачає наявність 
інформації про реальний стан дебіторської та 
кредиторської заборгованості та їх оборотності. 
Іншими словами, з балансових залишків дебітор-
ської й кредиторської заборгованості треба ви-
ключати довгострокову й прострочену, тобто, ті 
елементи боргів, перетворення яких у кошти від-
носиться до інших тимчасових періодів. Частина 
дебіторської й кредиторської заборгованості, яка 
залишається після цього, є основою для оцінки 
періодичності надходження боргів покупців, до-
статнього для погашення кредиторської заборго-
ваності, а також балансових залишків дебітор-
ської й кредиторської заборгованості на кінець 
періоду за умови їхньої оборотності відповідно 
до договірних умов чи установлених порядком 
розрахунків. Кредиторська заборгованість має 
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наступні внутрішні характеристики: структура 
(якість); вартість; тривалість обороту; величина; 
динаміка. За якістю кредиторську заборгованість 
можна згрупувати за видами: нормальна, обу-
мовлена порядком розрахунку; прострочена, яку 
в свою чергу можна розділити на реальну до по-
гашення, безнадійну до погашення; спірна креди-
торська заборгованість. Якщо фірма автоматично 
сплачує свої рахунки через певну кількість днів, 
комерційний кредит стає вбудованим джерелом 
фінансування, інтенсивність використання яко-
го змінюється разом із виробничим циклом. Ра-
зом із розширенням виробництва, а відповідно 
й обсягу закупівель, збільшується обсяг креди-
торської заборгованості, що забезпечує частину 
коштів, необхідних для фінансування зростання 
виробництва. Разом із скороченням виробництва 
сума заборгованості також зменшується. В таких 
умовах комерційний кредит не є контрольованим 
джерелом фінансування. Його обсяг залежить 
від плану закупівель фірми, який у свою чергу 
залежить від її виробничого циклу. Розглядаю-
чи комерційний кредит як контрольований тип 
фінансування, необхідно більш детально вивчи-
ти ситуації, в яких фірма сплачує за рахунки 
в останній день встановленого строку і відстро-
чує сплату. Таким чином, існують певні витра-
ти, пов’язані з погіршенням кредитної репутації 
підприємства, хоча вони майже не піддаються  
виміру.

 Необхідність застосування імітаційного мо-
делювання у вітчизняній фінансовій практиці 
обумовлена особливостями українського ринку, 
який характеризується суб’єктивізмом, залеж-
ністю від позаекономічних факторів та високим 
ступенем невизначеності. Під імітацією розумі-
ють процес проведення на ЕОМ експериментів із 
математичними моделями складних систем ре-
ального світу. Для того щоб адекватно оцінити 
ризик, необхідно мати достатню кількість інфор-
мації для формулювання правдоподібних гіпотез 
про імовірнісні розподіли ключових параметрів 
системи. У подібних випадках відсутні фактич-
ні дані заміняються величинами, отриманими в 
процесі імітаційного експерименту (тобто згене-
рованими комп'ютером). При вирішенні багатьох 
задач фінансового аналізу використовуються 
моделі, що містять випадкові величини, поведін-
ка яких не піддається управлінню з боку осіб, 
що приймають рішення. Такі моделі називають 
стохастичними. Застосування імітації дозволяє 
зробити висновки про можливі результати, за-
сновані на ймовірнісних розподілах випадкових 
факторів (величин). Стохастичну імітацію час-
то називають методом Монте-Карло. У практи-
ці фінансового аналізу імітаційні моделі широко 
використовуються з метою оцінки ефективнос-

ті інвестиційних проектів. В той ж час існуючі 
розробки придатні тільки для здійснення імітації 
грошових потоків по інвестиціях у новостворені 
підприємства, оскільки не враховують факторів 
наявності у вітчизняних підприємств дебітор-
ської й кредиторської заборгованостей, значної 
частки бартерних операцій в обсягах реалізації, 
особливостей оподаткування тощо. 

Висновки з проведеного дослідження. Будь-
яка система управління господарською діяль-
ністю унікальна. Кожне підприємство має свою 
специфіку, завдяки чому загальні принципи та 
правила управління застосовуються на підпри-
ємстві по-різному. Специфіка підприємства обу-
мовлена різними факторами: галузевою прина-
лежністю та місцезнаходженням; традиціями та 
кадровим складом; характером виробничих про-
цесів та особливістю продукції; розміром підпри-
ємства та положенням на ринку; якістю менедж-
менту та рівнем виконавчої дисципліни тощо. 
Навіть така управлінська функція, як бухгал-
терський облік, регламентований нормативними 
актами, реалізується на кожному підприємстві 
у відповідності до так званої облікової політики, 
яка визначає особливості організації обліку на 
даному підприємстві в залежності від специфі-
ки підприємства. Управління кредиторською за-
боргованістю передбачає собою частину політики 
управління підприємством, яка полягає в забез-
печенні максимального задоволення потреб у фі-
нансуванні формування його виробничих запасів, 
зниження загальної вартості залученого капіталу 
та мінімізації ризиків, що пов’язані із кредитор-
ською заборгованістю. Формулювання завдання 
управління кредиторською заборгованістю по-
яснюється характеристикою методів оптимі-
зації залученого капіталу, які передбачають: 
оптимізацію структури капіталу за критерієм 
максималізації рівня прогнозованої фінансової 
рентабельності; оптимізацію структури капіталу 
за критерієм мінімізації її вартості; оптимізацію 
структури капіталу за критерієм мінімізації рів-
ня фінансових ризиків. Особлива роль в управ-
лінні підприємством полягає у здатності органів 
управління своєчасно приймати відповідні ефек-
тивні заходи. Забезпечити інформаційну під-
тримку їх розробки та обґрунтування мають на 
меті системи підтримки прийняття рішень. Серед 
різноманітних інструментів, що входять до скла-
ду останніх, важливе місце посідає імітаційне 
моделювання як основа багатоваріантного про-
гнозування та аналізу систем підвищеної склад-
ності. Застосування методів імітаційного моделю-
вання дозволяє врахувати максимально можливу 
кількість факторів зовнішнього середовища для 
прийняття управлінських рішень та є одним із 
найбільш потужних засобів аналізу ризиків.
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УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация
Статья рассматривает важность управления кредиторской задолженностью, что обеспечивает снижение риска непла-
тёжеспособности предприятия. Неплатёжеспособность может возникать как следстивие несбалансированности разных 
видов денежных потоков во времени. Внутренняя кредиторская задолженность является для предприятия бесплат-
ным источником привлечённых средств. План-фактный метод. Который мы исследуем, содержит в себе три этапа 
плановой технологи; контроль, аналіз, регулирование. Важное место принадлежит имитационному моделированию как 
основе многовариантного прогнозирования и анализа систем повышенной сложности.
Ключевые слова: кредиторская задолженность, объект управления, имитационное моделирование. 
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Summary
The article considers the effective management importance of accounts payable, which reduces the risk of enterprise 
insolvency. Insolvency can occur as an imbalance result of cash flows different types over time. Domestic accounts payable 
are a free source of borrowed funds for the company. The plan-fact method that we study includes three stages of 
planning technology: control, analysis, regulation. An important place is occupied by simulation as a basis for multivariate 
forecasting and analysis of systems of increased complexity.
Key words: payables, object of management, simulation.
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Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу
 

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЕКОНОМІЧНОМУ АНАЛІЗІ

Основним предметом аналізу в статті є практичні аспекти застосування сучасних інформаційних технологій з метою 
інформатизації економічного аналізу організацій. Однією з сучасних інформаційних технологій в області економіч-
ного аналізу виступає бізнес-інтелект і створювані на його основі системи і рішення. На основі загального аналізу 
теоретичних джерел і практики застосування систем бізнес-інтелекту в розвитку економічного аналізу організа-
цій в Україні і за кордоном, здійснено розробку програмного рішення в області інформаційно-аналітичного забез-
печення та факторного аналізу результатів господарської діяльності організацій. Дослідження проведено з викорис-
танням методів системного, структурного, логічного, порівняльного аналізу, бізнес аналізу, синтезу, експерименту  
та апробації.
Ключові слова: економічний аналіз, інформатизація, інформаційні технології, бізнес-інтелект, ефективність, управлін-
ські рішення, факторний аналіз, електронний розвиток, економічна інформація, обробка даних.

Постановка проблеми. Впродовж останніх де-
сятиліть більшість країн Європи, США і Кана-
да здійснюють послідовне і стійке впровадження 
процесів інформатизації в економічну діяльність 
компаній, організацій і підприємств різного виду, 
форми і рівня, а також галузевій спрямованості, 
формуючи на практиці концепцію електронного 
розвитку (e – development) [1–4]. 

Інформатизація економічної діяльності, що 
зачіпає усі її елементи і складові, веде до фор-
мування глобального інформаційного простору, 
появі в економіці принципово нових підходів до 
використання сучасних інформаційно-комуні-
каційних технологій, підвищення рівня продук-
тивності, ефективності бізнес-процесів і якості 
кінцевого результату діяльності для усіх учас-
ників економічного процесу [5; 6]. Не усі ці мож-
ливості ще до кінця усвідомлені економічними 
суб’єктами, у яких до сьогодні сформувалися 
певні очікування результатів від впровадження 
IT-технологій в економічну діяльність, які носять 
як занадто консервативний, так і прогресивний 
характер [7–9]. 

Враховуючи взаємодоповнюючий характер 
розвитку методики інформаційних технологій і 
економічного аналізу, вдосконалення методики 
економічного аналізу шляхом включення в неї 
методів бізнес-інтелекту (Business Intelligence, 
BI) як однією з інноваційних інформаційних тех-
нологій (IT) набуває все більшого поширення.

Інтегруючи ці процеси і їх методичну складо-
ву, організації дістають можливість формувати 
знання в результаті поглибленого аналізу де-
тальних даних і консолідованої інформації; витя-
гати з величезних масивів досліджуваних даних 
значимі тенденції або шаблони, візуалізувати і 
аналізувати ключові бізнес-процеси за допомо-
гою «розумних» карт, графіків і інших наочних 
об’єктів, щоб виявити і акцентувати закономір-
ності, які частенько залишаються непомічени-
ми при використанні традиційних інформацій-
них технологій, і зрештою трансформувати дані 
в знання, а знання в дії бізнесу, спрямовані на 

ухвалення більш ефективного рішення, отриман-
ня економічних вигод.

Так, наприклад, комбінуючи методичні ін-
струменти реалізації економічного аналізу з 
можливостями BI, організації можуть більш де-
тально і поглиблено відповісти на такі питання, 
як: Хто наші найприбутковіші клієнти і де вони 
знаходяться? Чи є просторові, тимчасові, віко-
ві та іншого роду закономірності в купівельних 
перевагах клієнтів? Де ми можемо знайти нових 
клієнтів, рівнозначних тим, які вже є (викорис-
товуючи певний перелік вимог і характеристик, 
наприклад, купівельна спроможність, інтерес до 
певних видів товарів або послуг і т. д.)? Де мар-
кетингові акції продажу дали найбільший і най-
менший ефект і з яких причин? Чи є у нас клі-
єнти, що знаходяться в зоні ризику, наприклад, 
ризику стихійних лих, зміни політичного режиму 
або політичних трансформацій, нестабільної со-
ціальної та економічної обстановки і т. д., І як 
це може вплинути на наш бізнес? [10, c. 334; 
11, c. 22; 12, с. 40]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Ступінь наукової розробленості проблеми харак-
теризується тим, що досліджуване явище носить 
комплексний характер і є предметом розгляду 
різних наукових дисциплін. Досліджувана в ро-
боті проблема має тісний зв’язок, перш за все, 
з основами теорії інформації, в розробці яких 
необхідно відзначити внесок таких вітчизняних 
і зарубіжних вчених, як П.К. Анохін, І.А. Ак-
чурін, А.Б. Антопольскій, М. Аптер, Ф. Блум, 
М.Ф. Веденов, Ю.М. Горський, Ж. Дельоз, П. Дру-
кер, Г.В. Дружинін, І. Земан, Б.Б. Кадомцев, 
М. Кастельс, В.І. Кремянський, Б.В. Кристаль-
ний, Л.П. Кураков, І.Н. Курносов, М.І. Лугачов, 
К. Черрі, і ін. Особливу роль відіграють роботи 
вітчизняних і зарубіжних учених, які зроби-
ли свій внесок у розвиток теорії економічного 
аналізу, обліку та аудиту, таких як С.К. Татур, 
А.Д. Шеремет, В.П. Суйц, А.Н. Хорін, М.І. Бака-
нов, В.І. Баріленко, М.В. Мельник, В.В. Ковальов, 
К. Друрі, П.Е. Самуельсон, Дж.М. Кейнс, Г. Мар-
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ковіц, і ін. Значимість досліджень вищенаведе-
них авторів не викликає сумніву. Однак, з ураху-
ванням подальшого розвитку науково-технічного 
прогресу бізнес-інтелект як технологія вимагає 
безперервного дослідження з урахуванням спе-
цифіки її застосування в різних сферах діяль-
ності. Ця стаття вносить певний внесок у роз-
робку даної проблеми стосовно економічній сфері 
діяльності і області економічного аналізу. 

Метою статті є визначення ролі інформацій-
них технологій в економічному аналізі.

Основні результати дослідження. Реальність 
поточних бізнес-сценаріїв виглядає таким чином, 
що більшість з них є неоптимальними з точки 
зору продуктивності. Світова практика і оцінки 
експертів свідчать, що в даний час традиційна 
інфраструктура в області бізнес-інтелекту вже 
не може повністю задовольняти потреби одно-
часно транзакційних і аналітичних систем. Тра-
диційні, раніше застосовувані інформаційні рі-
шення практично не дозволяють поєднувати 
транзакційні середовища (продаж товарів, об-
слуговування замовлень, збір грошей) і аналі-
тичні (наприклад, прибутковість від продажів в 
розрізі замовника або конкретного регіону) [13]. 
У зв’язку з цим у світовій і вітчизняній практи-
ці за останні роки сформувалося кілька різних 
підходів до впровадження інформаційних рішень  
(в тому числі рішень в області BI) в сферу еконо-
мічного аналізу, а також характерних тенденцій 
в цій галузі, які багато в чому обумовлені націо-
нальними особливостями політичного, економіч-
ного і соціального характеру, але все ж мають 
певні типові риси, що робить можливим їх систе-
матизацію та розгляд в рамках проведеного нами 
дослідження. 

В першу чергу слід відзначити той факт, що 
в сучасній практиці економічного аналізу на пер-
ше місце виходить такий фактор, як інтеграція 
і сумісність BI-рішень і ефективність їх взаємо-
дії з діючими в компанії бізнес-додатками, що 
застосовуються співробітниками і менеджмен-
том організації для роботи з бізнес-аналітикою. 
Фахівці, в чиї посадові обов’язки входить здій-
снення економічного аналізу, віддають подібним 
технологіям очевидну перевагу на противагу 
орієнтації на кращі в своєму класі BI-рішення. 
Подібна тенденція пояснюється тим фактом, що 
впровадження BI-рішень в економічний аналіз 
господарюючою діяльності компаній є закономір-
ним кроком, логічно продовжують впроваджен-
ня ERP-систем в організації (за останні 10 років 
цей етап пройдено більш ніж 90% європейських 
компаній і організацій, що діють в США і Ка-
наді), що породжують значні обсяги оператив-
ної економічної інформації, яка набуває цінність 
саме за рахунок багатовимірного і детального 
економічного аналізу, покращуючи обґрунтова-
ність управлінських, в тому числі стратегічних  
рішень [14]. 

Слід зазначити, що в Україні аналогічні циф-
ри, що характеризують впровадження ERP-
рішень, значно відрізняються від європейських. 
За оцінками фахівців, приблизно 70% проектів 
впровадження систем ERP в нашій країні поки 
не досягають заявлених цілей (для порівняння, у 
компаній Європи, США і Канади – 10%) [15; 16], 

що свідчить про неготовність даної групи гос-
подарюючих суб’єктів до впровадження такого 
більше просунутого інструменту, як технологія 
бізнес-інтелекту, що є наступним етапом інфор-
матизації бізнес-аналітики. Витративши значні 
фінансові і часові ресурси, керівництво таких 
компаній все ще демонструє подальшу неготов-
ність, опір інтеграції складних інформаційних 
рішень, вибираючи фрагментарність, методичні 
інструменти елементарного рівня або повертаю-
чись до раніше діючого алгоритму і методикою 
економічного аналізу (ручна праця). Фактично 
станом на сьогоднішній день ще дуже небагатьом 
господарюючим суб’єктам в практиці інформа-
тизації економічного аналізу господарюючою ді-
яльності вдалося піти від ізольованих інформа-
ційних структур, що перешкоджають отриманню 
достовірної кінцевої «картини» бізнес-процесів 
[17; 18]. 

Таким чином, на сьогоднішньому етапі розви-
тку економічного аналізу особливої актуальності 
набуло поява таких інструментів інформатизації, 
які дозволяють враховувати і інтегрувати дані 
та результати діяльності окремих бізнес-корис-
тувачів, а також активність різних фахівців, які 
беруть участь в здійсненні економічного аналізу 
або використовують його результати в повсяк-
денній діяльності компанії. За оцінками фахів-
ців, в практиці економічного аналізу в даний час  
BI-інструменти переважно використовуються 
для вирішення наступних основних завдань, в 
числі яких переважають в більшій мірі аналітич-
ні і прогностичні [16]: 

– формування різних видів аналітичної звіт-
ності, в тому числі стандартизованого характеру;

– обробка нерегламентованих запитів – тоб-
то нестандартних запитів до бази або сховища 
даних з метою отримати інформацію, необхідну 
для підтримки прийняття рішень в нестандарт-
ній, можливо, винятковій ситуації;

– візуалізація аналітичних даних на корпора-
тивних порталах, в бізнес-додатках, презентаці-
ях, різних системах і т. д.

На наступних місцях по затребуваності у ві-
тчизняній практиці знаходяться: 

– оперативний аналіз економічних даних;
– факторний аналіз результату діяльності 

(наприклад, аналіз доходів, аналіз прибутку і т. п.); 
– планування та бюджетування (реалізовані 

за допомогою функції OLAP-аналізу, що нада-
ється BI-інструментами); 

– прогнозування і виявлення неявних взає-
мозв’язків і прихованої інформації всередині ве-
ликих баз економічних даних з метою підтримки 
процесу прийняття ефективних рішень (так зва-
ний «глибинний аналіз» з використанням функ-
ції Data Mining, пропонованої системами бізнес- 
інтелекту); 

– завдання моніторингу; 
– моделювання; 
– ситуаційний аналіз [19]. 
Вищенаведені напрямки свідчать про те, що 

сучасний стан практики та методології еконо-
мічного аналізу господарської діяльності обумов-
лює необхідність розвитку подальшої інтеграції 
функцій бізнес-інтелекту з системами плануван-
ня та прогнозування, а також більш спрощеною 
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інтеграції з системами обліку і планування про-
мислового характеру. 

Таким чином, увага зосереджена на важливос-
ті отримання надійних, об’єктивних і вимірюва-
них результати економічного аналізу та прогно-
зів, які потім використовуються для прийняття 
управлінських рішень. Запропонований варіант 
інтерфейсу факторного аналізу досить універ-
сальний, оскільки підходить для підприємств усіх 
форм власності та видів діяльності, містить у собі 
основні чинники впливу на фінансові результати 
діяльності компанії і може бути застосований для 
різних форм фінансової звітності. Використову-
ючи дане рішення можна не тільки порівнюва-
ти підсумки діяльності компанії за різні періоди 
часу, на також аналізувати плановані і фактичні 
показники або порівнювати результати роботи 
двох окремих підприємств або філій в складі одні-
єї компанії. Запропонований інтерфейс програми 
(представлений в цій статті конкретною формою 
звітності) можна адаптувати, в залежності від по-
треби компанії, і таким чином, можна отримувати 
потрібні показники, що дозволяють в повній мірі 
отримати оціночні значення, що дають уявлення 
про результати фінансово-господарської діяль-
ності економічного суб’єкта. Рішення передбачає 
і можливість автоматизації розрахунку відносних 
коефіцієнтів (ліквідності, рентабельності, фондо-
віддачі і ін.,) Дозволяє говорити про платоспро-
можність та фінансову стійкість підприємства і 
впливу на них чинників. 

Аналізуючи переваги запропонованої програ-
ми з великою кількістю наявних на ринку про-
грамних продуктів, що широко використовують-
ся в обліковій та аналітичній практиці, зроблено 
висновок про те, що, з одного боку, на ринку про-
грамних продуктів існує велика кількість рішень, 
але, з іншого боку, мало хто може запропонува-
ти ретельно розроблену і адаптовану до укра-
їнських умов методологічну підтримку проекту 
впровадження BI в економічний аналіз, що акту-
алізує розробку і розвиток вітчизняних методик 
в даній області. 

Запропоноване рішення враховує специфіку 
ринку і особливості національної економіки в по-

точний період, що, на нашу думку, є великою пе-
ревагою, щодо інших рішень, присутніх на ринку. 
Основні переваги, які має запропоноване рішен-
ня, це наочність для всіх категорій користува-
чів, яких цікавить аспект економічного аналізу 
результатів організації, «доброзичливий» інтер-
фейс, який оформлений у вигляді односторінко-
вого звіту ("one page report"), і можливість брати 
з великої кількості даних значущі тенденції і ви-
являти основні чинники в короткі терміни. Тепер 
взаємозв’язок між результатами господарської 
діяльності простежується чіткіше, а причини, 
які їх зумовили, не тільки перераховані, але і 
наочно і точно прораховані. Завдяки табличному 
структурування даних, можна відстежити чіт-
кий взаємозв’язок між показниками за базовий 
і звітний період, а також наочно проаналізувати, 
які чинники мали на ситуацію найбільший пози-
тивний або негативний вплив.

Висновки та пропозиції. Отже, методологія 
систем бізнес-інтелекту сприяє найбільш ефек-
тивному досягненню головної мети аналітичної 
обробки економічної інформації – виявлення 
причинного зв’язку між різними факторами і ра-
ціональною організацією інформаційних потоків, 
систематизовані і оброблені дані яких служать 
надійною базою для побудови моделей бізнес-по-
ведінки компанії відповідно до завдань аналізу, 
при цьому максимально знижують трудоміст-
кість подібної діяльності через складність і обся 
аналітичних обчислень. Технологія BI має пріо-
ритетне значення для сучасних організацій, за-
цікавлених в отриманні обробки даних, що зна-
ходяться в пошуку методичних технологій та 
способів збільшити свою частку на ринку, робити 
більше меншими засобами і максимізувати при-
буток за рахунок більш ефективного викорис-
тання існуючих активів. 

Системи бізнес-інтелекту підвищують мож-
ливості використання корпоративних даних і 
допомагають сформулювати стратегічне бачен-
ня проблеми для її найбільш ефективного ви-
рішення, охоплюючи при цьому практично весь 
спектр джерел і розширюючи їх до абсолютного  
максимуму.
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Аннотация
Основным предметом анализа в статье являются практические аспекты применения современных информационных 
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решения. На основе обширного анализа теоретических источников и практики применения систем бизнес-интеллекта 
в развитии экономического анализа организаций в Украине и за рубежом, осуществлена разработка программного 
решения в области информационно-аналитического обеспечения и факторного анализа результатов от хозяйственной 
деятельности организаций. Исследование проведено с использованием методов системного, структурного, логического, 
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THE IMPORTANCE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN ECONOMIC ANALYSIS

Summary
The subject of this research is the practical aspects of application of the modern information technologies for informatization 
of the economic analysis of organizations. One of the modern information technologies in the area of economic analysis is 
business intellect and the created on its basis solution systems. Leaning on the extensive analysis of theoretical sources 
and practice of application of the business intellect systems in development of economic analysis of organizations in the 
Ukraine and abroad, designs software solution in the area of analytical procurement and factor analysis of the results 
of economic activity of the organizations. The conducted research allows making a conclusion that the implementation 
of business intellect systems contributes to the more effective achievement of the main goal of analytical processing of 
economic information – determination of the cause-and-effect relationship between the various factors and rational 
arrangement of information flows for structuring the business model of a company in accordance with the analysis 
objectives. The scientific novelty lies in the extensive examination of a set of methodological and practical questions of 
application of business intellect systems in economic analysis of the organizations based on the empirical study, as well 
as approbation of the author’s solution and suggestion of the following new vectors: assessment of the efficiency of 
application of information technologies in the sphere of economic analysis based on business intellect; development of 
general methodology of economic analysis; identification of the potential of business intellect solutions for increasing the 
quickness and effectiveness of managerial solutions. 
Key words: economic information, e-development, factor analysis, management decisions, effectiveness, business 
intelligence, information technology, digitalization, economic analysis, data processing.
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ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ТА ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ  
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ 

Актуальність теми полягає у вивченні питань становлення і розвитку бухгалтерського обліку в Україні. Процес за-
родження і формування якого є невід’ємною частиною всієї історії людства. Знання історії обліку важливе для розу-
міння його сучасного стану і оцінки можливих варіантів розвитку. Вивчення історії бухгалтерського обліку дозволяє 
розкрити динаміку протікаючих процесів і описати їх закономірність. Еволюція бухгалтерського обліку розглядається 
для полегшення розуміння сучасного стану і оцінки майбутнього. 
Ключові слова: бухгалтерський облік, етапи розвитку, процеси, ринкові відносини, господарська діяльність, фінансова 
звітність, стандарти, реформування, міжнародна практика.

Постановка проблеми. Мудрість світу – в 
людині, а мудрість людини – в науці. Цей ви-
слів підкреслює значущість сфери науки для 
успішного людського життя. Процес зароджен-
ня, формування і розвитку бухгалтерського облі-
ку є невід’ємною частиною всієї історії людства. 
Бухгалтерський облік має безперечно велике 
значення в суспільному житті як на рівні макро-
процесів, так і на рівні діяльності окремих під-
приємств, установ та конкретних особистостей. 
Історія розвитку, становлення бухгалтерсько-
го обліку свідчить про те, що зародки обліку в 
частині господарського обліку існували здавен. 
Облік ведеться всіма власниками, які мають гос-
подарство. Виникнення бухгалтерського обліку 
спричинено самими вимогами життя – необхід-
ністю знати, скільки і якого майна є в господар-
стві, скільки винні цьому господарству і скільки 
воно заборгувало. 

Розвиваючись та змінюючись, життя постійно 
ставило і ставить перед обліковцями нові про-
блеми. Поступово, в результаті численних, ціле-
спрямованих та вдалих зусиль бухгалтерський 
облік перетворився на справжню науку, що спи-
рається на власну теорію, систему принципів, 
власний метод і методику конкретних дій, відпо-
відну класифікацію категорій і понять та статис-
тичний аналіз фактів. 

Розгляд історії бухгалтерського обліку – це 
пошук розумних, логічних, науково обґрунтова-
них відповідей на облікові питання. Знання істо-
рії обліку важливе для розуміння його сучасно-
го стану і оцінки можливих варіантів розвитку. 
Еволюція бухгалтерського обліку розглядається 
не заради її самої, а для полегшення розуміння 
сучасного і оцінки майбутнього.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Багато науковців приділяли увагу вивченню іс-
торії розвитку та проблемам становлення бух-
галтерського обліку. Ми це можемо побачити у 
працях відомих вчених, таких як: Соколов Я.В., 
Чумаченко М.Г., Бутинець Ф.Ф., Даньків Й.Я., 
Остап’юк М.Я., Швець В.Є., Мних Є.В., Пуш- 
кар М.С. та багато інших. Вивчення питань ста-
новлення і розвитку бухгалтерського обліку в 
Україні зумовлена необхідністю висвітлення і 
усвідомлення закономірностей формування на-

ціональної системи обліку в контексті трансфор-
мації економіки України та включення її до су-
часних європейських та світових інтеграційних 
процесів.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Система бухгалтерського облі-
ку, яка розвивається і змінюється має ще багато 
невирішених питань. Тому, дослідження історії 
розвитку бухгалтерського обліку дає можливість 
усвідомити сучасний стан обліку, показати орі-
єнтири, можливі варіації та перспективи розви-
тку в умовах сучасного реформування економіки 
України. 

Формулювання цілей статті. Досліджуючи 
етапи розвитку бухгалтерського обліку, звер-
нути увагу на недоліки обліку у минулому для 
формування нових підходів в сучасній системі. 
Зрозуміло, що вивчення історії розвитку бухгал-
терського обліку дозволить нам:

– розкрити динаміку протікаючих процесів і 
описати їх закономірність;

– представити існуючі зв’язки і протиріччя в 
процесі розвитку;

– розглянути еволюцію використання методів 
інформування категорій;

– прослідкувати зміну загальних концепцій;
– показати не тільки історію людей, але й іс-

торію проблем і розв’язків;
– навчити спеціалістів об’єктивно оцінювати 

нове, або те, що пропонується, під видом остан-
нього, розуміти;

– надати практикам світогляд уже розв’я-
заних задач, бо поза історією, бухгалтер повинен 
знову і знову вирішувати одні й ті ж самі про-
блеми;

– залишити майбутнім поколінням наукову 
спадщину і полегшити тим самим їм пошук но-
вих ідей;

– оволодіти технікою наукового передбачення;
– привити собі, колегам, учням і близьким по-

чуття любові і гордості за свою професію;
– відкрити багаторічні таємниці, бо бухгал-

терські документи відкривають істину історії. 
[1, с. 5]. 

З кожним днем зростає зацікавленість бухгал-
терів в пошуку старовинних записів, книг, ідей, 
концепцій з метою вирішення сучасних проблем, 
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які пов’язані з обліком. Науковці почали розумі-
ти, що вивчення історії піднімає престиж про-
фесії бухгалтера і полегшує розуміння сучасних 
проблем. 

Виклад основного матеріалу. Розглядають 
наступні етапи розвитку бухгалтерського обліку:

–  до виникнення товарно-грошових відносин.
В Україні цей етап можна пов’язати з три-

пільською культурою. Вівся примітивний облік 
доходів і витрат. Це пов’язано з практичними 
потребами людини знати свої матеріальні мож-
ливості, обмежені ресурси відтворення. Облік 
відображав факти господарського життя на про-
стих зовнішніх носіях інформації. Натуральному 
господарству з нерозвиненим виробництвом фак-
торів людського життя відповідав натуральний 
облік;

– з моменту виникнення товарно-грошових 
відносин до кінця ХVIII століття. 

Цей етап в Україні проходив за часи Київ-
ської Русі, Галицько-Волинського князівства, 
Польсько-Литовської держави та Козацтва. 

З’явились різноманітні способи реєстрації 
фактів в облікових регістрах, журналах, відомос-
тях у вигляді систематичних та хронологічних 
записів: широке розповсюдження методу подвій-
ного запису, вівся облік доходів, витрат, податків 
та матеріальних цінностей, з’явились прибуткові 
та видаткові касові книги. Застосування бухгал-
терських рахунків і подвійного запису склало 
підґрунтя для посилення пізнавальної і контр-
ольної функцій, що відповідало новому рівню 
соціально-економічних відносин і поширювало 
інформаційні можливості управління господар-
ською діяльністю.

– кінець ХVIII – кінець ХІХ століття Україна 
у складі Австро-Угорської та Російської імперій. 
Відбувається розвиток промисловості, торгівлі, 
банківської справи, кооперативного руху. Визна-
чені основні напрями в науці “рахунковедення”, 
за якими відбувся її подальший розвиток. Якщо 
на першому і другому етапах розвиток бухгал-
терського обліку носив емпіричний характер, то 
на третьому він спирався на наукову основу. Уні-
фіковані способи, прийоми, техніки бухгалтер-
ського обліку, загальні облікові регістри. Створе-
но облікове законодавство та початок розвитку 
науки про облік. Практична облікова діяльність 
в управлінні стала вагомішою, а професія бух-
галтера – масовою. Урядами держав усвідомлю-
ється потреба в забезпеченні адекватності обліку 
рівню розвитку соціально-економічних відносин, 
а відповідно і в масовій підготовці висококваліфі-
кованих бухгалтерів

– кінець ХІХ – початок ХХ століття Укра-
їна в складі СРСР. Відбувається ідеологізація 
науки про бухгалтерський облік, державна ре-
гламентація та централізація обліку. Створення 
теоретичних основ бухгалтерського обліку, роз-
виток його як науки. Визначення області тих 
явищ, вивчення яких складає об’єкт даної науки. 
Визначення цілей і задач, предмета, функцій, 
методу бухгалтерського обліку. Бухгалтерський 
облік на практиці досягає високого рівня, під-
силюється функція контролю (особливо суспіль-
ного контролю за збереженням власності, за до-
держанням законності господарських операцій).  

На якісно новому рівні починають реалізувати 
інформаційну функцію

– з кінця ХХ століття до нашого часу Укра-
їна набуває незалежності.

Активний розвиток теорії і практики бухгал-
терського обліку як на національному, так і на 
міжнародному рівнях. Стандартизація і гармоні-
зація обліку, створення національної системи об-
ліку, перехід до товаровідносин, сторження на-
ціональної грошової, банківської, податкової та 
митної систем. Виділення в системі бухгалтер-
ського обліку підсистем – фінансового, управлін-
ського і податкового обліку. Розробка принципів 
оцінки майново-правового стану господарюючих 
суб’єктів в умовах зовнішнього ринкового серед-
овища і у зв’язку з прийняттям ефективних гос-
подарських рішень для отримання майбутньої 
економічної вигоди.

Більш детально розглянемо розвиток бухгал-
терського обліку на території України з ХІХ сто-
ліття і до нашого часу.

ХІХ століття стало переломним періодом для 
розвитку бухгалтерського обліку в країнах кон-
тинентальної Європи. Стало стрімко розвиватись 
бухгалтерська наука: закладено основи облікової 
теорії, форми обліку, моделі рахунків, спроба їх 
класифікації та поділу на синтетичні та аналі-
тичні, проблеми оцінки. Як і у будь-якої науки, у 
бухгалтерського обліку з’явився предмет і метод 
обліку.

Промислова революція, винаходи, відкриття 
сприяли прискореному розвитку нових галузей 
промисловості, швидкими темпами зростала тор-
гівля; будувались магістралі та залізниці; наби-
рало обертів пароплавство; розвивалися пошта 
і телеграф; було введено в обіг векселі та чеки; 
зазнали перетворень мінова та кредитна системи; 
збільшувався обсяг біржових операцій і торговий 
обіг більшості корпоративних підприємств; під-
вищувався рівень загальної та спеціальної освіти 
населення – все це сприяло усвідомленню необ-
хідності раціонального, ефективного обліку і звіт-
ності, а отже, дало відчутний поштовх розвитку 
облікової науки і професії бухгалтера [8, c. 242]. 

Розвиток бухгалтерського обліку в Україні 
дуже сильно пов'язаний з країнами, такими як 
Російська держава,Польща, Австрія (Австро-
Угорщина), до складу яких входили українські 
землі. Ведення бухгалтерського обліку на захід-
них і східних землях України мали свої відміннос-
ті, так як відчувалась різниця у рівнях розвитку 
промисловості Австро-Угорщини, Росії та Поль-
щі. На західноукраїнських землях, які входили 
до складу Австро-Угорської імперії, був відмі-
чений більш прогресивний розвиток бухгалтер-
ського обліку, там чітко проглядається німецька 
бухгалтерська школа. Але, незважаючи на тиск 
Польської та Австро-Угорської імперії, в Захід-
ній Україні розвивається своя промисловість, 
банківська справа та торгівля. Тому розвиток 
бухгалтерського обліку розвивається паралельно 
з розвитком економічної діяльності. Також від-
чутний внесок в розвиток бухгалтерського обліку 
на українських землях отримали від товариства 
«Просвіта». Основні акценти товариством «Про-
світа» ставились на ведення діловодства та різ-
ного виду документів українською мовою. 
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З’являються різноманітні посібники та ін-
струкції для ведення діловодства рідною мо-
вою. Спочатку це були перекладені видання, 
наприклад Ф. Стефчик «Підручник для спілок 
ощадності і позичкової системи Ф. Райфайзена» 
(1900 р.), де було наведено форми бухгалтерських 
документів і методи їх ведення українською мо-
вою [2, с. 282]. 

Першим посібником українською мовою, що 
став фундаментом для створення національного 
кооперативного руху на землях Західної Укра-
їни, став «Практичний підручник для товариств 
задаткових» Т. Кормош. В ньому було розкрито 
економічні та правові засади функціонування, а 
також порядок ведення діловодства і бухгалтер-
ського обліку.

Особливий внесок у веденні бухгалтерського 
обліку отримали від Ревізійного Союзу Україн-
ських Кооперативів (РСУК). Основною діяльніс-
тю РСУК була видавництво в перекладі німець-
ких підручників, а також видання своїх.

Беручи до уваги літературу того періоду, 
можна зробити висновок про те, що в бухгал-
терській науці визначаються три напрямки ді-
яльності:

1. Висвітлення в літературі рекомендацій з 
дотримання правил ведення бухгалтерского об-
ліку на підставі вже існуючих шкіл.

2. Науковий пошук та виникнення реформа-
торських течій.

3. Початок клопіткої наукової розробки пи-
тань рахівництва [9, c. 185]. 

По загально-імператорським правилам роз-
вивався бухгалтерський облік на Східноукраїн-
ських землях. Під час правління Петра І були 
проведені реформи і відкрито багато підпри-
ємств, створені нові галузі економіки. Значно 
розширився внутрішній та зовнішній торгівель-
ний ринок.

Ринкові відносини потребували розробки облі-
кових принципів, ведення рахівництва і т.д. Облік 
набув поширення у торгівлі, на казенних підпри-
ємствах, а згодом у поміщицьких господарствах. 
У першій половині XIX ст. почали виникати пер-
ші національні російські школи бухгалтерського 
обліку, практична діяльність поступово перетво-
рювалася у наукову систему. З’явились талано-
виті вчені-бухгалтери К. Арнольда, І. Ахматова, 
І. Вавілова, Е. Мудрова, які сприяли закладенню 
міцного фундаменту бухгалтерської науки. Це 
був новий етап розвитку облікової науки. Були 
запропоновані нові ідеї, підходи, нове бачення на 
непорушні правила бухгалтерського обліку. 

Розгляд еволюції будь-яких суспільних явищ 
і подій неможливий без урахування історичного 
контексту обставин їх перебігу. На той час Укра-
їни як держави не існувало, а на її нинішніх 
теренах мало місце колоніальне панування Ав-
стро-Угорської імперії на заході та Росії на схо-
ді, а тому на західній території розвиток обліку 
відбувався під впливом німецької бухгалтерської 
школи, а на східну частину впливали розвиток 
і становлення молодої російської бухгалтерської 
школи. В обох випадках, ураховуючи багатона-
ціональний склад імперій, культурне і наукове 
надбання не було лише заслугою самих австрій-
ців чи росіян, це ж стосується й обліку [11].

Західний регіон, економіка якого мала аграр-
ний, а згодом аграрно-промисловий характер, у 
господарському розвитку суттєво відставав від 
інших країв, що входили до імперії, загалом від 
передових країн світу. Однак і тут, особливо в 
другій половині XIX ст., значно пожвавлюється 
економічне життя: створюються позичкові каси, 
кооперативно-кредитні товариства, відкривають-
ся банки, чималого розвитку набуває готельне та 
шинкарське обслуговування. Для українців – га-
личан і буковинців організовуються фінансово-
господарські й професійні курси, видається еко-
номічна література для заохочення до активної 
економічної та господарської діяльності. Облік 
вступає на новий щабель свого розвитку [11, c. 145]. 

Після революції 1917 року на території Украї-
ни було створено Українську народну республіку. 
Східні землі України залишались у складі Росій-
ської імперії, а Західні були контрольовані Ру-
мунією, Польщею, Чехословаччиною. З 1917 року 
облік розвивався в наступних напрямках: 

1. Визначена роль рахівництва як одного із го-
ловних засобів управління, планування і контр-
олю. Економіка країни, з проведенням грошової 
реформи, стала базуватись на положеннях об-
ліку та контролю. Це стало справжнім засобом 
управління та контролю.

2. Облік після грошової реформи та на почат-
ку Нової економічної політики. За часи Радян-
ського Союзу діяли закони, які надавали велике 
значення господарському контролю. Дуже часто 
проводились ревізії та перевірки, були необме-
жені права по накладанню стягнень.

3. Облік епохи воєнного комунізму. В часи 
Другої світової війни перед обліком стояли за-
дачі надавати швидкі оперативні дані про наявні 
ресурси, необхідно було мобілізувати великі гро-
ші та забезпечити контроль за їх використанням. 

4. Баланс складається на основі уніфікова-
них схем та застосовуються єдині методи оцінки 
статей балансу. Після війни було затверджено 
ряд нормативних актів, почали з’являтись на-
укові праці з бухгалтерського обліку. В період 
1945–1991 роки видаються відомі журнали «Бух-
гатерский учет» і «Учет и финансы в колхозах 
и совхозах». Це все закладало фундамент для 
правильного ведення бухгалтерського обліку в 
різних галузях економіки. Економічна система 
Радянського Союзу відрізнялась від решти світу, 
де, в більшості країн панував капіталізм. Тому це 
зумовило створити і розробити власну систему 
ведення бухгалтерського обліку.

За весь період існування радянської влади 
на всіх її етапах – періоду Громадянської війни, 
відбудовчого періоду, Другої світової війни, піс-
лявоєнного періоду, розпаду СРСР – бухгалтер-
ський облік будувався на централізованих заса-
дах і перебував під ідеологічним впливом [11]. 

На початок 70-х років XX ст. відмінності в об-
лікових системах стали заважати, що зумовило 
виникнення ідеї стандартизації бухгалтерського 
обліку. Серед промисловців, банкірів, інвесторів 
з'явилося свого роду гасло: «Бухгалтери всіх 
країн, єднайтеся!» І 29 червня 1973 р. було утво-
рено Міжнародний комітет з розробки бухгал-
терських стандартів. До комітету увійшли пред-
ставники 14 країн світу [12].
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Бухгалтерський облік правомірно розглядати 
з двох позицій: як практичну й як теоретичну 
(наукову) діяльність. Як практична діяльність, 
облік, у тому числі господарський, а згодом і бух-
галтерський, існував із незапам’ятних часів і був 
зумовлений потребами здійснення господарської 
діяльності. Він є з’єднуючою ланкою між госпо-
дарською діяльністю й особами, які приймають 
рішення, є своєрідною «мовою бізнесу» [2]. 

В Україні формувалась національна бухгал-
терська школа, вона була дуже пов’язана з ро-
сійською і багато провідних вчених-бухгалтерів 
були саме з українських земель. Теорія бухгал-
терського обліку зароджувала нові підходи до 
практики і відбувалось становлення бухгалтер-
ського обліку як науки. 

В 1991 році Україна стала незалежною, і від-
тоді, наукова бухгалтерська школа стала роз-
виватись самостійно. Зараз бухгалтерська на-
ука представлена наступними регіональними 
науковими школами: Київською, Житомирською, 
Луганською, Львівською, Одеською, Тернопіль-
ською, Харківською. Важливе місце у розвитку 
бухгалтерського обліку в Україні займає і Київ-
ський національний економічний університет іме-
ні Вадима Гетьмана. Він становить основу Київ-
ської наукової школи бухгалтерського обліку, яка 
була створена професором Німчиновим П.П. Най-
яскравішими представниками цієї школи були 
професори: Ю.А. Литвин, І.В. Малишев, І.І. Ка-
ракоз, А.М. Кузьмінський, В.І. Самборський та ін.

Важливою подією в економічному житті 
України стало прийняття 16 липня 1999 р. За-
кону «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні». Незважаючи на певну не-
досконалість, у середині 2001 року завершився 
плановий процес розробки всіх національних 
стандартів та їх впровадження в економічний 
простір. 

Розвитку теорії та методології бухгалтерсько-
го обліку сприяє гармонізація вітчизняної облі-
кової системи з міжнародною. Незважаючи на 
прагматичний підхід до розроблення основ ме-
тодології та організації бухгалтерського обліку у 
П(С)БО, а також завдяки стандартизації обліко-
вих правил на основі МСФЗ, значно розширився 
понятійний апарат вітчизняного бухгалтерського 
обліку, суттєво змінились принципи і методи по-
будови та ведення бухгалтерського обліку і скла-
дання фінансової звітності. 

Цілком очевидно, що розвиток бухгалтерсько-
го обліку безпосередньо пов’язаний з розвитком 
його наукових теорій. У процесі розвитку теорії 
бухгалтерського обліку науковцями пропонують-
ся різні парадигми, концепції обліку, що містять 
адекватні нинішнім реаліям та запитам моделі 
бухгалтерського обліку (стратегічний облік, кре-
ативний облік, соціальний облік, екологічний об-
лік тощо). Відбувається накопичення і узагаль-
нення знань емпіричним та індуктивним шляхом 
[7, c. 81].

Сучасний розвиток науки про бухгалтерський 
облік ґрунтується на комплексному підході до до-
сліджень його теорії та методології із залученням 
широкого спектру знань з інших наукових дис-
циплін, зокрема, філософії, математики, теорії 
систем тощо. Бухгалтерський облік у досліджен-

нях вчених постає вже не стільки як спосіб та 
засіб відображення фактів господарського життя 
і складання звітності, а як система оброблення 
та інтерпретації облікової інформації, що забез-
печує прийняття управлінських рішень [7, c. 80].

Реформування чинної системи бухгалтер-
ського обліку, яка існувала в часи адміністра-
тивно-командної системи управління інформа-
ційних потреб практично була непридатною, 
розпочалося ще в перші роки становлення по-
вноцінних ринкових відносин. Однак при цьому 
основні зусилля економістів спрямовувалися на 
аналіз зарубіжних систем обліку й контролю з 
метою запозичення позитивного досвіду. Реальні 
дослідження з питань удосконалення способів і 
прийомів збирання, узагальнення та сегментації 
інформації в необхідних для управління розрізах 
ні в Україні, ні в більшості країн-республік ко-
лишнього Радянського Союзу практично не про-
водилися. Таким чином, розвиток теорії бухгал-
терського обліку в Україні відбувався, по-перше, 
повільно, по-друге, спонтанно й, по-третє, безсис-
темно. Намагання економістів розглядати окремі 
теоретичні аспекти, на жаль, швидше нагадують 
інтерпретацію відомих істин. Насамперед йдеть-
ся про уточнення принципів, предмета, методу 
чи об’єктів бухгалтерського обліку [5, c. 21]. 

З метою державного регулювання бухгалтер-
ського обліку та фінансової звітності в Україні 
наголошується створення єдиних правил веден-
ня бухгалтерського обліку та складання фінан-
сової звітності, які є обов’язковими для всіх під-
приємств та гарантують і захищають інтереси 
користувачів. В Україні проводиться активна ро-
бота щодо запровадження МСФЗ. Кабінетом Мі-
ністрів України розпорядженням було схвалено 
Стратегію застосування Міжнародних стандартів 
фінансової звітності в Україні. Метою Стратегії є 
вдосконалення системи бухгалтерського обліку 
та фінансової звітності в Україні з урахуванням 
вимог міжнародних стандартів та законодавства 
Європейського Союзу. 

Перехід підприємств України на міжнародні 
стандарти фінансової звітності є вимогою часу, 
ринкової системи господарювання й зумовлена 
необхідністю виконання договірних зобов’язань 
України щодо подальшої інтеграції в Європей-
ський Союз. Застосування норм, прописаних 
Міжнародними стандартами бухгалтерського 
обліку (МСБО) та Міжнародними стандартами 
фінансової звітності (МСФЗ), дають змогу фор-
мувати звітність, яка буде містити релевантну, 
зрозумілу та правдиву інформацію. Отже, для 
вітчизняних суб’єктів господарювання ведення 
обліку та складання звітності за міжнародни-
ми стандартами стає об’єктивною необхідністю. 
Складність та невирішеність проблем адаптації 
національної системи бухгалтерського обліку в 
Україні до положень Міжнародних стандартів 
фінансової звітності зумовлює потребу в дослі-
дженні та узагальненні досвіду щодо їх вирішен-
ня [10, c. 1032].

Розвиток обліку має бути направлено на опра-
цювання єдиної методології, наближення пред-
мету і методів його пізнання, розумний підхід 
до цілей, задач і можливостей бухгалтерського 
обліку. Останній перетворюється в засіб концеп-
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туальної реконструкції господарського проце-
су, його інформаційного відображення з метою 
ефективного управління [1, c. 575].

Основні проблеми розвитку бухгалтерського 
обліку в Україні такі:

1. Після прийняття закону України «Про бух-
галтерський облік та фінансову звітність в Укра-
їні» протягом майже десяти років на законодав-
чому рівні невирішене принципове питання: за 
якими стандартами працюють наші підприєм-
ства – національними чи міжнародними, і для 
яких підприємств які стандарти мають переваги. 
Що стосується застосування стандартів іншими 
підприємствами, які працюють із позиковими фі-
нансовими інструментами, інститутами спільного 
інвестування, страховими компаніями, пенсійни-
ми фондами, компаніями з управління активами, 
то це питання на законодавчому рівні також не 
вирішене [3, c. 106–107].

2. Підготовка бухгалтерських кадрів. Між-
народний досвід і практика показують, що піс-
лядипломна підготовка й процес постійного 
підвищення кваліфікації практикуючих бухгал-
терів – це прерогатива професійних бухгалтер-
ських організацій. В Україні потрібно створити 
систему постійного підвищення бухгалтерських 
кадрів, яка б відповідала міжнародним вимогам, 
а саме стандартам освіти Міжнародної федерації 
бухгалтерів. Мета такої системи – кваліфікацій-
ний рівень нашого професійного бухгалтера як 
загальноприйнятий у міжнародній практиці має 
відповідати європейському рівню [4, c. 59–60].

3. Галузеві особливості обліку та звітнос-
ті. Сьогодні склалася ситуація, коли стандарти 
фінансової звітності встановлює Міністерство 
фінансів України, але їхнє дотримання держа-
ва не контролює. Тому стосовно достовірності й 
правильності звітної бухгалтерської інформації 
ми можемо покладатися тільки на сумлінного 
бухгалтера підприємств. Однак де гарантії його 
сумлінності та професіоналізму? Поки що на це 
запитання немає відповіді.

Тому необхідне розширення суб'єктів впли-
ву на бухгалтерську діяльність шляхом участі в 
регуляторних органах представників галузевих 
міністерств і професійних бухгалтерських орга-
нізацій [3, c. 112–113].

4. Реформування системи оподаткування і її 
взаємодія з бухгалтерською системою. Потріб-
но сформулювати магістральні напрямки чинної 
системи оподаткування і розглянути її у взає-
модії з бухгалтерською системою, який надати 
головну роль. Необхідна розробка національної 
концепції розвитку системи бухгалтерського і 
податкового обліку.

5. Україна, працюючи з міжнародними фі-
нансовими інститутами, бере на себе певні 
зобов’язання економічного і організаційного ха-
рактеру, в тому числі у сфері бухгалтерського 
обліку. Існуюча система державного регулювання 
безнадійно застаріла й у цьому вигляді нездат-
на продукувати кінцевий результат – своєчасну, 
якісну та достовірну інформацію для прийняття 
рішень як на рівні підприємств, так і на рівні ре-
гіонів, галузей і держави [4, c. 61–63].

Із запровадженням реальних ринкових від-
носин в економіці України цілком закономір-

но постала проблема формування для потреб 
управління інформаційної системи, яка б якнай-
повніше відповідала його цілям та основним за-
вданням. На перший план при цьому виходять 
питання удосконалення способів і прийомів збе-
рігання, узагальнення та сегментації в необхід-
них розрізах управлінської інформації [4, c. 21].

При формуванні концептуальних засад нової 
парадигми бухгалтерського обліку в Україні по-
трібно взяти до уваги той факт, що суттєво змі-
нюється його місце в ринковій економіці. Очевид-
но, що, по-перше реформування – безперервний 
процес, постійний рух, і, по-друге, основною його 
метою є формування об’єктивної, відкритої для 
бізнесменів і виробничих колективів інформа-
ційної системи. На жаль, саме об’єктивності та 
відкритості сьогоднішня економіка України не 
потребує. Хоча, на наш погляд, все це питання 
часу – якщо нічого не робити, той результату не 
буде [5, c. 23–24]. 

Отже є значне коло проблем в галузі бух-
галтерського обліку в Україні та суттєві пози-
ції впливових міжнародних організацій щодо 
необхідності законодавчого й нормативного ре-
гулювання цієї вкрай важливої сфери діяльнос-
ті відповідно до вимог міжнародних стандартів. 
Вирішення цих проблем допоможе вдосконалити 
систему державного регулювання та реформу-
вання бухгалтерського обліку, адаптація до рин-
кових змін, міжнародних стандартів та потреб 
користувачів в системі прийняття рішень, що 
буде позитивною зміною для бухгалтерського об-
ліку загалом [3, c. 107–111].

При формуванні концептуальних засад нової 
парадигми бухгалтерського обліку в Україні по-
трібно взяти до уваги той факт, що суттєво змі-
нюється його місце в ринковій економіці. Очевид-
но, що, по-перше, реформування – безперервний 
процес, постійний рух, і по-друге, основною його 
метою є формування об’єктивної, відкритої для 
бізнесменів і виробничих колективів інформацій-
ної системи. Можна констатувати, що основне 
призначення інформаційної бухгалтерської сис-
теми полягає у формуванні окремих інформацій-
них потоків для потреб управління виробничою 
та фінансово-господарською діяльністю суб’єктів 
господарювання або ж інформаційному забез-
печенні власників та інших замовників даних 
[4, c. 23–24].

Отже, зрозуміло, що український облік на-
пряму стикається з необхідністю переходу на 
МСФЗ. Науковці виділяють кілька причин, які 
підштовхують Україну до переходу на міжна-
родні стандарти. В першу чергу, це стосується 
питання міжнародної уніфікації обліку, тобто фі-
нансова звітність, складена відповідно до МСФЗ, 
є зрозумілою для всіх представників бізнесу – як 
для вітчизняних, так і для іноземних. Це дозво-
лить уникнути облікових непорозумінь. Також 
перехід на Міжнародні стандарти фінансової 
звітності повинен стати суттєвою допомогою бух-
галтерам у веденні обліку, складанні звітності та 
наданні швидкої та достовірної інформації ко-
ристувачам [6]. 

Висновки з даного дослідження. Становлен-
ням бухгалтерського обліку в Україні займаєть-
ся Методологічна рада з бухгалтерського обліку, 
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Департамент податкової політики та методології 
бухгалтерського обліку, громадські організації 
бухгалтерів та аудиторів України. Основними 
питаннями сьогодення є: розробка та розгляд 
національних положень (стандартів) бухгалтер-
ського обліку та їх максимальне наближення до 
МСФЗ, спрямування бухгалтерського обліку на 
дотримання норм податкового законодавства, 
удосконалення організаційних форм і методів 
бухгалтерського обліку в Україні, впровадження 
сучасної технології збору та обробки облікової 
інформації, вдосконалення системи підготовки 
та підвищення кваліфікації бухгалтерів та бага-
то інших питань. Рішення про зміни в бухгал-
терському обліку повинні прийматися з ураху-
ванням його ролі в суспільному житті країни з 
урахуванням поточних і перспективних завдань. 
Враховуючи історичні, соціальні та економічні 

особливості розвитку України, доцільним є за-
провадження державного регулювання і вста-
новлення єдиних методологічних засад обліку. 

Складність сучасних економічних взаємовід-
носин потребують від підприємств упровадження 
ефективних організаційних структур, які б за-
безпечували можливість оперативного реагуван-
ня на зміни в економічному середовищі та враху-
вали існуючі структурні особливості конкретного 
суб’єкта господарювання. На сьогодні досить ак-
туальним питанням на підприємствах будь-якої 
форми власності, величини або напрямку діяль-
ності є кваліфікована організація обліку. Тільки 
чітко продумана та правильно організована сис-
тема обліку господарської діяльності дає змогу 
працівникам підприємства отримувати досто-
вірну та своєчасну інформацію для прийняття 
управлінських рішень.
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ПУТИ РАЗВИТИЯ И ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ  
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УКРАИНЕ

Аннотация
Актуальность темы состоит в изучении вопросов становлення и развития бухгалтерського учета в Украине. Процес 
зарождения и формирования котрого является неотъемлемой частью всей истории человечества. Знание истории 
учета важно для понимания его современного состояния и оценки возможных вариантов развития. Знание истории 
бухгалтерского учета важно для понимания его современного состояния и оценки возможных вариантов развития. 
Изучение истории бухгалтерського учета позволяет раскрыть динамику протекающих процессов и описать их за-
кономерность. Эволюция бухгалтерського учета рассматривается для облегчения понимания современного состояния 
и оценки будущого. 
Ключевые слова: бухгалтерський учет, этапы развития, процессы, рыночные отношения, хозяйственная деятель-
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The relevance of the topic is to study the formation and development of accounting in Ukraine. The process of origin 
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

На сегодняшний день особую актуальность приобретают задачи, связанные с разработкой новых подходов к решению 
проблем инновационного развития строительных предприятий на основе методов интегральной оценки. Выбор инстру-
ментов и средств, которые используются для обеспечения инновационного развития, приобретает особое значение.  
В статье рассмотрены теоретико-методические положения и разработаны практических рекомендаций по интеграль-
ной оценке и управлению уровнем инновационного потенциала предприятия строительного комплекса на микро- и 
макроуровнях для достижения стратегических целей инновационного развития. Уделено внимание рассмотрению 
научных трудов, исследованиям отечественных и зарубежных ученых касательно вопросов инновационного развития, 
управления инновациями, оценки инновационного потенциала. 
Ключевые слова: инновационное развитие, управление, предприятие, интегральная оценка, инновационный потенциал.

Постановка проблемы. Несмотря на значи-
тельный вклад ученых в области исследования 
инновационной деятельности и оценки иннова-
ционного потенциала, необходимо отметить, что 
вопросы определения интегральной оценки инно-
вационного развития предприятия являются не в 
полной мере исследованными.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Вопросам исследования инновационного 
развития предприятия посвящены исследования 
таких ученых, как: В.В. Горощенко, Л.И. Федуло-
ва, Н.Н. Косинова, И.В. Яркова, П.А. Булочников, 
Л.А. Радкевич, В.П. Баранчеев и др. Проблемы 
оценки инновационного потенциала рассмотрены 
в трудах Н.А. Батуриной, Л.Я. Малюта, А.И. Мас-
лак, Л.А. Квятковской, О.Е. Ивановой, С.В. Кочет-
кова, Г.А. Маслова, О.Г. Московиной, К.В. Павлова 
и др. Вместе с тем анализ научных источников, 
посвященных вопросам интегральной оценки уров-
ня инновационного развития предприятия строи-
тельного комплекса показывает, что практически 
отсутствуют теоретико-методические положения, 
связанные с разработкой моделей и методов ин-
тегральной оценки и управления уровнем иннова-
ционного потенциала строительных предприятий.

Постановка задачи. Обоснование и разработ-
ка теоретических положений, методологических 
и практических рекомендаций по интегральной 
оценке уровня инновационного развития пред-
приятия строительного комплекса.

Изложение основного материала исследова-
ния. Сегодняшние условия конкурентной борьбы 
ставят перед предприятием множество задач, 
важнейшей из которых является перестройка 
системы управления. В этой связи возникает 
необходимость анализа и оценки степени устой-
чивости развития предприятия, что позволит 
определить влияние внутренних факторов раз-
вития организации на ее положение во внешней 
среде (конкурентоспособность), а также принять 
решение о своевременной переориентации меха-
низма управления предприятием на инновацион-
ное развитие.

Инновационность предприятия является важ-
ным конкурентным преимуществом, ибо позво-
ляет своевременно защитить бизнес от назре-
вающих угроз со стороны внешней среды через 
систему опережающего и непрерывного поиска 
новых возможностей выживания и развития 
[1, c. 56].

© Касым И. Р., 2021
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При этом усиливаются адаптивные спосо-
бности предприятия, расширяется горизонт при-
нятия управленческих решений, возрастают 
разнообразие и вариативность продуктов и тех-
нологий. Это обусловливает необходимость учета 
собственного инновационного потенциала пред-
приятия для определения стратегии дальнейше-
го развития на основе инновационных изменений 
[2, c. 150].

Профессиональное управление научно-тех- 
ническим развитием способствует росту финан-
сово-экономических показателей, оптимизации 
структуры капитала, предотвращает реальную 
угрозу банкротства, способствует привлечению 
реальных инвестиций.

В связи с этим, успешное функционирование 
предприятия, особенно в условиях кризиса, во 
многом зависит от надежности и гибкости управ-
ления инновационной деятельностью.

Инновационную деятельность следует расс-
матривать как процесс активного использования 
инноваций в виде новейших технологий и тех-
ники, кардинально новых способов организации 
производства, новых форм маркетинга. 

На данный момент существуют различные 
методические подходы к обозначенной пробле-
матике.

Малюта Л.Я. предложила свою модель комп-
лексной оценки эффективности инновационной 
деятельности предприятия, с помощью которой 
можно определить интегральный показатель 
уровня его инновационного развития [3, c. 171]. 

Под интегральным показателем уровня ин-
новационного развития предприятия понима- 
ется результат оценки основных технико-эко-
номических показателей деятельности предпри-
ятия, основанный на определении обобщающих 
показателей путем применения системы частных 
показателей и метода экспертного опроса.

Согласно представленной модели комплек-
сной оценки эффективности инновационной де-
ятельности предприятия интегральный показа-
тель состоит из трех основных показателей:

– ресурсной составляющей, которая оцени-
вается на основе показателей, характеризующих 
инновационный потенциал предприятия: опред-
еляются показатели использования инвестицион- 
ных (финансовых) ресурсов, кадрового, интеллек-
туального, материально-технического, информа-
ционного потенциала и ресурса новаций;

– технологической составляющей, которая 
характеризуется показателями технологичес-
кого обновления при инновационной деятель-
ности предприятия: определяются показатели 
эффективности использования основных средств 
и технологий, производительности труда и ин-
формации;

– рыночной составляющей, которая харак-
теризуется результативностью основных пока-
зателей от инновационной деятельности пред-
приятия: определяются показатели рыночной 
отдачи активов, доли фирмы на рынке иннова-
ций, рентабельности реализации инновационной 
продукции, предпродажной подготовки, доведе-
ние продукта до потребителя, эффективности 
рекламной деятельности, ритмичности сбыта но-
вой продукции.

Обобщение результатов оценки нововведений 
на предприятии по выше определенными показа-
телями предлагается рассчитывать по формуле:

Y
X A X A X Ai i�

� ���� 1 1 2 2

100

* * *
,           (1)

где X
1
, ..., X и – коэффициенты, характери-

зующие определенный обобщающий показатель;
A

1
, ..., A – удельный вес коэффициента в об-

щем комплексе оценок, %.
Введение данного метода на основе интеграль-

ного показателя при оценке инновационного раз-
вития предприятия Малюта Л. считает тем ин-
струментом, который имеет четко выраженную 
сигнальную функцию. С его помощью мож-
но осуществлять мониторинг предприятий по 
уровню инновационного потенциала, проводить 
сравнительный анализ уровня инновационного 
развития предприятий и формировать их рей-
тинг по интегральному показателю уровня ин-
новационного развития. Следовательно, данный 
метод оценки инновационного развития пред-
приятия, основанный на интегральной оценке 
инновационного процесса на предприятии, пред-
усматривает определение достижений опред-
еленного функционального уровня предприятия 
при осуществлении инновационной деятельности 
в общей системе развития экономики государ-
ства и характеризует, преимущественно ста-
тистическое содержание методического подхода 
в оценке развития инновационного потенциала 
различных отраслей промышленности страны на 
основе определения инновационного потенциала 
отдельно взятых предприятий.

В исследовании Маслак А.И. и Квятковской Л.А. 
«Система оценки показателей инновационно-
го потенциала промышленного предприятия» 
[4, с. 2] также выделена определенная система 
показателей оценки эффективности инноваци-
онной деятельности предприятия, к которым 
отнесены:

– показатели производственной эффектив-
ности научно-технических мероприятий: темп 
прироста эффективности производства конкрет-
ных видов продукции (работ) для использования 
научно-технических мероприятий; относитель-
ная экономия себестоимости продукции в ре-
зультате внедрения научно-технических меро-
приятий;

– показатели финансовой эффективности на-
учно-технических мероприятий: прирост при- 
были в результате реализации научно-техни-
ческих мероприятий; прирост добавленной сто-
имости, включая амортизацию, в результате ре-
ализации научно-технических мероприятий, в 
том числе за счет интенсивных и экстенсивных 
факторов; прирост дохода за счет реализации 
научно-технических мероприятий;

– показатели инвестиционной эффективности 
научно-технических мероприятий: эти показате-
ли характеризуют количество внедренных на-
учно-технических средств, рост удельного веса 
прогрессивных технологических процессов и 
новых информационных технологий, повышение 
коэффициента автоматизации и организацион-
ного уровня производства и труда, количество 
патентов или авторских свидетельств, индекс 
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цитирования, повышение конкурентоспособности 
предприятия, товаров (услуг) на рынке.

С коммерческой точки зрения любой про-
ект по внедрению и развитию современных 
инновационных технологий можно рассматри-
вать как инвестиционный, то есть направлен на 
получение прибыли.

Маслак А.И. и Квятковская Л.А. оценивают 
эффективность инновационной деятельности на 
предприятии также и как результат от внедре-
ния инновационного проекта, который, в свою 
очередь, дополнительно к вышеперечисленным 
группам показателей оценивается на основе сле-
дующих качественных показателей, а именно:

– показателя интегрального эффекта (чистый 
дисконтированный доход): этот показатель пред-
ставляет собой интегральную оценку финансовых 
потоков проекта с учетом временной стоимости 
средств (Time Value);

– показателя внутренней нормы доходнос-
ти (доходности) – IRR (Internal Rate of Return), 
который «представляет собой максимально воз-
можную ставку дисконтирования инвестиций, 
при которой проект не становится убыточным 
(IRR определяется как корень уравнения  
NPV (r) = 0);

– показателя рентабельности инвестиций в 
инновационный проект – PI (Profitability Index), 
который рассчитывается как отношение приве-
денных результатов к приведенным затратам, 
показатель должен быть больше или равен  
единице;

– показателя периода окупаемости, данный 
показатель позволяет эксперту отвлечься от 
конкретного наполнения проекта и, вместе с 
некоторыми другими параметрами, охарактери-
зовать эффективность и динамику бизнеса.

Жихор О.Б. [5, с. 13] предлагает обобщение 
современных методов оценки эффективности 
инновационных проектов с позиции оценки про-
цесса инвестирования, что позволило ему про-
вести соответствующее ранжирование этих 
методов. Так, для оценки эффективности от-
дельного инновационного проекта следует при-
менять следующие основные методы: NPV, IRR, 
PP (DPP), PI, ARR, BEPA и MIRR, как имеющие 
наиболее высокие ранги.

В западной теории и практике инвестиционных 
расчетов широко используется основанный на 
анализе «денежніх потоков» (cash flow). Этот 
подход, основанный на анализе динамики де-
нежных поступлений и расходов, связанных с 
инновационной деятельностью, положенный в 
основу методических рекомендаций по оценке 
эффективности инновационных проектов.

Группой российских ученых Крыловым Е.И., 
Власовой В.М. и Журавковой И.В. [6, с. 145] отме-
чается, что проведение оценки инновационных 
процессов на предприятии на основе мето-
дических подходов, базирующихся только на 
оценке эффективности инвестиционного про-
екта, не в полной мере подходят для оценки 
эффективности инноваций на предприятии. Сто-
ит отметить, что согласно проведенному анализу 
научно-методической литературы, именно такая 
практика оценки инновационных действий пре-
обладает на любом современном предприятии и 

рассматривается прежде всего как определение 
эффективности от внедрения инвестиционного 
проекта с использованием нововведений.

Однако, рассмотрение инновационного разви-
тия предприятия только с позиции инвестицион-
ного финансирования инновационного проекта не 
дает всесторонней характеристики результатив-
ности процесса инновационного развития пред-
приятия. В связи с этим, можно предложить к 
практическому применению следующие методы 
оценки экономической эффективности иннова-
ций на предприятии:

1. Расчет роста объемов дохода по сравнению 
с аналогом, что предполагает не только расчет 
общего объема дохода (полезного результата), 
получаемого за весь срок полезного использо-
вания нововведений. При этом применяется и 
теория сравнительной оценки эффективности 
(выбирается лучший вариант нововведений), 
и теория абсолютной эффективности (рассчиты-
ваются оценочные показатели абсолютной эф-
фективности выбранного варианта инновации).

2. Оценка эффективности инноваций по пока-
зателям срока полезного использования:

– расчетный период внедрения инноваций;
– первый год после окончания нормативного 

срока освоения нововведения;
– начальный период срока полезного исполь-

зования инноваций;
– срок полезного использования инноваций;
– последний год срока полезного использова-

ния инноваций.
При оценке эффективности инноваций, со-

гласно предложенного метода, показатели оценки 
затрат рассчитываются, как коэффициенты дис-
контирования и коэффициенты наращивания до 
начального года внедрения инноваций на пред-
приятии, которые определяются на всех уровнях 
реализации инновационного проекта. При этом 
наращивание эффективности инноваций опред-
еляется, как по сравнению с аналогом, так и по 
уровню эффективности, который был достигнут 
предприятием в предыдущем периоде реализа-
ции нововведений на предприятии.

3. Применение системы оценочных показате-
лей, учитывающих интересы различных участ-
ников инновационного проекта:

– государственные интересы (воздействие на 
бюджетные отчисления);

– интересы разработчиков инновационного 
проекта;

– интересы производителей инновационной 
продукции (услуг);

– интересы потребителей инновационной про- 
дукции (услуг).

Такой подход позволяет оценить иннова-
ционный проект не только с позиции заинте-
ресованности инвестора, как происходит при 
применении методов оценки эффективности ин-
вестиций, а всех привлеченных к инновационно-
му проекту участников.

4. Расчет интегрального (общего) эффекта от 
создания, производства и эксплуатации нововве-
дений.

Этот метод позволяет предоставить не толь- 
ко обобщенную (комплексную) оценку эффек-
тивности нововведения, но и определить уде-
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льный вес каждого из участников инвестици-
онной деятельности в процессе инновационных 
действий на предприятии.

5. Применение методов компаундинга и анну-
итета в сочетании с методом дисконтирования.

В этом случае появляется возможность расс-
читать экономический эффект по каждому году 
полезности использования новшества и в большей 
степени согласовать показатели эффективности 
с реальным хозяйственным процессом на пред-
приятии. Метод дисконтирования при оценке 
эффективности инноваций на предприятии не 
позволяет проектировать будущие показатели с 
учетом их эффективности на перспективу.

6. Использование двух норм дохода на капитал:
– приведение единовременных затрат к 

расчетному году (норма прибыли, которую га-
рантирует банк владельцу денежных средств, 
вложенных в депозитный расчет);

– норма дохода на капитал, которая дости-
гается для согласования интересов инвесторов и 
производителей при получении дохода от реали-
зации инновационной продукции (услуг).

Несмотря на представленный перечень до-
полнительных методов оценки инновационного 
развития предприятия, его следует использо-
вать как расширенный методический подход, 
основанный на дисконтированных методах оцен-
ки эффективности нововведений, но с учетом ин-
тересов различных участников инновационного 
процесса.

Активизация инновационного развития пред-
приятий должна быть связана, во-первых, с об-
новлением основных производственных фондов, 
которые должны стать главным источником 
увеличения объемов производства и созданием 
условий для изготовления отечественной про-
дукции на уровне лучших мировых образцов. 
Во-вторых, развитие инновационной деятель-
ности должно быть органично связанным с ре-
сурсосбережением и приводить к существенно-
му уменьшению расхода материалов на единицу 
продукции. В-третьих, исходя из современных 
условий, инновационное развитие, должно иметь 
социальную направленность, где сам человек, 
качество и безопасность его жизни будут обеспе-
чить приоритеты инновационного развития.

Согласно проведенного Куждой Т.И. [7, с. 20] 
комплексного анализа методических подходов 
по оценке инновационного развития предпри-

ятия, были разработаны методические поло-
жения по оценке инноваций в сочетании двух 
отдельно взятых видов оценки: экономической 
и социальной. Такое сочетание видов оценки 
определяется на основе интегрального показа-
теля оценки уровня инновационного развития 
предприятия, характеризуется как результат 
оценки социально-экономических показателей 
развития предприятия, основанной на опред-
елении обобщающих показателей путем приме-
нения системы частных показателей и метода 
экспертного опроса. Социально-экономическое 
оценивания инновационного развития предпри-
ятий предложено осуществлять по трем направ-
лениям: инновационный потенциал, маркетин-
говое обеспечение инновационной продукции, 
социальное развитие.

Механизм интегральной оценки инноваци-
онного развития – это целенаправленный про-
цесс оптимального выбора методов непрерывного 
контроля, позволяющих предприятию эффек-
тивно функционировать и развиваться иннова-
ционный процесс. Этот процесс включает сбор 
данных, отслеживающих динамику изменения 
состояния предприятия и выявление тенденций 
его инновационного развития.

Основные преимущества интегрального показа-
теля заключаются в следующем: во-первых, он син-
тезирует в себе все влияние включенных в иссле-
дование показателей и коэффициентов; во-вторых, 
сводит проблему оценки инновационного потенци-
ала предприятия к одному количественному зна-
чению, что значительно облегчает экономическую 
интерпретацию полученных результатов.

Выводы с проведенного исследования. Зна-
чительное влияние инновационных процес-
сов на эффективность подтверждает практика 
функционирования предприятий строительного 
комплекса. Инновации влияют на большинство 
экономических показателей, а также на по- 
вышение конкурентоспособности предприятия. 
Механизм интегральной оценки устойчивости 
развития предназначен для выполнения анали-
тической функции. В нем анализируется и сис-
тематизируется поступающая информация о 
внешней и внутренней среде предприятия и на 
этой основе дается комплексная оценка потенци-
альной возможности компании для реализации 
программы развития, в том числе переход на бо-
лее высокий класс устойчивости.
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Анотація
На сьогоднішній день особливої актуальності набувають завдання, пов'язані з розробкою нових підходів до 
вирішення проблем інноваційного розвитку будівельних підприємств на основі методів інтегральної оцінки. Вибір 
інструментів і засобів, які використовуються для забезпечення інноваційного розвитку, набуває особливого значен-
ня. У статті розглянуто теоретико-методичні положення та розроблено практичні рекомендацій щодо інтегральної 
оцінки та управління рівнем інноваційного потенціалу підприємства будівельного комплексу на мікро- і макрорівнях 
для досягнення стратегічних цілей інноваційного розвитку. Приділено увагу розгляду наукових праць, досліджень 
вітчизняних і зарубіжних вчених щодо питань інноваційного розвитку, управління інноваціями, оцінки інноваційного  
потенціалу.
Ключові слова: інноваційний розвиток, управління, підприємство, інтегральна оцінка, інноваційний потенціал.
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INTEGRAL ASSESSMENT OF THE LEVEL INNOVATIVE DEVELOPMENT  
OF THE CONSTRUCTION COMPLEX ENTERPRISE

Summary
In nowadays, the tasks associated with the development of new approaches to solving the problems of innovative 
development of construction enterprises on the basis of integral assessment methods are acquiring special relevance. The 
choice of tools and means that are used to ensure innovative development is of particular importance. The article discusses 
the theoretical and methodological provisions and developed practical recommendations for the integrated assessment 
and management of the level of innovative potential of a building complex enterprise at the micro and macro levels to 
achieve the strategic goals of innovative development. Attention is paid to the consideration of scientific works, research of 
domestic and foreign scientists on the issues of innovative development, innovation management, assessment of innovative 
potential.
Key words: innovative development, management, enterprise, integral assessment, innovative potential.
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СТРАХУВАННЯ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ БАНКАМИ УКРАЇНИ  
ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗМЕНШЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ COVID-КРИЗИ

Стаття присвячена дослідженню сучасних напрямків розвитку страхування кредитних ризиків банками України та 
необхідності активізації спільної діяльності комерційних банків і страхових компаній  у сфері банківського бізнесу. Ав-
тором доведена своєчасність дослідження та розкрито причини, що перешкоджають розвитку страхування кредитних 
ризиків у вітчизняних банках. Досліджено стан страхування кредитних ризиків в сучасних умовах. Названі причини 
низької активності співпраці комерційних банків та страхових компаній щодо страхування ризиків кредитної діяль-
ності. Підкреслена необхідність пошуку нестандартних рішень у сфері організації і формах взаємодії  банківського і 
страхового секторів економіки з приводу страхування фінансово-кредитних ризиків банків. Автор дійшов висновку, 
що життєздатність співпраці банківських і страхових  інститутів обумовлена рядом переваг та забезпечує фінансову 
стабільність банків, захищає їх від невизначеної ситуації на ринку і впливу, зокрема, таких факторів, як Covid криза.  
Отже, напрям діяльності  комерційних банків, що пов’язаний із страхуванням кредитних ризиків, вимагає глибокого 
вивчення і теоретичного узагальнення.
Ключові слова: комерційний банк, позики, кредитування, кредитний  ризик, страхування, фінансові інструменти, 
страховий захист.

Постановка проблеми. Банківська діяльність 
пов'язана з великою кількістю ризиків, які не за-
хищені і з настанням яких банк може втрати-
ти не тільки дохід, а й надані кошти, то ж для 
сталого розвитку банківського сектора економіки 
необхідна побудова ефективної системи страхо-
вого захисту від ризиків. Особливо це стосуєть-
ся  страхування ризиків кредитної діяльності, 
тому що саме кредитування  в першу чергу ство-
рює ризики, які загрожують зниженню фінансо-
вої стійкості банку. Проблема розширення прак-
тики страхування ризиків у кредитній діяльності 
банків є невирішеною і постає особливо гостро 
через необхідність забезпечення наступного еко-
номічного зростання.

Методи страхування кредитних ризиків, які 
масово використовуються в міжнародній практи-
ці, є досить обмеженими в Україні, багато видів 
страхування  майже не використовуються укра-
їнськими банками. Тому питання дослідження 
системи страхування ризиків комерційних банків 
страховими компаніями в Україні та визначення 
основних напрямків її розвитку є нагальними і 
потребують вирішення [5]. 

Питання пошуку ефективних механізмів 
співпраці банківського та страхового секторів 
щодо страхування фінансово-кредитних ризиків 
в останні роки  привертають особливу увагу еко-
номістів, які досліджують проблеми підвищення 
ефективності банківської діяльності. Страхуван-
ню банківських ризиків присвячені праці бага-
тьох зарубіжних і вітчизняних вчених, таких як: 
В. Базилевич, І.Ю. Кондрат, Н. Внукова, О. Васи-
лик, В. Суслов, Т. Мосійчук, О. Пронін, Л. Альо-
шина, В. Сєвка, О. Заруба, І. Бланк, М. Клапків, 
Грюнинг X., та інших. Однак, причини виник-
нення та методи мінімізації кредитного ризику 
не можна вважати повністю вивченими та до-
слідженими. Найбільше уваги слід приділити 
проблемам, що виникають під час страхування 
кредитних ризиків, до яких можна віднести як 
збільшення неповернення коштів за кредитними 

договорами на ринку фінансових послуг України, 
так і недосконалість договорів страхування кре-
дитних ризиків.  

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання статті, яке по-
лягає в дослідженні впливу страхування кре-
дитних ризиків комерційних банків страховими 
компаніями в Україні на кредитну діяльність 
українських банків в умовах коронакризи. В су-
часних умовах спостерігається  розвиток  кри-
зи, що пов’язана з пандемією захворюваності 
на  COVID-19. Ковід-криза не є суто економічною 
кризою, але вона дуже серйозно впливає на еко-
номіку, насамперед через зниження споживан-
ня. Спостерігаються виклики для прибутковості 
і ефективності банківського сектору. Прибутки 
банків скорочуються  насамперед через форму-
вання резервів, тобто банки починають формува-
ти резерви для покриття потенційних втрат від 
погіршення якості активів в результаті короно-
кризи.  Погіршення якості активів відбувається, 
в свою чергу, через погіршення якості кредитів і 
їх можливого неповернення. Банки сьогодні роз-
глядають зміни до оцінки кредитних ризиків, які 
були б спрямовані на зменшення навантаження 
на банківський капітал. Отже, страхування кре-
дитних ризиків в такій ситуації  може  стати за-
хистом від викликів кризи і значно поліпшити 
фінансову стійкість банків.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасні зовнішні виклики, з якими стикається 
економіка нашої країни, загострили розуміння 
того, що  Україні потрібна система якісного стра-
хового захисту ризиків, які виникають в діяль-
ності комерційних банків. Банківський сектор є 
одним з найбільш ризикових у всій сфері еко-
номічної діяльності. Страхування ризиків банка-
ми є одним з методів забезпечення їх фінансової 
стабільності і має бути обовґязковим компонен-
том захисту від невизначеної ситуації на рин-
ку і впливу непередбачуваних факторів. Міжна-
родний досвід свідчить про те, що страхування 

© Кравченко Т. Д., 2021
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банківських ризиків забезпечує банкам надійну 
репутацію, довіру з боку вкладників і партнерів, 
а тому і взагалі ефективну діяльність, фінансову 
стійкість [5]. 

В Україні страхування банківських ризиків є 
досить обмеженим, багато видів страхування, які 
масово використовуються в міжнародній прак-
тиці, майже не використовуються українськими 
банками, що повґязано із специфічними умовами, 
що склалися. Також страховий ринок України ще 
недостатньо розвинутий порівняно зі страховими 
ринками розвинутих країн, що спричинює нена-
дійність роботи українських страхових компаній. 
З огляду на економічні умови в Україні, викорис-
тання страхування кредитних ризиків банками 
дозволило б значно стабілізувати їх діяльність, 
захистити від широкого кола ризиків [6].

В останній час  спостерігаються непередбачу-
вані виклики для прибутковості і ефективності 
банківського сектору через коронакризу, тобто 
відбувається зниження їх рівня. Ключові загро-
зи, які постають перед сектором, – зниження по-
питу на банківські послуги та погіршення якості 
обслуговування кредитів. На початку  2020року 
із впровадженням карантинних заходів банки 
спостерігали відтоки вкладів  по системі, це три-
вало біля двох тижнів. Погіршилась ситуація і 
на ринку депозитів, і на кредитному ринку. За 
підсумками восьми місяців поточного року при-
буток банківського сектору – понад 32 млрд гри-
вень – менший порівняно з аналогічним періодом 
минулого року. Прибутки банків стали менши-
ми не через зниження активності їх діяльності, 
а через формування резервів, тобто банки по-
чинають формувати резерви для покриття по-
тенційних втрат від погіршення якості активів в 
результаті коронокризи.  Погіршення якості ак-
тивів відбувається, в свою чергу, через погіршен-
ня якості кредитів і їх можливого неповернення. 
Основні збитки від погіршення якості кредитів бу-
дуть  у сегменті незабезпечених споживчих позик.  
За оцінками НБУ, понад 10% незабезпечених 
споживчих кредитів можуть стати непрацюючи-
ми за результатами кризи . Кредити незахищені, 
їх повернення не гарантується, тому страхуван-
ня кредитного ризику стало б дуже доречним за 
такої ситуації.

Зважаючи на зниження споживчого попиту, 
ми бачимо, що попит на кредитні продукти дещо 
скоротився, що вже сьогодні відображається на 
динаміці кредитної заборгованості  банків.

Це свідчить про зниження ефективності бан-
ківського сектору. Банківська система ще  не 
пройшла цю кризу, вона триває, тому що досі 
в  країні тривають адаптивний карантин та кре-
дитні канікули. Фіналізувати вплив цієї кризи на 

якість портфелів банків можна буде лише піс-
ля повного скасування кредитних канікул, після 
того, як економіка вийде на більш сталі темпи 
відновлення [7]. 

Страхування кредитних ризиків в умовах 
кризи – це важливий інструмент, який запобі-
гає неповерненню кредитів і, внаслідок цього, не 
сприяє зниженню рівня фінансової стабільнос-
ті банків. Слід зазначити, що страхування кре-
дитних ризиків – це не приватна справа банку, 
оскільки він ризикує, перш за все, не своїми ко-
штами, а вкладами своїх клієнтів. Тому важли-
вим напрямком співпраці банківського та страхо-
вого секторів є страхування кредитних ризиків 
банків. Законодавством України передбачено три 
види страхування фінансово-кредитних ризиків:

– страхування кредитів; 
– страхування відповідальності позичальника 

за непогашення кредиту; 
– страхування виданих гарантій (порук) та 

прийнятих гарантій.
Майновий інтерес банку, як кредитора, може 

бути захищений шляхом безпосереднього стра-
хового захисту платоспроможності його борж-
ника. За цієї форми страхових відносин страху-
вальником є позичальник, який, безпосередньо 
страхуючи свою платоспроможність, посеред-
ньо захищає інтереси свого кредитора. Водночас 
страховик, страхуючи платоспроможність пози-
чальника, дає тим самим гарантію кредиторові 
повернути йому борг. Отже, із правового боку ця 
страхова операція є, за суттю, наданням стра-
ховиком страхового гарантійного зобов'язання, 
яке для кредитора являється заставою на випа-
док неповернення йому боргу. З огляду на це, у 
страховій теорії та практиці страхові відносини 
такого характеру іменуються заставними, або га-
рантійними. Такий вид страхування поширений 
в банках України при кредитуванні фізичних 
осіб [5].

На сьогоднішній день для українських банків 
актуальним залишається покриття ризиків кре-
дитування юридичних осіб.  Ризик банку при різ-
них видах кредитування реалізується у фінан-
сових втратах у вигляді неповернення кредиту, 
неотримання очікуваного прибутку, погіршення 
ліквідності, через недобросовісність позичаль-
ника кредиту, погіршення його фінансового 
стану, несприятливу економічну кон'юнктуру.  
Під страхуванням кредиту ми розуміємо один із 
видів забезпечення виконання зобов’язань, у від-
повідності з яким у разі настання певних подій 
(страхових випадків), передбачених договором 
страхування, страхова компанія зобов’язується 
сплатити обумовлену договором страхування гро-
шову суму в рахунок виконання позичальником 

Таблиця 1
Структура кредитної заборгованості  банків України (млн. грн)

Видані 
кредити

Кредити 
суб’єктам 

господарювання

В % до 
загальної суми 

кредитів

Кредити 
фізичним 

особам

В % до 
загальної суми 

кредитів

Резерви  
за кредитними 

операціями 
банків

на 1.11.2019 1075614 860141 80% 211707 20% 515335
на 1.11.2020 996236 786679 78% 203304 22% 424380

*https://index.minfin.com.ua/banks/stat/active/
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зобов’язань за кредитним договором. В сучасних 
умовах значною лишається  заборгованість за 
непогашеними кредитами. Частка проблемних 
кредитів досить висока. До основних причин на-
явності проблемної заборгованості слід відне-
сти низьку якість кредитного портфелю банків.  
За таких умов банківський сектор потребує стра-
хування проблемної заборгованості за кредита-
ми, що допоможе значно знизити ризики непо-
вернення кредитів і забезпечити дохід страхових 
компаній. Страхування кредитного ризику до-
зволяє банку позбутися неякісної заборгованості 
і знизити розмір резерву під проблемні креди-
ти відповідно до вимог НБУ. Банк страхує свій 
кредитний портфель (або його частку), що дає 
йому можливість, за умов настання страхового 
випадку, отримати страхову виплату від страхо-
вої компанії  і списати проблемну заборгованість 
зі свого балансу. 

На наш погляд, в контексті страхування кре-
дитних ризиків для банків проблемою є склад-
ність процедури оформлення договору страху-
вання, адже вони мають здійснювати додатково 
до звичайної банківської діяльності ще й досить 
складну аналітичну роботу з приводу узгоджен-
ня страхових тарифів і наданні страховику до-
кументів для відкриття регресного позиву до 
боржника. Окрім того, страхування як засіб за-
безпечення кредитів вимагає залучення у право-
ві відносини, що виникають з кредитної угоди, 
третьої особи, а це означає для банку труднощі 
при пошуках необхідної страхової компанії та 
перегляд вартості кредитів через серйозне їх по-
дорожчання за рахунок необхідності сплачувати 
страхові платежі [5]. 

В загальному вигляді основні принципи стра-
хування кредитних ризиків банку можна пред-
ставити наступним чином :

1. При настанні страхового випадку втрати не-
суть і страховик, і банк. Страховик бере на себе 
тільки частину, може навіть велику, фінансових 
втрат банку. 

2. До страхування приймаються не окремі 
кредити, а тільки увесь портфель кредитів або 
портфель однорідних кредитів, інакше до стра-
ховика прийдуть тільки сумнівні позичальники, 
в яких банк не упевнений. 

3. Страхуванню підлягають тільки прямі збит-
ки банку, не покриваються страхуванням відсотки, 
неотриманий прибуток і непередбачені витрати.

При цьому, страховий випадок визнається та-
ким, якщо він стався в результаті об'єктивних, 

випадкових причин (стихійного лиха, загибелі 
вантажу, тощо), особових чинників (хвороба, ін-
валідність або смерть ключових фігур проекту) 
і частково суб'єктивних помилок (помилок про-
ектувальника і так далі).

Залежно від цільового призначення кредиту 
банками пропонуються різні страхові послуги. 
Так, іпотечне кредитування може передбачати 
страхування нерухомості за класичними ризи-
ками майнового страхування, страхування  жит-
тя і здоров'я позичальника, страхування ризику 
втрати права власності на майно. Можливим ви-
дається також страхування овердрафту по де-
бетних корпоративних картах. 

Ефективними можуть стати і класичні види 
страхування, які супутні кредитуванню, напри-
клад, страхування предмета запоруки (будівель, 
товарів, устаткування, майна, цінностей і так 
далі). Нерозвинутим в сучасних умовах є стра-
хування ризиків при наданні банківських послуг, 
які носять кредитний характер, наприклад при 
обліку векселів, факторингові кредити, форфей-
тинг, тощо.

Висновки з проведеного дослідження. З на-
веденого вище можна зробити  висновки про те, 
що страхування ризиків банками є одним з мето-
дів забезпечення їх фінансової стабільності і має 
бути обовґязковим компонентом захисту від не-
визначеної ситуації на ринку і впливу неперед-
бачуваних факторів, зокрема таких, як пандемія 
COVID-19. Страхування кредитних ризиків в 
таких умовах – це важливий інструмент, який 
запобігає неповерненню кредитів і, внаслідок 
цього, зниженню рівня фінансової стабільності  
банків.

Для того, щоб страхування кредитних ризиків 
комерційних банків страховими компаніями ши-
роко застосовувалося у практичній діяльності, на 
наш погляд  необхідно:

– зміцнення мотивації банків та страхових 
компаній щодо плідної співпраці в галузі страху-
вання кредитних ризиків;

– зміцнення фінансового стану та статусу 
страхових компаній, збільшення їх капіталу;

– завоювання довіри громадян та суб’єктів 
господарювання до страхових компаній;

– покращення прозорості та відкритості стра-
хового ринку;

– встановлення розумного розміру страхових 
тарифів при страхуванні кредитних ризиків;

– вдосконалення якості страхових та банків-
ських послуг;

Рис. 1. Динаміка кредитної заборгованості в банках України 
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– побудова ефективної системи оцінки фінан-
сового стану позичальника;

– розробка нових методів і форм страхування 
банківських продуктів;

На нашу думку важливо, що страхові компа-
нії повинні укладати угоду з клієнтом тільки з 
приводу можливого страхового випадку (напри-
клад, аварії транспортного засобу з вантажем, 
придбаним за рахунок кредиту), а не брали на 
себе виробничий ризик банку, такий як напри-

клад, неправильне визначення платоспромож-
ності позичальника [5].

Стимулювання розвитку кредитного стра-
хування у банківському бізнесі, на нашу дум-
ку, може поліпшити перспективи збільшення 
об'ємів кредитування реального сектора еконо-
міки. З огляду на економічні умови в Україні, 
використання страхування кредитних ризиків 
банками дозволило б значно стабілізувати їх  
діяльність.
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СТРАХОВАНИЕ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ БАНКАМИ УКРАИНЫ  
КАК ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ COVID КРИЗИСА

Аннотация
Статья посвящена исследованию современных направлений развития страхования кредитных рисков банками Укра-
ины и необходимости активизации совместной деятельности коммерческих банков и страховых компаний в сфере 
банковского бизнеса. Автором показана своевременность исследования и раскрыты причины, препятствующие разви-
тию страхования кредитных рисков в отечественных банках. Исследовано состояние страхования кредитных рисков в 
современных условиях. Названы причины низкой активности сотрудничества коммерческих банков и страховых ком-
паний по страхованию рисков кредитной деятельности. Подчеркнута необходимость поиска нестандартных решений 
в области организации и формах взаимодействия банковского и страхового секторов экономики в части  страхования 
финансово-кредитных рисков банков. Автор пришел к заключению, что жизнеспособность сотрудничества банковских 
и страховых институтов обусловлена рядом преимуществ и обеспечивает финансовую стабильность банков, защищает 
их от неопределенной ситуации на рынке и влияния, в частности, таких факторов, как Covid кризис. Следовательно, 
направление деятельности коммерческих банков, связанное со страхованием кредитных рисков, требует глубокого 
изучения и теоретического обобщения.
Ключевые слова: коммерческий банк, кредиты, кредитование, кредитный риск, страхование, финансовые инструмен-
ты, страховая защита.
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CREDIT RISK INSURANCE BY UKRAINIAN BANKS  
AS A TOOL TO REDUCE THE NEGATIVE IMPACT OF THE СOVID CRISIS

Summary 
The article is devoted to the study of modern trends in the development of credit risk insurance by Ukrainian banks 
and the need to intensify the joint activities of commercial banks and insurance companies in the banking business. The 
author shows the timeliness of the study and discloses the reasons that prevent the development of credit risk insurance 
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in domestic banks. The state of insurance of credit risks in modern conditions is investigated. The reasons for the low 
activity of cooperation between commercial banks and insurance companies in insuring the risks of credit activity are 
identified. The need to search for non-standard solutions in the field of organization and forms of interaction between the 
banking and insurance sectors of the economy in terms of insuring the financial and credit risks of banks is emphasized. 
The author came to the conclusion that the viability of cooperation between banking and insurance institutions is due to 
a number of advantages and ensures the financial stability of banks, protects them from an uncertain market situation 
and the influence, in particular, of factors such as the Covid crisis.Consequently, the line of business of commercial banks 
related to insurance of credit risks requires deep study and theoretical generalization.
Key words: commercial bank, loans, crediting, credit risk, insurance, financial instruments, insurance protection.

УДК 659.1:004.738.5(477)

Кухарська Наталія Олександрівна
доктор економічних наук, професор,

професор кафедри маркетингу 
Одеського національного економічного університету 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  
ЯК ДИНАМІЗУЮЧИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

Представлено характерні риси сучасного інформаційного простору та фактори впровадження інформаційно-кому-
нікаційних технологій. Розглянуто парадокс розвитку інформаційно-комунікаційного сектору світової економіки та 
обґрунтовано надзвичайно короткий життєвий цикл продукції даної сфери виробництва. Наведено модифікацію інду-
стріальних (механічних) технологій до інформаційно-комунікаційних технологій. Простежено участь інформаційно-ко-
мунікаційних технологій в ланцюжку створення валовий доданій вартості. Представлено динаміка розвитку ІТ-галузі 
та експорту ІТ-послуг в Україні за 10 років. Розраховано лінійний тренд розвитку ІТ- послуг в Україні до 2022 року, 
побудований за методом екстраполяції. Виявлено фактори, які позитивно впливають на розвиток інформаційно-кому-
нікаційних технологій в Україні. 
Ключові слова: інформаційно-комунікаційний сектор (ІКС) або інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), індустрі-
альні технології, інформаційний простір, ІТ-галузь, ІТ-послуги.

Постановка проблеми. Трансформація сучас-
ного індустріального суспільства викликає бурх-
ливий розвиток різних видів зв’язку та між-
народну торгівлю їхніми послугами, на новий 
щабель підносить значення цієї інфраструктур-
ної галузі в розвитку світового господарства. На-
дійна інформація та інформаційні технології ста-
ють вирішальним чинником конкуренції. Якісна 
інформація дає змогу впроваджувати прогресив-
ні методи управління на всіх рівнях: мікро-, ма-
кро-, мега- (глобальному) рівні. Своєчасна, точ-
на, доступна інформація (економічна, фінансова, 
правова, соціальна, науково-технічна) дає змогу 
швидко приймати правильні рішення, ефектив-
но управляти державою, брати активну участь у 
міжнародному економічному співробітництві.

Окремі аспекти розвитку інформаційно-кому-
нікаційних технологій в Україні і світі розгля-
даються, як провідними вченими країни (Геє- 
цем В.М., Семиноженко В.П. [1]; Бажалом Ю.М. 
[2]; Мельником Л.Г. [1; 3]), так і молодими еконо-
містами, такими як [4–11].

Метою дослідження є розгляд факторів впли-
ву інформаційно-комунікаційних технологій на 
розвиток держави та обґрунтування значимості 
ІТ-галузі на конкурентні позиції України у світі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У ХХІ ст. швидкими темпами формується ринок 
інформаційних продуктів і послуг. Інформаційно-
комунікаційний сектор (ІКС), або інформаційно-
комунікаційні технології (ІКТ), або інформаційні 
технології (ІТ) світового господарства – сукуп-

ність галузей, що виробляють засоби інформа-
ційного та комунікаційного виробництва, саму 
інформаційну продукцію, а також забезпечують 
розвиток нової економіки.

Розповсюдження інформаційних технологій є, 
з одного боку, локомотивом всіх галузей макрое-
кономіки, державного і регіонального управління, 
науки і освіти, а з іншого – індикатором соціаль-
но-економічного розвитку держави. Бурхливе ви-
користання інформаційних та технологічних по-
слуг призвело до появи нових понять (наприклад, 
«інформаційний простір»), ряду нових професій 
(веб-майстер, веб-дизайнер, контент-менеджер, 
інтернет-коуч, соціо-білдери), нових секторів еко-
номіки (таких як інформаційно-комунікаційна 
інфраструктура, digital-сектор, сфера ІТ-послуг), 
забезпечений пріоритет інформації в порівнянні з 
іншими ресурсами, інформаційна економіка стає 
найважливішим фактором розвитку.

До характерних рис інформаційного простору 
слід віднести:

– вирішена проблема інформаційного буму, 
тобто визначено протиріччя між інформаційною 
лавиною і інформаційним голодом;

– забезпечений пріоритет інформації в порів-
нянні з іншими ресурсами;

– найважливішим фактором розвитку стає ін-
формаційна економіка;

– в основі суспільства постають автоматизо-
вані виробництво, зберігання, обробка і викорис-
тання знань за допомогою новітньої інформацій-
ної техніки і технології;

© Кухарська Н. О., 2021
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– інформаційні технології набуватиме гло-
бального характеру, охоплюючи всі сфери соці-
альної діяльності людини;

– формується інформаційна єдність всієї люд-
ської цивілізації;

– за допомогою засобів інформатики реалізу-
ється вільний доступ кожної людини до інформа-
ційних ресурсів всієї цивілізації;

– реалізовані гуманістичні принципи управ-
ління суспільством і впливу на навколишнє се-
редовище [12].

Інформаційно-комунікаційний сектор вклю-
чає телекомунікаційну галузь, Інтернет-індус- 
трію, видавничу справу, виробництво комп’ю-
терної техніки та ін. суміжні галузі в їх тісно-
му взаємозв’язку. Статистична комісія ООН 
об’єднує ці галузі в окремому розділі Міжнарод-
ної стандартної галузевої класифікації (МСГК), 
а починаючи з її четвертої редакції рекомендує 
вести більш деталізований облік так званої ін-
формаційної економіки в рамках альтернативно-
го інформування.

Деякі розвинені країни закривають платіж-
ний баланс з торгівлі продукцією, виробленою в 
промислових галузях ІКС, з профіцитом. Серед 
них: Фінляндія, Швеція, Японія, США, Велико-
британія. Починаючи з 2004 р. завдяки складаль-
ним підприємствам найбільшою країною – екс-
портером продукції даного сектора став Китай 
(15,5% світового експорту), залишивши далеко 
позаду США, Японію, Сінгапур і Німеччину. Го-
ловне джерело порівняльних переваг Фінляндії 
і Швеції в міжнародному поділі праці в цій га-
лузі – телекомунікаційне обладнання, Ірландії – 
комп’ютерна техніка.

Важливою особливістю ІКТ є надзвичайно ко-
роткий життєвий цикл: дуже швидко відбуваєть-
ся старіння даної продукції і самих технологій 
з високою динамікою цін в бік зниження. На це 
впливає триваюча науково-технічна революція, а 
також високий взаємозв’язок окремих продуктів 
ІКТ один з одним. За останні 10 років можливості 
напівпровідникових чіпів (мікросхем) подвоюва-
лася кожні 18–24 місяців. Прискорений розвиток 
ІКТ, з одного боку, і їх швидке «моральне і фі-
зичне старіння», з іншого, стимулюють попит на 
нову продукцію, що є головним чинником еконо-
мічного зростання в сучасному світі. При цьому 
парадокс розвитку інформаційно-комунікаційно-
го сектора світової економіки полягає в тому, що 
від міжнародної торгівлі матеріалізованої про-
дукції цього сектора виграють більшою мірою 
не країни, що виробляють її, а країни-спожива-
чі у зв’язку з неадекватною зміною умов тор-
гівлі. Оскільки експортні ціни країн-експортерів 
схильні до більш швидкого падіння через швид-
ке здешевлення техніки, ніж імпортні ціни, а у  
країн-імпортерів спостерігається зворотна ситу-
ація, то і «виграш» останніх більше.

На частку найбільших країн споживачів і ви-
робників ІТ (США, Великобританію, Німеччину, 
Китаю, Ізраїль) припадає 60% сукупного обсягу 
світового ринку. В інформаційному суспільстві 
модифікується матеріальне виробництво: йде пе-
рехід від переважно механічних, індустріальних 
технологій до технологій, які використовують 
нові форми руху матерії (табл. 1).

Сьогодні інформаційно-комунікаційні техно-
логії поширилися на весь ланцюжок створення 
вартості, оптимізують її і виконують контрольні, 

Таблиця 1
Модифікація індустріальних технологій 

Індустріальні технології Інформаційно-комунікаційні технології
Машинні технології Технології переважно інтелектуальні
Сильна залежність від ресурсних обмежень ма-
теріального характеру Інформація – основне ресурсне обмеження

Технології як з високою, так і з низькою ка-
піталоємністю

Низька капіталомісткість, відносна простота освоєння масо-
вих ІКТ

Нова технологія поширюється на обмеженій те-
риторії

Нові технології майже миттєво охоплюють простір всієї пла-
нети

Фірми в своїй діяльності обмежені територіаль-
ними рамками

Підприємства, фірми набагато меншою мірою обмежені про-
сторовими рамками через наявність корпоративної мережі

Зниження витрат виробництва фірми і підви-
щення якості продукції

Значне зниження витрат виробництва фірми і вартості самих 
інформаційних і наукоємних продуктів

Зростання основного капіталу і уповільнення 
його кругообігу Прискорення руху всіх видів капіталу

Зростання суспільного поділу праці як всереди-
ні окремої країни, так і між країнами

Значно прискорюють поділ праці всередині країни і особливо 
між країнами, що веде до посилення економічної глобалізації

Поява нових галузей, в основному матеріально-
го виробництва Поява нових галузей, переважно сфери послуг

Вплив переважно на економіку і соціальну сферу Вплив на економіку, культуру, політику, суспільство в цілому
Зростання кількісних і якісних показників ви-
роблених благ

Ведуть до масової кастомізації виробництва, тобто адаптації 
компаній до вимог замовника

Поява нових професій і спеціальностей, 
пов’язаних, в основному, зі сферою матеріаль-
ного виробництва

Поява нових професій, пов’язаних зі збором, переробкою і 
використанням інформації; радикальна модифікація тради-
ційних професій

Сприяють кількісному та якісному зростанню 
вироблених матеріальних благ

Сприяють кількісному та якісному зростанню вироблених ма-
теріальних благ, а також масштабів і диверсифікації інфор-
маційних послуг

Зміцнення позицій окремих підприємств, роз-
виток ринку

Зміцнення позицій транснаціональних корпорацій, розвиток 
ринку

Різке погіршення екології Знижують екологічне навантаження

Джерело: згруповано автором на основі даних [13]
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а також виконавчі функції, кількість яких по-
стійно зростає (див. рис. 1).

Для характеристики результативності пере-
дачі технологій в розвинених країнах використо-
вують технологічний платіжний баланс, методика 
якого розроблена спеціалістами ОЕСР. В Україні 
така методика не створена, що ускладнює аналіз 
результативності трансферу технологій. На су-
часному етапі складається ситуація, коли «світ 
тонких технологій починає керувати світом ма-
шин – світом реальності».

Таким чином, інформаційна економіка – це 
галузь економічної науки, що розвивається, яка 
вимагає максимальних капіталовкладень, з ме-
тою придбання високотехнічного обладнання і 
підготовки необхідного рівня фахівців.

Основними факторами, що дали поштовх до 
активного використання і впровадження інфор-
маційних технологій є наступні [15]:

1. Зростання конкуренції. Крім стандартної 
вимоги відповідати певним стандартам якос-
ті, організації змушені залучати клієнтів масою 
додаткових високоякісних послуг. Це швидка і 
зручна доставка, можливість миттєвого зворот-
ного зв’язку, надання повної інформації про то-
вар і послуги на сайті та ін.

2. Глобальна зміна поведінки споживачів. Су-
часний споживач вимагає не тільки низькі ціни і 
високу якість, а й розширений спектр додатко-
вих послуг; індивідуальний підхід, який забезпе-
чив би високу швидкість двосторонньої комуні-
кації, щоб отримувати всю необхідну інформацію 
в будь-який зручний час. У зв’язку з цим біль-
шість фірм стали створювати інтернет-магази-
ни і активно інвестувати в SEO (search engine 
optimization), або в пошукову оптимізацію.

3. Доступність інформаційних технологій. Для 
більшості організацій з обмеженим бюджетом 
найбільш пріоритетним напрямком є розвиток 
антикризового управління і максимальна еко-
номія витрат. Саме тому маркетингова стратегія 

таких фірм, як Microsoft розробила різні комбі-
нації пакетів послуг, спрямованих на різні сег-
менти бізнесу.

4. Гонка технологій. Передові інформаційні 
технології дозволяють організаціям вибиватися 
на лідируючі позиції, тому що саме вони прино-
сять більше успіху і прибутку [16].

Основне значення ІКТ для національної еко-
номіки полягає в тому, що вони:

– призводять до значного збільшення продук-
тивності праці;

– сприяють звільненню трудових ресурсів;
– створюють нові робочі місця, пов’язані, в 

першу чергу, з появою нових професій;
– охоплюють усі сфери соціальної діяльності 

людини;
– формують інформаційну єдність всієї люд-

ської цивілізації;
– надають вільний доступ кожної людини до 

інформаційних ресурсів всієї цивілізації;
– є видом економічної діяльності;
– виступають як товар і, таким чином, є 

об’єктом купівлі або продажу;
– збільшують ВВП на душу населення.
Розвиток ІТ-індустрії в Україні значно ви-

переджає середні темпи розвитку даного сег-
мента в світі, показуючи стабільне зростан-
ня на 11–26% щорічно. В даний час українська  
ІТ-галузь успішно конкурує на світовому ринку 
і є надійним джерелом валютних надходжень до 
бюджету країни, сприяє підтримці курсу гривні. 
На рисунку 2 представлено зростання кількості 
компаній в ІТ-галузі в Україні з 2014 до 2018 р. 
(по півріччях).

Зростає значимість ІТ-послуг і в структурі екс-
порту. У 2018 р. комп’ютерні послуги зайняли дру-
ге місце серед експорту послуг з України, після 
переробки товарів в країні, обігнав трубопровідний 
транспорт. Обсяг реалізованих послуг в ІТ-сфері 
(включаючи комп’ютерні, інформаційні та телеко-
мунікаційні послуги) за 2008–2018 рр. також має 

Рис. 1. Проникнення ІКТ-технологій в ланцюжок створення вартості
Джерело: згруповано автором на основі даних [14, с. 68]
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тенденцію зростання: за 11 років відбулося збіль-
шення у 3,5 разів, і за 2018 р. становить 22% від 
всіх експортованих послуг з Україні (рис. 3).

Україна займає лідируючі позиції по IT-
фрілансу серед країн Центральної та Східної 
Європи (ЦСЄ), контролюючи 33%ринку. Для по-
рівняння, у 2010 р. наша країна перебувала на 
п'ятому місці серед цих країн з експорту по-

слуг у сфері програмного забезпечення. Середній 
темп зростання галузі складає 25-30%. До 2022 р. 
ринок IT-послуг має всі шанси подвоїтися, за 
умови, що його розвитку не протидіятимуть на 
державному рівні.

Географія розміщення ІТ-компаній не викли-
кає подиву – вони зосереджені в крупних містах 
країни (рис. 4).

Рис. 2. Динаміка розвитку ІТ-галузі в Україні
Джерело: збудовано автором на основі даних [17]
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Джерело: збудовано автором на підставі [18, с. 23] 
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На рисунку 5 представлений лінійний тренд з 
прогнозом розвитку ІТ-послуг в Україні, побудо-
ваний за методом екстраполяції. 

До внутрішніх умов, які позитивно впливають 
на розвиток ІКС в Україні, можна віднести не-
втручання в ІТ-сектор з боку держави протягом 
багатьох років. Також важливим фактором успі-
ху для індустрії інформаційно-комунікаційних 
технологій є й фіскальна політика – наявність 
«третьої групи» для фізичних осіб-підприємців 
замінює методи стимулювання галузі, які давно 
існують у країнах ЦВЄ.

Висновки з проведеного дослідження. Роз-
виток інформаційно-комунікаційних технологій 

Рис. 5. Прогноз динаміки зміни ІТ- послуг в Україні до 2022 р. 
Джерело: розраховано автором на підставі [19]

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20102011201220132014201520162017201820192020

оброблення даних, 
розміщення інформації 
на веб-вузлах і пов'язана 
з ними діяльність; веб-
портали, млн.грн

Линейная (оброблення 
даних, розміщення 
інформації на веб-вузлах 
і пов'язана з ними 
діяльність; веб-портали, 
млн.грн)

є фундаментом для інформатизації інших га-
лузей економіки і суспільства. Тому виперед-
жальний розвиток індустрії інформаційних тех- 
нологій – необхідна передумова для інформа-
тизації всіх інших сфер життя і діяльності сус- 
пільства.

В Україні ринок інформаційно-технологічних 
послуг розвивається дуже динамічно і найближ-
чим часом очікується «бум», після якого націо-
нальна економіка зможе конкурувати з євро-
пейськими країнами і розвиненими країнами в 
цілому. Важливим для розвитку даного сектора 
економіки є те, що на них не потрібні природні 
ресурси і копалини. 
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Аннотация
Представлены характерные черты современного информационного пространства и факторы внедрения информаци-
онно-коммуникационных технологий. Рассмотрен парадокс развития информационно-коммуникационного сектора ми-
ровой экономики и обоснован короткий жизненный цикл продукции данной сферы производства. Приведена моди-
фикация индустриальных (механических) технологий в информационно-коммуникационные технологии. Прослежено 
участие информационно-коммуникационных технологий в цепочке создания валовой добавленной стоимости. Пред-
ставлены динамика развития ИТ-отрасли и экспорта ИТ-услуг в Украине за 10 лет. Рассчитан линейный тренд раз-
вития ИТ-услуг в Украине до 2022 года, построенный по методу экстраполяции. Выявлены факторы, положительно 
влияющие на развитие информационно-коммуникационных технологий в Украине.
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Summary
The characteristic features of the modern information space and the factors of implementation of information and 
communication technologies are presented. The paradox of the development of the information and communication sector 
of the world economy is considered and the short life cycle of products in this sphere of production is substantiated. 
Modification of industrial (mechanical) technologies in information and communication technologies is given. The 
participation of information and communication technologies in the gross added value chain is traced. The presented 
dynamics of development of the IT-industry and the export of IT-services in Ukraine for 10 years. A linear trend in the 
development of IT-services in Ukraine until 2022, built by the extrapolation method, has been calculated. The factors that 
have a positive effect on the development of information and communication technologies in Ukraine have been identified.
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УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ МАЛОГО БІЗНЕСУ В КОНТЕКСТІ  
ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Ціллю статті є дослідження стану підприємств малого бізнесу в Україні, визначення проблем у менеджменті малих 
підприємств та встановлення перспектив їхнього розвитку. Гострота проблеми розвитку малого бізнесу та недостатня 
наукова розробленість особливостей, організаційно-економічних умов і методичних рекомендацій визначає актуаль-
ність і значимість теми дослідження. В статті зазначено, що характерні особливості діяльності підприємств малого 
бізнесу, які пред'являють управлінню особливі вимоги, що поки що не знайшли відображення в загальній теорії управ-
ління. Авторами проаналізовано динаміку основних економічних показників діяльності підприємств малого бізнесу 
в Україні, оглянуто різні підходи до визначення функцій малого бізнесу, наведено перелік економічних переваг, що 
відображають ефективність діяльності малих підприємств; а також визначено недоліки в їх діяльності. 
Ключові слова: державна підтримка, конкурентоспроможність, малий бізнес, мале підприємство, менеджмент, ринко-
ва економіка, управління.

Постановка проблеми. В системі організації 
сучасної економіки підприємство займає осо-
бливе місце. Одним з основних шляхів інтегра-
ції України в світове господарство є створення 
оптимальної структури економіки країни, орієн-
тованої на задоволення споживчого попиту і під-
вищення конкурентоспроможності товарів і по-
слуг. Необхідною умовою для цього є структурна 
перебудова економіки в напрямку підтримки 
суб'єктів малого підприємництва в Україні. 

Значний інтерес до розвитку малого підпри-
ємництва в останні роки зумовлений різними 
обставинами. З одного боку, малі фірми дозво-
ляють створити ефективну економічну базу ви-
користання виробничого потенціалу регіонів, 
формують умови для розвитку підприємництва 
в усіх ринкових нішах, дають нові робочі місця, 
забезпечують задоволення потреб населення, 
певною мірою знижують наслідки соціальних по-
трясінь, пов'язаних з економічною перебудовою 
нашого суспільства. З іншого боку, потребують 
набагато менше капіталу для початку діяльнос-
ті, вони неохоче здійснюють ризиковані заходи 
з метою отримання великих доходів і дуже чут-
ливі до регулюючих коректувань, так що най-
менша реформа може здійснити на них сильний  
вплив [1]. 

Хоча, про необхідність підтримки малого і 
середнього бізнесу йдеться на всіх рівнях орга-
нізації влади, створюються пільгові умови для 
відкриття бізнесу, кредитування, оподаткування, 
все ж такі малі підприємства в Україні продо-
вжують стикатися з суттєвими перешкодами в 
розвитку на рівні як державної політики, так і 
ринкового середовища. Гострота проблеми роз-
витку малого бізнесу та недостатня наукова 
розробленість особливостей, організаційно-еко-
номічних умов і методичних рекомендацій визна-

чає актуальність і значимість теми дослідження 
[9, с. 36].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Пріоритет економічної думки з проблем підпри-
ємництва належить зарубіжним економістам, які 
внесли суттєвий внесок у розробку концепцій 
розвитку підприємництва, визначення його осо-
бливостей в різних сферах діяльності, формулю-
вання ролі в економіці.

Серед робіт, присвячених підприємництву, 
виділяються наукові праці Й. Шумпетера, 
К.Р. Макконнелла, С. Брю, X. Демсетса, М. Фар-
рела, Д. Сторі, Д. Смолбоуна та інших. Однак в 
них не виділяються особливості регіонального 
підприємництва і його механізм.

Певний внесок у наукову розробку різних 
аспектів підприємництва внесли вітчизняні еко-
номісти: Артем’єва І., Біловодська О., Буряк Р., 
Вороніна В., Воронько-Невіднича Т., Звонар Й., 
Кириченко Т., Ковалевська Н., Корнецький А., 
Костенко О., Маркіна І. та ін. Ними розглянуті 
умови і проблеми розвитку підприємництва, ме-
ханізм державної підтримки, окремі аспекти ре-
гіональної економічної політики організації ма-
лого бізнесу.

Багато сучасних робіт, присвячених мало-
му бізнесу, більше описові: в них відображено 
з'ясування ролі малого бізнесу в країні і фак-
торів його розвитку, формулювання проблем, 
позначення необхідності державної підтримки і 
опис її механізму.

Однак, як в Україні, так і за кордоном не-
достатньо досліджень в області методології оцін-
ки впливу малого підприємництва на економічні 
зростання, взаємодії господарських структур з 
різними масштабами діяльності, визначенні по-
тенційних сфер застосування підприємницького 
капіталу і бар'єрів для саморозвитку, перевірки 

© Маркіна І. А., Вороніна В. Л., Ковтун Ю. С., 2021
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гіпотези про ефективність малих фірм на окре-
мих галузевих ринках, розробки механізму зако-
нодавчої, консалтингової та освітньої підтримки 
малого бізнесу на регіональному рівні.

Формулювання цілей статті. Ціллю статті є 
дослідження стану підприємств малого бізнесу 
в Україні, визначення проблем у менеджменті 
малих підприємств та встановлення перспектив 
їхнього розвитку.

Виклад основного матеріалу. В силу особли-
востей конкурентно-ринкової організації еко-
номіки рух капіталістичного відтворення здій-
снюється нерівномірно – періоди інтенсивного 
розвитку виробництва змінюються періодами 
економічного колапсу. Глибинні господарські 
процеси, пов'язані з припиненням виробничих 
процесів, зростанням безробіття, знеціненням 
активів, є сигналом до масштабного структурно-
технологічного оновлення основних виробничих 
фондів [8, с. 194]. Встановлено, що економічний 
спад стимулює переорієнтацію економіки на 
більш перспективні напрямки підприємницької 
діяльності, забезпечуючи, тим самим, відновлен-
ня рівномірного ходу виробництва і споживання. 

Вважаємо, що мале підприємництво, як най-
більш гнучка і адаптивна форма господарської 
діяльності, сприяє прискоренню процесів онов-
лення економіки, збільшення зайнятості працез-
датного населення, підвищенню рівня добробуту 
суспільства (табл. 1).

В період 2014–2017 рр. мале підприємництво 
в Україні під впливом різних процесів знаходи-
лося в кризовому стані і практично не розвива-
лося. З 2018 р. ситуація покращуються. Динаміка 
загальної кількості малих підприємств в Україні 
демонструє з 2017 р. стійку тенденцію до зрос-
тання (рис. 1).

На сьогодні, суб’єкти малого бізнесу за-
ймають домінуючу позицію в економіці країни.  
За період 2014–2019 рр. в Україні кількість під-
приємств-представників малого бізнесу збільши-
лась на 37,7 тис. одиниць або 11,6%. Їхня частка 
у загальній кількості суб'єктів господарювання 
стабільно складає 99%, що свідчить про значу-
щість малого бізнесу для національної економіки. 

Хоча і є позитивною динаміка зростання кіль-
кості малих підприємств, але, у порівнянні з еко-
номічно розвиненими країнами, можна зробити 
висновок про вкрай недостатній розвиток мало-
го підприємництва в Україні, адже кількість ма-
лих підприємств у рази є меншою за аналогічні 
показники в економічно і соціально розвинених 
країнах світу.

Зайнятість населення – важливий показник 
та індикатор розвитку малого підприємництва 
[7, с. 36]. Кількість зайнятих на малих підпри-
ємствах працівників в Україні з 2014 р. подана 
на рис. 2.

У період 2014–2015 рр. відбулося зниження 
кількості зайнятих працівників в секторі малого 
бізнесу на 110,5 тис. осіб або 6,6%, що стало на-
сідком воєнного конфлікту, втрати частини тери-
торії країни та виїзду працездатного населення 
закордон. Починаючи з 2016 р. спостерігається по-
зитивна динаміка. У порівнянні із 2014 р., у 2019 р. 
кількість зайнятих на малих підприємствах пра-
цівників збільшилась на 59,7 тис. осіб або 3,5%.

Аналіз чистого прибутку малих підпри-
ємств демонструє позитивну динаміку. Так, 
за період 2014–2019 рр. прибуток збільшився 
на 268746,9 млн. грн. За 2019 р. малі підпри-
ємства отримали чистий прибуток у розмірі 
103828,5 млн. грн.

Незважаючи на те, що в розвитку малого біз-
несу в Україні, спостерігається позитивна дина-
міка, потенціал малих підприємств використо-
вується не в повному обсязі. Це, в свою чергу, 
потребує пошуку шляхів удосконалення мето-
дів і способів управління підприємствами мало-
го бізнесу в сучасних умовах господарювання 
[11, с. 437].

У зарубіжній і вітчизняній економічній літе-
ратурі виділяють різні підходи до визначення 
функцій малого бізнесу. Специфіка сутнісних ха-
рактеристик малого бізнесу дозволяє йому ви-
конувати ряд економічних і соціальних функцій: 
(табл. 2).

Таким чином, слід відзначити, що малий біз-
нес має значний вплив на соціальну стабільність 
та економічне зростання в країні. 

Таблиця 1 
Динаміка основних економічних показників діяльності малого бізнесу в Україні, 2014–2019 рр. [10]

Показники
Роки

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Кількість підприємств, од. 324598 327814 291154 322920 339374 362328
відсотків до загальної кількості суб’єктів 16,9 16,7 15,7 18,0 18,6 18,8
Частка суб’єкти малого підприємництва  
у загальній кількості суб'єктів господа-
рювання, у %

99,1 99,2 99,2 99,1 99,1 99,0

Кількість суб’єктів господарювання  
на 10 тис. ос. наявного населення, од. 76 77 68 76 80 86

Кількість зайнятих працівників, тис. ос. 1686,9 1576,4 1591,7 1658,9 1641,0 1746,6
Витрати на персонал, млн. грн 54494,0 63253,5 70196,8 101345,2 124619,7 148403,9
Обсяг реалізованої продукції,  
(товарів, послуг), млн. грн 705000,5 937112,8 1177385,2 1482000,7 1766150,4 1839875,9

Фінансовий результат (сальдо)  
до оподаткування, млн. грн -175262,4 -111905,9 -24151,412 -10724,8 46870,8 103828,5

Чистий прибуток (збиток), млн. грн -179297,5 -118194,4 -32206,8 -20971,9 31868,6 89449,4
Рівень рентабельності (збитковості)  
операційної діяльності підприємств -17,9 -4,2 5,2 6,5 8,3 10,7
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Підприємства малого бізнесу, безсумнівно, 
мають безліч економічних переваг, що відобра-
жають ефективність діяльності, серед яких мож-
на виділити наступні:

– висока мобільність, швидкість комунікації в 
межах фірми. Чим менше організація, тим про-
стіше і оперативніше здійснюється керівництво 

персоналом, обговорення рішень і їх реалізація. 
Більш того, малі фірми тісно пов'язані з парт-
нерами. Те ж стосується і відносин між співро-
бітниками. У деяких випадках це йде на користь 
організації, особливо коли справа стосується по-
шуку нових контактів і можливостей отримання 
прибутку;

Рис. 1. Кількість малих підприємств в Україні, 2014–2019 рр., од.
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Рис. 2. Кількість зайнятих на малих підприємствах працівників в Україні, 2014–2019 рр., тис. осіб
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Таблиця 2
Функції малого бізнесу [2, с. 67]

В економічній сфері У соціальній сфері
Збільшення ВВП за рахунок частки, створюваної 
суб'єктами малого підприємництва, і відповідне збіль-
шення дохідної частини бюджету

Самореалізація активної частини працездатного на-
селення

Активна участь суб'єктів малого підприємництва у 
формуванні конкурентного середовища та ліквідації 
монополій

Збільшення числа власників, які є гарантом соціально-
економічної стабільності суспільства

Зниження питомих витрат на створення нових робо-
чих місць Демократизація власності через її розосередження

Підготовка та підвищення кваліфікації персоналу під-
приємств безпосередньо на робочому місці з ураху-
ванням всього спектру зовнішніх і внутрішніх умов 
функціонування

Збільшення частки економічно активного населення, 
що приводить в результаті до зниження диференціа-
ції доходів населення

Зниження витрат розробки і впровадження техноло-
гічних інновацій, особливо високоризикового характе-
ру, що супроводжується підвищенням ефективності 
виробництва

Досягнення високого ступеня задоволеності працею 
як засобом самовираження, обумовлене видимими ре-
зультатами

Підвищення показників фондовіддачі, особливо на 
трудомістких виробництвах

Придушення соціальної напруженості і стабілізація 
доходів в кризові періоди розвитку

Мобілізація, ефективний розподіл і використання 
природних, фінансових ресурсів, які досягаються за 
рахунок залучення у відтворювальний процес ресур-
сів, які не становлять інтерес або є відходами великого 
виробництва

Формування активного середнього класу як основи 
становлення громадянського суспільства та соціально-
політичного розвитку
Створення робочих місць для соціально вразливих 
груп населення та зниження безробіття

Посередництво в міжгалузевому перетоку капіта-
лів, раціоналізація галузевої структури і зміцнення 
зв'язків між різними секторами економіки

Розширення спектру виробленої продукції та послуг
Більш повне задоволення потреб населення
Поліпшення якості обслуговування
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– прості організаційно-управлінські зв'язки; 
– велика свобода в прийнятті управлінських 

рішень (в порівнянні з інертним великим бізне-
сом). Ігнорування певних формальностей в ма-
ленькому колективі спрощує взаємодію між 
працівниками. Наслідком цього є позитивні ре-
зультати і швидка віддача.;

– вузька спрямованість і спеціалізація за ви-
дами бізнесу;

– більший контроль виробничого процесу і 
швидка адаптація продукту (послуг) до потреб 
клієнтів. Правильно і своєчасно реагуючи на за-
пити споживача, керівництво фірми може забез-
печити їй конкурентну перевагу;

– сфери діяльності, які невигідні і неприбут-
кові для великих підприємств;

– пристосованість до мінливих кон'юнктурі 
ринку;

– сприйнятливість для втілення інноваційних 
технологій;

– підтримання вільної конкуренції;
– стартові майданчики для інноваційного роз-

витку різних регіонів і країни в цілому.
У сфері діяльності малого бізнесу величез-

не значення має здатність грамотно і ефектив-
но управляти персоналом [4]. Але, власники не-
великих фірм самі нерідко виконують функції 
менеджера, в той час як у великих організаціях 
питаннями управління займаються штатні спів-
робітники. Керівник бізнесу повинен добре уяв-
ляти мотивацію своїх підлеглих. Важливо бути 
в курсі справ, що виникають в робочому процесі 
і відстежувати обстановку в колективі [5, с. 84]. 

Ефективність функціонування підприємств 
малого бізнесу дозволяє вирішувати ряд страте-
гічних завдань:

– підвищення економічного зростання країни 
та регіонів;

– стимулювання інноваційного розвитку;
– створення нових робочих місць;
– підвищення валового внутрішнього продук-

ту країни і т.д.
Однак існують і певні недоліки в діяльності 

підприємств малого бізнесу, а саме [1; 3, с. 61; 
6, с. 37]:

– обмеженість ресурсної бази (фінансових, 
матеріальних і трудових ресурсів);

– слабкі кредитні можливості;
– умови праці та соціальне забезпечення пра-

цівників гірше, ніж на великих підприємствах;
– недостатньо високий рівень освіти і культу-

ри управлінського персоналу;
– пасивне включення і участь бізнесменів у 

союзах, асоціаціях, товариствах взаємного креди-
тування та інших формах самоорганізації бізнесу;

– вимушена диверсифікація діяльності: поряд 
з виробничою діяльністю займаються торгівлею 
для того, щоб залишатися на плаву і не збанкру-
тувати;

– низька інноваційна активність;
– низька забезпеченість малого бізнесу влас-

ними фінансовими ресурсами;
– відносно невисока оплата праці.
Концентрація малих підприємств в торгово-

посередницької сфері негативно позначається на 
інноваційному розвитку економіки, так як малі 
торговельні підприємства, найчастіше, не за-
цікавлені в просуванні інноваційних проектів, 
а також не беруть участь у створенні і комер-
ціалізації технологічних новацій. Вважаємо, що 
трансформація галузевої структури економіки в 
напрямку збільшення високотехнологічних видів 
господарської діяльності істотно покращує якісні 
характеристики малого підприємництва.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, малий бізнес має ряд характерних осо-
бливостей, які пред'являють управлінню особли-
ві вимоги, що поки що не знайшли відображення 
в загальній теорії управління. В сучасних умовах 
розвитку ринкових відносин важливого значення 
набуває демократична система самоорганізації 
управління як всередині самого підприємства, 
так і у взаємовідносинах з іншими малими під-
приємствами. 

Для пошуку найбільш дієвих інструментів 
управління та стимулювання розвитку малого 
бізнесу подальші дослідження плануємо спря-
мовувати на виявлення залежності результатів 
економічної діяльності малого бізнесу від певних 
впливів державного регулювання.
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Аннотация
Целью статьи является исследование состояния предприятий малого бизнеса в Украине, определение проблем в ме-
неджменте малых предприятий и установление перспектив их развития. Острота проблемы развития малого бизнеса 
и недостаточная научная разработанность особенностей, организационно-экономических условий и методических ре-
комендаций определяет актуальность и значимость темы исследования. В статье указано, что характерные особенно-
сти деятельности предприятий малого бизнеса, которые предъявляют управлению особые требования, пока не нашли 
отражения в общей теории управления. Авторами проанализирована динамика основных экономических показателей 
деятельности предприятий малого бизнеса в Украине, рассмотрены различные подходы к определению функций 
малого бизнеса, приведен перечень экономических преимуществ, отражающих эффективность деятельности малых 
предприятий; а также определены недостатки в их деятельности.
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SMALL BUSINESS MANAGEMENT  
IN THE CONTEXT OF STATE SUPPORT AND COMPETITIVENESS

Summary
The purposes of the article are to study the state of small businesses in Ukraine, to identify problems in the management 
of small businesses and to establish prospects for their development. The severity of the problem of small business 
development and insufficient scientific development of features, organizational and economic conditions and guidelines 
determines the relevance and significance of the research topic. The article states that the characteristics of small 
businesses, which have special requirements for management, and have not yet been reflected in the general theory of 
management. The authors analyze the dynamics of the main economic indicators of small business enterprises in Ukraine, 
the review different approaches to determining the functions of small business, а list of economic advantages that reflect 
the efficiency of small businesses was given; and identified shortcomings in their activities.
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ОЩАДБАНКУ

У статті проведено аналіз сучасних тенденцій розвитку Ощадбанку, визначення особливостей його стратегії та пере-
вірка актуальності іміджу ощадного банку. Розглянуто світові тенденції розвитку ощадних банків. Проведено аналіз 
продуктової політики Ощадбанку. Проаналізовано пріоритети Ощадбанку згідно затвердженої ним стратегії. Зроблено 
висновки про пріоритетність для банка активних операцій.
Ключові слова: банк, банківська система, ощадний банк, стратегія, аналіз пріоритетів.

Постановка проблеми. Банківська система не-
залежної України почала формуватися на почат-
ку 1990-х років. Основою для формування банків-
ської системи стала американська модель, велику 
роль в якій відіграють спеціалізовані банки – де-
позитні, інвестиційні, розрахункові, тощо. Спеціа-
лізація банка вказувалась при реєстрації разом із 
формою власності, що легко помітити, аналізуючи 
назви банків того періоду, деякі з яких зберегли-
ся до теперішнього часу. Такими прикладами є 
Приватбанк – банк для обслуговування фізичних 
осіб та дрібного бізнесу; поштово-пенсійний банк 
«Аваль»; комерційний біржовий «Донбіржбанк», 
селянський комерційний банк «Дністер»; «Укра-
їнський кредитно-транспортний банк» та інші. 
Також спеціалізацію спочатку зберігали банки, 
які залишилися з часів СРСР – Промінвестбанк, 
банк Україна (агропромисловий), Укрсоцбанк, 
Укрексімбанк та Ощадбанк. 

Але згодом більша частина банків перетвори-
лася на універсальні. Цей процес іноді, але не за-
вжди відображався у зміні назви. Вже на почат-
ку 2000 років фактично єдиним крупним банком, 
який повністю зберіг свою спеціалізацію, зали-
шився Ощадбанк. Оскільки більшістю населен-
ня він сприймався, як самий надійний банк для 
вкладника, Ощадбанк мав можливість встанов-
лювати процентні ставки за депозитами на само-
му нижчому рівні в банківській системі України.

Починаючи з 2014 року в банк було призна-
чено нову команду менеджерів, які взяли курс 
на оновлення Ощадбанку. На даний час істотно 
змінився не тільки логотип банку, але й набір 
його послуг. Тому, враховуючи роль, яку Ощад-
банк відіграє у банківській системі України як за 
обсягом операцій, так і за своїм іміджем, акту-
альною становиться проблема аналізу поточного 
стану банку та вектору його розвитку в банків-
ській системі України.

Аналізу проблем розвитку Ощадбанку при-
свячено чимало публікацій українських науков-
ців. Так, сучасний стан і перспективи розвитку 
Ощадбанку досліджує В. Оніщенко [1]. Оцінці 
ресурсного потенціалу Ощадбанку присвячено 
статтю Сухаренко Т. та Череп А. [2]. Питання 
управління ліквідністю Ощадбанку в умовах 
нестабільності розкривають Гірняк В. та Путь-
ківський Т. [3]. Але з погляду теми даного до-
слідження вони або частково втратили актуаль-
ність, або розкривають лише вузьке коло питань 
діяльності об’єкту дослідження.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в проведенні аналізу сучасних тенденцій 
розвитку Ощадбанку, визначенні особливостей 
його стратегії та перевірка актуальності іміджу 
ощадного банку. Для розв’язання поставленого 
завдання необхідно розглянути генезис ощадних 
банків у світовій банківській системі та відповід-
ність Ощадбанка до сучасних тенденцій; просте-
жити тенденції зміни основних показників його 
діяльності; проаналізувати позиції Ощадбанку на 
традиційному для нього депозитному ринку; про-
аналізувати стратегічні плани розвитку банку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Вважається, що сама концепція ощадного банку 
вперше з’явилася в творі  англійського письмен-
ника Даніеля Дефо, який в 1697 році запропо-
нував організувати «Товариство друзів для роз-
витку передбачливості у населення» (Friendly 
Societies for Provident Habits in General) [4]. На-
зва «Ощадний банк» вперше з'явилася в 1810 р, 
коли священик Генрі Дункан заснував маленький 
банк (Penny bank) для мешканців села Ратвелл 
графства Дамфрішір в Шотландії. У перший рік 
він привернув приблизно 750 дол. депозитів [5].

Спочатку ощадні банки розглядалися як на-
півфілантропічної установи, що надавали послу-
ги з акумуляції заощаджень для малозабезпече-
них людей та з інвестування цих заощаджень в 
надійні цінні папери. Вкладники мали отримати 
в результаті цих операцій регулярний процент-
ний дохід [5]. Для традиційних ощадбанків ха-
рактерна така особливість, як строгий контроль 
над напрямками використання депозитів як за-
сіб захисту вкладників, оскільки самі вкладники 
переважно є малозабезпеченими і в той же час 
недосвідченими у фінансових питаннях.

Таким чином, історично, головною метою 
ощадних банків є залучення коштів населення з 
метою їх збереження та збільшення за рахунок 
відсотків. Традиційно ощадні банки пропонували 
своїм клієнтам менші відсотки, ніж інші фінансо-
ві установи, проте заволікали їх більшою надій-
ністю. Але у останній чверті 20 сторіччя ситуація 
змінилася і надійність звичайних банків також 
стала достатньо великою. Тож ощадні банки 
мали знайти новий шлях розвитку [6].

Так, у США наявність жорстких обмежень 
діяльності ощадних установ знижувала їх мож-
ливості конкурувати з іншими операторами фі-
нансового ринку. А переваги, що надавалися 
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ощадній системі державою, не компенсували їй 
фінансові втрати. На початку 1980-х років це 
призвело до важкої кризі ощадної системи, яка 
загрожувала її існуванню. У пошуках способів 
виживання ощадні установи почали диверсифі-
кувати свою діяльність як універсальні банки, 
для того щоб вийти на нові ринки, в тому числі 
шляхом об'єднання з більш стійкими, мобільними 
і гнучкими структурами, такими, як банківські 
холдинги. Останнім кроком в модернізації ощад-
них банків США стало масове перетворення вза-
ємних асоціацій в акціонерні товариства, оскіль-
ки акціонерні банки мають більше можливостей 
щодо збільшення капіталів фондів.

Слід зазначити, що Ощадбанк також у 
1999 році змінив форму власності, будучи пере-
реєстрований як відкрите акціонерне товариство, 
що відповідало світовим тенденціям. Пізніше, 
приблизно у 2004 р. було послаблено обмежен-
ня щодо здійснення банком активних операцій, 
зокрема кредитування фізичних осіб, внаслідок 
чого кредитний портфель банку почав стрімко 
зростати. Остаточно прирівняв Ощадбанк до ре-
шти комерційних банків України Закон України  
№ 2491-VIII «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо удосконалення 
функціонування фінансового сектору в Україні» 
від 10 листопада 2018 року [7]. Закон, зокрема, 
припинив дію особливої організації та структури 
управління державних банків шляхом внесення 
змін до Статті 7 Закону України «Про банки і 
банківську діяльність», тобто впровадив загально-
прийняту (стандартну) корпоративну структуру. 
Таким чином в даний час за своєю організаційно-
правовою структурою, а також за офіційною біз-
нес-моделлю, Ощадбанк є універсальним банком. 

Розглянемо позиції банка в сегменті роздріб-
ного бізнесу, якому він згідно задекларованим 
пріоритетам надає перевагу (табл. 1).

Таким чином, за 2019 р. Ощадбанк зміцнив 
позиції за більшістю позицій в сфері роздрібного 
бізнесу. Тільки за кількістю відділень спостері-
гається зменшення, але це обумовлено поточною 
політикою банку а не втратою ринкових позицій. 
Замісто обслуговування клієнтів у відділеннях, 
Ощадбанк прагне переходити до дистанційного 
обслуговування через систему інтернет-систему 
«Ощад 24/7».

Таблиця 1
Позиції Ощадбанку в сегменті роздрібного бізнесу

2018 2019 Зміна Зміна, %
Чисті кредити,  
млрд. грн. 5,4 7,6 2,2 41%

Депозити,  
частка ринку в % 21,9 23 1,1 5%

Активні плат. картки, 
млн. 6,2 6,9 0,7 11%

Кількість відділень 2606 2319 -287 -11%
Кількість користувачів 
«Ощад 24/7», млн. 3,27 3,99 0,72 22%

Джерело: побудовано автором за даними [8]

Загальна інформація про позиції Ощадбанку 
в сегменті мікро- малого та середнього бізнесу 
(ММСБ) показано в табл. 2, з якої видно, що в 

сегменті ММСБ також спостерігалося зміцнення 
позицій Ощадбанку на ринку. 

Таблиця 2
Позиції Ощадбанку в сегменті мікро-  

малого та середнього бізнесу
2018 2019 Зміна Зміна, %

Чисті кредити, млрд. грн. 3,54 5,17 1,63 46%
Пасиви, млрд. грн. 16,6 19,7 3,1 19%
Кількість клієнтів, що 
кредитуються, тис. осіб 2,9 4,6 1,7 59%

Клієнти – користувачі 
цифрових каналів,  
тис. осіб

48,4 93,3 44,9 93%

Джерело: побудовано автором за даними [8]

Слід відмітити, що кількість користувачів 
цифрових каналів в даному сегменті збільшу-
валась набагато більшими темпами (93%), ніж в 
роздрібному сегменті (22%). Ще одною особливіс-
тю є те, що чисті кредити та клієнти за кредита-
ми зростають швидше, ніж пасиви ММСБ.

Далі розглянемо ситуацію на ринку депозитів, 
на якому Ощадбанк традиційно є одним з голо-
вних гравців. До нещодавнього часу Ощадбанк 
активно користувався іміджем державного банка 
та залучував депозити під найнижчі ставки на 
ринку. Аналіз сучасної ситуації можна зробити 
на основі табл. 3.

Таблиця 3
Процентні ставки на банківському ринку 
України станом на лютий 2021р., % річних

№ 
пп Банк

Ставки за строками
3 м 6 м 12м

1 Ощадбанк 6 7 7,5
2 Приватбанк 6 7 7,5
3 Укргазбанк 6,7 7,2 7,2
4 Укрексімбанк 7,5 7,5 7,5
5 ПУМБ 7 7,5 7,5
6 Райффайзен Банк Аваль 5,25 5,75 6,25
7 Максимум в системі 9 10 11
8 Середня в системі 7,77 7,99 8,89
9 Мінімум в системі 4 5 5,5

Джерело: побудовано автором за даними [9]

Проведений аналіз ринку депозитів України 
показав, що хоча ставки Ощадбанка знаходяться 
нижче середнього значення, вони не є мінімаль-
ними ані серед державних банків, ані серед бан-
ківської системи в цілому. Відтак, на депозитному 
ринку Ощадбанк теж відійшов від характерної 
для нього раніше депозитної політики та зараз діє 
у русі політики решти державних банків.

Наприкінці дослідження проведемо семан-
тико-економічний аналіз цілей розвитку Ощад-
банку на підставі оприлюдненої ним стратегії на 
2018–2022 рік [8]. Розглянемо відповідність пріо-
ритетів цієї стратегії різним напрямках банків-
ської діяльності  (табл. 4).

Як випливає з табл. 4, в даний час Ощадбанк 
зосереджений перш за все на активізації кредит-
ної діяльності. Банком переглянуто ризик-прави-
ла та вдосконалено методологію здійснення нових 
активних операцій для різних клієнтських сегмен-
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тів. Серед них – проектне фінансування, лізинг, 
фінансування бюджету розвитку муніципалітетів, 
фінансування будівництва для енергогенеруючих 
компаній в альтернативній енергетиці, акредита-
ція забудовників та страхових компаній. 

Таким чином, в даний час показники роботи 
Ощадбанку говорять про те, що в ньому поступо-
во відбувається втілення прийнятої стратегії роз-
витку, за результатами якої банк планує вийти 
на перше місце серед українських банків. За ре-
зультатами 2020 року Ощадбанк вперше показав 
значний прибуток, який склав 2,8 млрд. грн., що 
є 3-м результатом в банківській системі Украї-
ни і вже близько до планового показника чистого 
прибутку, який за стратегією розвитку визнача-
ється у 2022 р. на рівні 4,7 млрд. грн.

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

Аналіз роботи державного Ощадного банку 
України показує, що за останні 15 років він, як 

і більшість ощадних банків світу перетворився з 
консервативного банку старого зразка до сучасної 
універсальної фінансово-кредитної установи, яка є 
одним з вагомих гравців банківського ринку Укра-
їни. В той же час Ощадбанк все далі відходить від 
своєї початкової концепції спеціалізованого банка, 
який був орієнтований на залучення депозитів фі-
зичних осіб. Фактично в даний час переваги Ощад-
банку на ринку депозитів обумовлені його репута-
цією та статусом державного банка. 

Наразі Ощадбанк зосереджений перш за все 
на активізації кредитної діяльності. Банком пе-
реглянуто ризик-правила та вдосконалено мето-
дологію здійснення нових активних операцій для 
різних клієнтських сегментів. Серед них – про-
ектне фінансування, лізинг, фінансування бю-
джету розвитку муніципалітетів, фінансування 
будівництва для енергогенеруючих компаній в 
альтернативній енергетиці, акредитація забудов-
ників та страхових компаній. 
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Аннотация
В статье проведен анализ современных тенденций развития Сбербанка, определение особенностей его стратегии и 
проверка актуальности имиджа сберегательного банка. Рассмотрены мировые тенденции развития сберегательных 
банков. Проведен анализ продуктовой политики Сбербанка. Проанализированы приоритеты Сбербанка согласно ут-
вержденной им стратегии. Сделаны выводы о приоритетности для банка активных операций.
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Таблиця 4
Пріоритети Ощадбанку в стратегії лідерства 2018–2022 рр.

Пріоритети
Відповідність пріоритетів

Активи Пасиви Інше
1: Диверсифікація кредитного портфеля і зміна бізнес-моделі +
2: Збільшення комісійного доходу + +
3: Робота з NPL, що був сформований до березня 2014 року +
4: Зростання в сегменті роздрібного бізнесу + + +
5: Підтримка малого і середнього бізнесу +
6: ІТ-платформа. Проект «UnitedData/Об’єднані дані» +
7: Імплементація вимог щодо управління ризиками +
8: Перехід на 9-й міжнародний стандарт фінансової звітності (МСФЗ 9) +
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД 
УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

Метою цієї статті є дослідження та систематизація методологічних і засад управлінського обліку. Автором наголо-
шується, що в методологічному плані управлінський облік являє собою загальне вчення про його організацію, предмет 
та об’єкт, а також про методи обліку, які формують управлінську облікову систему на підприємствах. Опрацювання 
єдиної методологічної і теоретичної вітчизняної концепції управлінського обліку не є самоціллю. Осмислення складної 
інформаційно-насиченої системи, якою є управлінський облік, можливе лише на основі його структурування за еле-
ментами методологічної системи.
Ключові слова: управлінський облік, методологія, предмет, об’єкт, принципи, показники, методи. 

Постановка проблеми. Сучасна практика 
економічного життя доводить, що кожна сфера 
практичної діяльності спирається на методоло-
гію, яка визначає унікальність її методичного 
забезпечення. Тому методологію слід розгляда-
ти як загальнотеоретичне вчення про окремий 
вид діяльності, що охоплює визначення її зміс-
ту (об’єкта, предмета), методів, організації та  
принципів. 

Отже, методологія перебуває на більш висо-
кому рівні абстракції, ніж найпоширеніші, уста-
лені узагальнення; вона, фактично, є вченням, 
що формує концепцію певної практичної діяль-
ності. Тому погоджуємося з тим, що основна мета 
методології науки – вивчення тих методів, засо-
бів і заходів, за допомогою яких здобувається й 
обґрунтовується нове знання в науці. Водночас 
крім цього основного призначення методологія 
вивчає також структуру наукового знання вза-
галі, місце і роль у ній різних форм пізнання, ме-
тоди аналізу і побудови різних систем наукового 
знання [7, с. 28]. 

У практичному плані в розрізі даного дослі-
дження розробка методологічних засад управ-
лінського обліку вкрай актуальна з огляду на 
нагальну потребу менеджменту сучасного під-
приємства у належному розумінні місця вище-
зазначеної облікової системи в процесі управ-
ління. Перед вітчизняною наукою постала 
найважливіша мета – теоретично обґрунтува-

ти й окреслити практичні способи використан-
ня управлінського обліку в системі управління 
реалізації принципово нової схеми ефективного 
управління підприємствами на основі інформації, 
яка надає об’єктивну картину співвідношення 
«витрати – результати», дозволяючи розробляти 
ринкову стратегію зниження собівартості виро-
бленої продукції і підвищувати рівень її якості. 
Проте в науці не склалось єдиного уявлення про 
ме-тодологічні засади управлінського обліку.

Постановка завдання. На основі викладеного 
доцільно сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає у дослідженні та систематизації ме-
тодологічних засад управлінського обліку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розгляд теоретичних проблем, що стосуються 
методології управлінського обліку доцільно роз-
почати зі з’ясування сутності методології зага-
лом, яка протягом століть осмислюється на фі-
лософському рівні, проте й донині остаточно не 
визначена. Ретроспективний аналіз трактування 
поняття «методологія» показав, що, по-перше, 
довгий час (починаючи з Р. Декарта [4] і закін-
чуючи 60-ми роками ХХ ст.) її визначали лише 
як учення про методи діяльності. Саме в такий 
спосіб поняття «методологія» тлумачиться у фі-
лософському словнику 1972 р.: «Методологія –  
1) сукупність прийомів дослідження, що засто-
совуються в будь-якій науці; 2) вчення про ме-
тод пізнання і перетворення світу» [12]. Подібне 

© Мошковська О. А., 2021



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ70

1 (31), березень 2021

розуміння, на нашу думку, обмежує предмет 
методології лише аналізом методів досліджен-
ня. Утім таке вузьке трактування методології 
зустрічається й тепер: «Поняття «методологія» 
має два основних значення: система визначених 
способів і прийомів, застосовуваних у тій або ін-
шій сфері діяльності (в науці, політиці, мистецтві 
тощо); вчення про цю систему, загальна теорія 
методу, теорія в дії» [10]. У цьому трактуван-
ні під методологією розуміють загальний підхід 
до розв’язування завдань того чи іншого кла-
су – послідовність дій з досягнення необхідного 
результату. Даний підхід широко репрезентова-
ний і в наукових дослідженнях, що стосуються 
обліку як системи збору, обробки та надання  
інформації.

Крім описаного підходу існує інший, відповід-
но до якого методологія є дисципліною про за-
гальні принципи і форми організації мислення 
і діяльності; вона є типом раціонально-рефлек-
сивної свідомості, спрямованої на вивчення, удо-
сконалення та конструювання методів у різних 
сферах духовної і практичної діяльності. У сфері 
загальної методології методолог вивчає й конста-
тує «закони» організації діяльності як такі, дослі-
джуючи, в першу чергу, об’єкт та предмет того 
або іншого явища, в нашому випадку – управлін-
ського обліку [7].

На жаль, доводиться визнати, що сучасна на-
ука, розглядаючи управлінський облік як прак-
тичну діяльність, плутається у визначенні об’єкта 
і предмета управлінського обліку, що пов’язано, 
насамперед, з вузькістю розуміння його змісту, 
коли дана сфера обліку розглядається у вузько-
му значенні, у першу чергу, як методична база 
для управління витратами.

Відповідно до цього «вузького» підходу, який 
переважає в навчальній і науковій літературі, 
вважається, що об’єктами управлінського обліку 
є витрати (поточні і капітальні) підприємства і 
його окремих структурних підрозділів, резуль-
тати господарської діяльності як усього підпри-
ємства, так і окремих центрів відповідальнос-
ті, внутрішнє ціноутворення, бюджетування і 
внутрішня звітність [3, с. 13; 22]. Склад об’єктів 
управлінського обліку в останньому разі роз-
ширений у результаті розширення сфери його 
застування, коли йдеться про вихід цієї сфери 
обліку за межі управлінської бухгалтерії, в якій 
ведеться облік надходжень та витрат товарно-
матеріальних цінностей і здійснюється контроль 
їх використання і збереженням.

Водночас, на нашу думку, у вирішенні питан-
ня щодо об’єкту управлінського обліку слід ви-
ходити з поділу обліку на наукову та практичну 
діяльність і з особливостей поставлених перед 
ними завдань. Зокрема, О.Б. Вахрушева обґрун-
тувала існування обліку як науки та обліку як 
процесу спостереження, реєстрації, групування, 
зведення, аналізу і передавання даних про фак-
ти господарського життя. Завдання науки поля-
гає у розкритті змісту господарських процесів, 
управління якими потребує інформації для при-
йняття управлінських рішень [3]. 

Підтримуючи наведену думку, слід зазначи-
ти, що об’єктом управлінського обліку є зовнішнє 
і внутрішнє середовище функціонування підпри-

ємства, що генерує потоки інформації, які мають 
бути належно опрацьовані, проаналізовані та по-
дані керівництву підприємства для прийняття 
відповідного управлінського рішення. 

Що стосується предмета управлінського облі-
ку, то й у цій сфері методології відсутня  єдність, 
але якщо ж розглядати предмет управлінсько-
го обліку в його безпосередньо науковому кла-
сичному розумінні, тобто як частину об’єкта, на 
який спрямована дія суб’єкта (у нашому випадку 
може йтися безпосередньо про облік), то ним слід 
вважати окремі бізнес-процеси, що генерують 
витрати, доходи, результати операційної, інвес-
тиційної та фінансової, маркетингової, кадрової, 
логістичної діяльності, які можуть бути відобра-
жені в окремих показниках. 

На нашу думку, принциповими положеннями 
визначення предмета управлінського обліку на 
підприємствах мають стати наступні:

1. Неформалізована структура управлінсько-
го обліку, яка має орієнтуватися не на стандар-
тизовану форму звітності, а на реальні потреби 
управління.

2. Взаємозв’язок управлінського обліку і пла-
нування економічної, маркетингової, логістичної, 
організаційної діяльності підприємства.

3. Можливість застосування методів управ-
лінського аналізу. У процесі планування, контр-
олю та аналізу виникає необхідність звертатися 
до методів управлінського аналізу з метою систе-
матизації інформації щодо її найкращого сприй-
няття.

4. Узгодженість, що обумовлює необхідність 
того, щоб об’єкти управлінського обліку були 
взаємозв’язані, а кількість об’єктів – тотожна 
або порівнянна. Це дає можливість здійснюва-
ти послідовне наскрізне планування, наприклад, 
на підставі бюджету витрат формувати бюджет 
закупівель, а на підставі бюджету закупівель – 
бюджет платежів.

5. Нормалізованістъ, тобто кожний показник 
обліку може бути поданий у класифікаторі, а 
кожна класифікаційна ознака характеризує й 
конкретизує виключно даний показник (напри-
клад, витрати на транспортування продукції). 

6. Повнота і прозорість. Позиції кожного по-
казника в сукупності мають цілком описувати 
об’єкт з певним рівнем його деталізації, необ-
хідною для контролю всіх значущих аспектів. 
З цією метою достатньо, щоб у класифікаторі 
була позиція «Інші», на яку припадало не біль-
ше ніж 5% від загальної суми за всіма позиціями 
класифікатора.

7. Прив’язка до центрів відповідальності. 
Оскільки показники описують процеси госпо-
дарської діяльності, вони пов’язані із центрами 
відповідальності, коли кожен економічний ре-
зультат формується в тому або іншому центрі, а 
кожному центру відповідальності має відповіда-
ти власний перелік економічних показників. 

Ми додержуємося думки, відповідно до якої 
суть управлінського обліку полягає в наданні 
інформації, необхідної менеджерам у процесі 
управління підприємницькою діяльністю. Відпо-
відно із погляду методології показники є основою 
практичної облікової діяльності, оскільки саме в 
них відображені результати, які мають братись 
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до уваги в процесі прийняття управлінських  
рішень.

Проведений аналіз дає змогу запропонувати 
власну класифікацію цих показників, які в кін-
цевому підсумку, надають всебічну інформацію 
щодо реального стану підприємства:

І. Показники фінансово-економічної діяльнос-
ті, в яких відображені результати діяльності під-
приємства без розкриття способів їх досягнення. 

ІІ. Нефінансові показники. Як зазначає С.О. Ка- 
занцева, нефінансові показники мають бути ви-
значальними показниками ефективності, а фі-
нансові – підсумовувати результати в міру їх 
надходження [6, с. 184].

Нефінансові показники можна поділити на 
три групи: 1) показники щодо персоналу; 2) по-
казники щодо виробництва, споживання і ви-
користання матеріальних ресурсів; показники 
обслуговування матеріальних ресурсів; 3) показ- 
ники системи управління, які нині мало хто  
відстежує.

Що стосується принципів управлінського об-
ліку, то вони ввібрали в себе традиційні прин-
ципи фінансового обліку, а також індивідуаль-
ні принципи внаслідок специфіки даної форми  
обліку.

Розглядаючи далі принципи управлінсько-
го обліку, наведені у наукових дослідженнях 
І.М. Белової [1], Н.Ю. Єршової [5], О.Е. Николає-
вої, Т.В. Шишкової [8], можна дійти висновку, що 
до головних принципових моментів організації 
управлінського обліку доцільно віднести:

– всебічність і динамічність. Даний вид об-
ліку можна визначити як динамічну систему 
взаємозв’язаних процедур генерації, обліку й 
аналізу економічної інформації про зовнішнє і 
внутрішнє середовище підприємства, які спря-
мовані на вироблення стратегії досягнення кон-
курентних переваг у рамках обмежених ресур-
сів і способів її поточної практичної реалізації 
під час аналізу альтернативних варіантів дій, 
пов’язаних з невизначеністю господарських си-
туацій;

– принцип гнучкості системи управлінського 
обліку, яка, ґрунтуючись на єдиних методологіч-
них засадах, має відповідати практичним потре-
бам кожного конкретного підприємства;

– принцип актуальності інформації, який ви-
значає необхідність збору потрібної для прийнят-
тя конкретного управлінського рішення інфор-
мації і відмову від безсистемного акумулювання 
інформації, яка не має практичного значення;

– принцип варіативності подання інформації, 
яка має відповідати потребам осіб, що прийма-
ють управлінські рішення, їх реальним можли-
востям опрацювати дану інформацію. Система 
управлінського обліку в процесі свого функціо-
нування може містити окремі розбіжності, тобто 
бути варіативною. У цій системі можуть засто-
совуватися різноманітні способи обробки даних, 
різні форми взаємозв’язку з іншими елементами 
управління тощо, що є результатом потреб ке-
рівництва підприємства в певній інформації, на 
певному рівні інформаційної підтримки; 

– принцип виокремлення управлінського об-
ліку як самостійного бізнес-процесу в системі 
управління підприємством;

Виходячи з авторського бачення управлінсько-
го обліку як динамічної системи взаємозв’язаних 
процедур генерації, обліку й аналізу економічної 
інформації про зовнішнє і внутрішнє середовище 
підприємства, спрямованої на вироблення стра-
тегії досягнення конкурентних переваг у рамках 
обмежених ресурсів і способів її поточної прак-
тичної реалізації під час аналізу альтернативних 
варіантів дій, пов’язаних з невизначеністю госпо-
дарських ситуацій, пропонуємо даний вид обліку 
розглядати під більш широким кутом зору, тобто 
не тільки як самостійний і відособлений напрям 
обліку, але і як окремий бізнес-процес, спрямо-
ваний на забезпечення якісного управлінського 
рішення.

Так, Г. П. Штапаук зазначає, що бізнес-процес 
можна визначити як сукупність взаємозв’язаних 
видів діяльності, спрямованих на одержання 
певного продукту за допомогою перетворення 
ресурсів та зміни самої організації. Інакше ка-
жучи, бізнес-процесом можна назвати будь-який 
процес, що відбувається в організації [13]. 

Водночас нині існує потреба трактувати й 
управлінський облік як бізнес-процес, оскільки 
він, подібно до всіх інших бізнес-процесів, являє 
собою сукупність послідовних дій, зорієнтованих 
на одержання прибутку. Відповідно  стандартів 
СІРА управлінський облік може бути орієнтова-
ний на виявлення факторів зростання вартості 
підприємства [9, с. 12].

У практичній площині реалізація управ-
лінського обліку здійснюється через функції 
управління: планування, організацію діяльнос-
ті, мотивацію, контроль і регулювання. Управ-
лінський облік завдяки системному застосуван-
ню інструментів (методів обліку, систем обліку 
тощо) забезпечує взаємодію функцій фінансово-
го, оперативно-технічного і статистичного обліку 
з функціями планування, організації, мотивації, 
контролю і регулювання.

Отже, розглядаючи управлінський облік як 
бізнес-процес, слід наголосити, що його резуль-
татом завжди має бути конкретне управлінське 
рішення – результат вибору суб’єктом управлін-
ня способу дій, спрямованих на розв’язання по-
ставленого завдання в наявній або спроектованій 
ситуації [8]. 

У методологічному плані бізнес-процес 
«управлінський облік» спирається на певну мі-
кроекономічну модель, яка визначає рух інфор-
маційних, матеріальних, фінансових потоків, які 
стосуються організаційних основ діяльності під-
приємства, а саме: 

I – сфери виробництва;
II – сфери виробництва;
III – сфери переробки сировини у кінцевий 

продукт;
ІV – сфери реалізації товарів та послуг.
Надання необхідних даних в інформаційну 

систему слід розглядати як основну функцію 
управлінського обліку як бізнес-процесу. Одер-
жані в результаті процесу планування план-
графік виробництва, календарний графік по-
ставок продукції підприємства, план закупівлі 
матеріалів і сировини є керівними документами 
для формування матеріального потоку. Тобто, 
завдяки застосуванню системи управлінського 
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обліку замикається коло управління підприєм-
ством. І коли розглядати процеси виробництва 
продукції у такому ракурсі, то можна визначити 
місце управлінського обліку з-поміж інших біз-
нес-процесів, що генерують фінансові, матері-
альні та інформаційні потоки (рис. 1).

Тут виникає питання: що дає підхід, відповід-
но до якого управлінський облік розглядається 
як бізнес-процес? На наше переконання, саме та-
кий підхід дає можливість: по-перше, чітко ви-
значити місце управлінського обліку в системі 
управління підприємством; по-друге, розглядати 
управлінський облік як частину управління, що 
забезпечує підприємству кінцевий економічний 
результат; по-третє, трактувати управлінський 
облік з погляду економічної ефективності функ-
ціонування, коригуючи його відповідно до тих 
результатів, що були забезпечені саме цією об-
ліковою системою; по-четверте, розуміти управ-
лінський облік як комплекс процесів одержання 
інформації та надання її у стандартизованій фор-
мі. До того ж аналіз і контроль у своїй сукупнос-
ті створюють синергетичний ефект, що виявля-
ється у більш ефективному, ніж за традиційних 
підходів до обліку, прийнятті управлінських  
рішень.

Наступним елементом методології управлін-
ського обліку є його методи, до складу яких вхо-
дять метод бухгалтерського обліку, методи ма-
тематичної статистики, маркетингу, логістики, 
методи калькулювання собівартості й управління 
витратами, довгострокове планування та бюдже-
тування, контроль і аналіз виконання бюджетів, 
управління за відхиленнями, підготовку інфор-
мації для різноманітних і численних ситуаційних 
управлінських рішень [8, с. 15]. Отже, відбува-
ється розширення складу методичного інстру-
ментарію управлінського обліку.

Оскільки управлінські рішення приймають у 
процесі реалізації всіх управлінських функцій, 
то, відповідно, ці методи покликані забезпечи-
ти формування, інтерпретацію і доведення до 
користувача планової, облікової, контрольної та 
аналітичної інформації.

Тому вважаємо, що до складу елементів ме-
тоду управлінського обліку мають входити як 
традиційні елементи методу бухгалтерського об-
ліку, так і специфічні, за допомогою яких можна 
узагальнювати планові, аналітичні та контрольні 
дані. 

Виходячи з викладеного, доцільно  запропо-
нувати загальну характерис-тику методології 
управлінського обліку (табл. 1).

Разом з тим, слід наголосити, що опрацювання 
єдиної методологічної і теоретичної вітчизняної 
концепції управлінського обліку не є самоціллю 
або остаточним пунктом його розвитку. Осмис-
лення складної, динамічно структурованої, інте-
лектуально та інформаційно-насиченої системи, 
якою є управлінський облік, можлива лише на 
основі поліпшення наявних методів обліку, роз-
ширення спектра його застосування, удоскона-
лення взаємодії з іншими системами обліку, які 
існують на підприємстві.

Висновки з проведеного дослідження.
1. У методологічному плані управлінський об-

лік являє собою загальне вчення про його орга-
нізацію, предмет та об’єкт, а також про методи 
обліку, які формують управлінську облікову сис-
тему на підприємствах.

2. Об'єктом управлінського обліку є зовнішнє 
і внутрішнє середовище функціонування під-
приємства. Склад об’єктів управлінського об-
ліку т.ч. розширений у результаті розширення 
сфери його застування, коли йдеться про вихід 
цієї сфери обліку за межі управлінської бух-

Рис. 1. Управлінський облік в системі логістичних потоків підприємства 
Джерело: авторська розробка
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галтерії, в якій ведеться облік надходжень та 
витрат товарно-матеріальних цінностей і здій-
снюється контроль за їх використанням і збере- 
женням.

3. Предмет управлінського обліку – окремі 
показники, що мають надавати інформацію про 
стан підприємства, при цьому ці показники ма-

люють спиратися на фінансову та нефінансову 
інформацію. 

4. Реалізація змісту управлінського обліку від-
бувається суто через функції управління: плану-
вання, організацію діяльності, мотивацію, контр-
оль і регулювання, і поза межами цих функцій 
управлінський облік втрачає сенс.

Таблиця 1
Структурні елементи методології управлінського обліку 

№ Елементи методології Характеристика елементів

1 Об’єкт  
управлінського обліку

Інформація, що надходить із зовнішнього та внутрішнього середовища і стає 
основою для прийняття управлінських рішень (її одержання, обробка та спосіб 
подання)

2 Предмет  
управлінського обліку

Сукупність бізнес-процесів, що генерують результати виробничо-господарської 
діяльності у процесі виробництва продукції
Зміст предмета розкривається за допомогою численних фінансових і нефінансо-
вих показників, необхідних для прийняття управлінського рішення; ними можуть 
бути запаси, виробничі ресурси, доходи, витрати, прибуток, інвестиції, дані мар-
кетингових досліджень, відомості про стан трудових ресурсів тощо

3 Організація  
управлінського обліку

Спосіб взаємодії між складовими цієї системи обліку (збір, аналіз та інтерпрета-
ція інформації), який забезпечує належну підтримку прийняття управлінських 
рішень 

4 Інформаційна база 
управлінського обліку 

Актуальна інформація, що потрібна керівництву в певний момент часу в певних 
обсягах для прийняття управлінських рішень, що отримується як із зовнішнього, 
та і з внутрішнього середовища підприємства 

5 Методи  
управлінського обліку 

– Бюджетування, тобто процес, у межах якого здійснюється аналіз збутових, 
виробничих, фінансових, інвестиційних можливостей підприємства; прогноз осно-
вних показників його діяльності; оцінка досягнутих результатів порівняно з уста-
новленими критеріями
– Кількісні методи узагальнення та інтерпретації даних, які містять статистич-
ний та регресійний аналіз, чисельне інтегрування, методи оптимізації, стохастич-
не числення, багатофакторний аналіз та ін.
– Сукупність методів фінансово-економічного, маркетингового аналізу

Джерело: авторська розробка
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Аннотация
Целью этой статьи является исследование и систематизация методологи-ческих  основ управленческого учета.  
Автором отмечается, что в методологи-ческом плане управленческий учет представляет собой общее учение о его 
ор-ганизации, предмете и объекте, а также о методах учета, которые формируют управленческую учетную систему 
на предприятиях. Разработка единой методологической и теоретической отечественной концепции управленческого 
учета не является самоцелью. Осмысление сложной информационно-насыщенной системы, которой является управ-
ленческий учет, возможно лишь на основе его структурирования по элементам методологической системы.
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RESEARCH AND SYSTEMATIZATION  
OF METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF MANAGEMENT ACCOUNTING

Summary
The purpose of this article is to study and systematize the methodological principles of management accounting.  
The author emphasizes that in methodological terms, management accounting is a general doctrine of its organization, 
subject and object, as well as accounting methods that form the management accounting system in enterprises. Elaboration 
of a single methodological and theoretical domestic concept of management accounting is not an end in itself. Understanding 
of a complex information-rich system, which is management accounting, is possible only on the basis of its structuring 
according to the elements of the methodological system.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ПРАЦІ  
ЯК ОДИН ІЗ ВИКЛИКІВ ПАНДЕМІЇ COVID-19

У статті розглянуто основні проблеми українського ринку праці. Охарактеризовано нові зміни у соціально-трудовій 
сфері під впливом чинників Covid-19. Досліджено динаміку показників економічного розвитку країни на макрорівні та 
вплив ефекту неочікуваності від кризи на суспільне життя громадян. Визначено нагальну необхідність розробки анти-
кризових заходів для представників малого та середнього бізнесу. Розроблено рекомендації стосовно трансформації 
українського ринку праці за нових обставин.
Ключові слова: ринок праці, приховане безробіття, зайнятість, пандемія Covid-19, міграція, дистанційна робота, мо-
дифікація ринку.

Постановка проблеми. Ситуація та умови, які 
постали перед світом у 2020 році суттєво впли-
нули на функціонування економіки й змінили 
звичний порядок життєдіяльності людей. На да-
ний момент важко визначити силу Covid-19 у по-
вному обсязі,  але його масштабність спричинила 
появу нових проблем у різноманітних сферах ді-
яльності. Питання безробіття відіграють велику 
роль для держави, оскільки прямо впливають 
на рівень соціально-економічного розвитку насе-
лення та країни. Ринок праці давно намагається 
усунути наявні недоліки, пов’язані із трудови-
ми доходами, зайнятістю, попитом та пропозиці-
єю вакансій, проте зміни в суспільстві настільки 
швидко модифікують дану сферу, що уряд не 
завжди спроможний впоратися із викликами. 

Видимі та приховані наслідки Covid-19, а та-
кож епідемія загалом, суттєво вплинули на втра-
ту пасивних доходів громадян, саме тому прі-
оритетною метою для них виступає отримання 
стабільного заробітку та повернення до звичного 
режиму життя. Водночас необхідно пам’ятати 
про парадоксальність вимог ринку праці: вели-
ка кількість випускників вищих шкіл не може 
працевлаштуватися, бо у більшості має тільки 
теоретичні знання, а люди зі значним досвідом 
роботи та кваліфікацією, не знаходять роботу, 
що може гідно оцінити їх якості та компетенції. 

В країні панує ситуація перенасиченості спеці-
алістами, які нікому не потрібні. Від початку лок-
дауну, з березня 2020 року до початку 2021 року, 
безробітними стали приблизно пів мільйона укра-
їнців, при цьому кількість вакансій також суттє-
во зменшилася. Людей не влаштовує заробітна 
плата, а роботодавців – кваліфікація потенційних 
співробітників. Подібний дисбаланс інтересів не є 
причинно-наслідковою реакцією карантину. З да-
ним питанням можемо також пов’язати: рівень 
заробітної плати; соціальний пакет; міграцію ро-
бочої сили; прихованість безробіття тощо. 

Таким чином оцінка реального стану соціаль-
но-трудової сфери має базуватися на ґрунтовно-
му статистичному аналізі, щоб виявити переду-
мови та причини змін та передбачити можливість 

їх трансформації. Систематизація чинників ка-
рантинно-обмежувального характеру допоможе 
розробити рекомендації для покращення еконо-
мічного та суспільного життя країни.

Аналіз останніх досліджень. Перебіг подій,  що 
стосується кризи спричиненої Covid-19 та її 
ефекту на економічні процеси в Україні, набира-
ють все більшого інтересу у працях вітчизняних 
науковців. Серед них можна виділити: Л. Лаври-
ненко, С. Кулицького, І. Заюкова, Л. Шамілеву. 
До вчених, що розглядали проблеми зайнятості 
й безробіття в Україні відносяться: С. Бандура, 
Д. Богиня, Г. Волинський, В. Геєць, В. Герасим-
чук, О. Грішнова, С. Дзюба, Є. Лібанова, Ю. Мар-
шавін, С. Мочерний, О. Чурилова А. Чухно та 
інші. Зважаючи на факт того, що обставини, 
пов’язані із коронавірусом та їх вплив на ринок 
праці України постійно змінюються, необхідно 
продовжувати працювати над даною тематикою. 
При цьому важливо з’ясувати й виявити явища, 
які відіграють важливу роль для держави, й сво-
єю чергою спричинюють нестійку соціально-тру-
дову динаміку.

Постановка завдання. Відповідно до зазначе-
ного вище, можна сформувати такі завдання для 
проведення дослідження, що полягає у вивчен-
ні особливостей функціонування ринку праці в 
Україні під час кризи спричиненої поширенням 
вірусу Covid-19:

1. Визначити особливість та масштаб наслід-
ків пандемії, її вплив на розвиток економіки 
України загалом.

2. Проаналізувати та охарактеризувати сучас-
ний стан певних секторів українського ринку пра-
ці, що зазнали найбільших обмежень та збитків.

3. Виявити недоліки у заходах, прийнятих ор-
ганами державної влади.

4. Надати рекомендації стосовно можливо-
го покращення ситуації на вітчизняному ринку 
праці.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ринок праці виступає вагомою складовою еко-
номіки, що направлена на збільшення потенці-
алу країни. Процеси та зв’язки, які відбувають 
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у даній сфері є доволі специфічними. Такі осо-
бливості проявляються загалом через складність 
відносин суб’єкта і об’єкта ринку, а також зміни, 
що впливають на характер їхньої взаємодії. Так, 
значної уваги потребують аспекти, пов’язані із: 

– низькою продуктивністю праці;
– невідповідністю навичок претендентів ви-

могам, що висувають роботодавці;
– відсутністю бажання працювати за наявно-

го рівня заробітної плати;
– недотриманням трудового законодавства;
– низька народжуваність та старіння насе-

лення;
– конкуренція вітчизняних роботодавців з 

іноземними;
– трудова міграція;
– тощо.
Навесні 2020 року Україні довелося зіштов-

хнутися зі скупченням проблем на ринку праці, 
які були підкріплені масовим скороченням ро-
бочих місць. Уведення карантинних обмежень 
стало шоковим рішенням для національної еко-
номіки нашої держави та цілого світу. Негатив-
ний вплив пандемії простежується за декількома 
напрямами одразу. Зокрема, у певних областях 
національної економіки, які продукують на вну-
трішній та зовнішній ринки. Наприклад, промис-
лові галузі, які постачали свою продукцію як на 
український ринок, так і на експорт. 

Ефект від карантину був доволі нерівномір-
ним – одні види економічної діяльності зазнали 
більше втрат за інші. Транспортна галузь за-
знала значних збитків. Автоперевізники, заліз-
ничний транспорт й авіація через прийняті об-
меження були вимушені тимчасово припинити 
та/або скоротити свою роботу. За даними філії  
«ЦТЛ» АТ «Укрзалізниця» за перше півріччя 
2020 року обсяг вантажних перевезень  залізницею 
становив 143,2 млн тонн, що на 8,2% менше, ніж 
у 2019 році. За цей період експорт впав на 5,4%, 
імпорт – на 19,4%, транзит – на 10,2%, внутрішнє 
перевезення зменшилося на 8,0% (рис. 1) [1].

Варто звернути увагу, що у червні аналогічно-
го року ситуація дещо покращилася. І це цілком 

очевидно. Часткове послаблення заходів призвело 
до збільшення імпорту на 5%, а внутрішніх пере-
везень – на 1,1%, при цьому транзит залишався 
майже на тому ж рівні – 11,7%, а експортні пе-
ревезення суттєво зменшилися до 15,8%. Каран-
тин зимових канікул, що тривав протягом січня 
2021 року суттєво не обмежував дану сферу. Зо-
крема, на органи місцевої влади були покладені 
повноваження щодо контролю руху громадського 
транспорту та вжиття відповідних заходів у ви-
падку погіршення ситуації на відповідній території.

Найбільших змін та нововведень у своїй діяль-
ності у даний період зазнав малий та середній біз-
нес (МСБ). МСБ впливає на фінансову забезпече-
ність близько 75% працюючого населення в Україні 
і є основою розвитку її економіки. За даними Дер-
жавної служби статистики у середньому бізнесі 
2784,5 тис. зайнятих осіб, з них 2782,4 тис. – найма-
них. При цьому кількість зайнятих у малому біз-
несі вище майже в півтори раза – 4173,7 тис. осіб, 
найманих – 2603,2 тис. осіб [2]. Варто зазначити, 
що рішення, прийняті державними органами вла-
ди стосовно призупинення або обмеження діяль-
ності цієї сфери, сприяли виникненню протестів і 
негативно вплинули на вітчизняний ринок праці. 
Наслідками владних дій стали такі явища:

– більша частина сектору не мала змоги нор-
мально працювати через епідеміологічні заходи 
та була вимушена закритися;

– різко впали доходи населення і відповідно 
зменшився  споживчий попит;

– брак фінансових ресурсів у підприємств 
МСБ посилив тінізацію зайнятості та зростанню 
прихованого безробіття.

Отже, малий та середній бізнес є основою для 
успішного регіонального розвитку країни. Хоча 
їм легше адаптуватися до економічного серед-
овища, відсутність фінансової підтримки, своє-
рідної «подушки безпеки», зі сторони держави 
ускладнює процес збереження робочих місць й 
створення нових. 

Сфера соціально-трудових відносин не є ізо- 
льованою. Тісні зв’язки з іншими галузями спри-
яли утворенню активної реакції на зміни в сус-

Рис. 1. Обсяг вантажних перевезень залізничним транспортом у 2020 році
Джерело: розроблено автором за даними [1]
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пільстві та економіці. Обмеження діяльності біль-
шості підприємницьких структур привнесло свої 
корективи у питання зайнятості:

1. Витрати на людські ресурси у період ка-
рантину були значно збільшені. Відповідно до 
матеріалів поданих Державною службою статис-
тики, 28% усього населення у період карантину 
були зайняті у таких сферах:

– гуртова та роздрібна торгівля;
– ремонт автотранспортних засобів і мотоци-

клів;
– тимчасове розміщування й організація хар-

чування;
– фінансова та страхова діяльність; 
– операції з нерухомим майном;
– мистецтво, спорт, розваги та відпочинок [2].
2. Зменшення трудової міграції, що виклика-

ла неоднозначну реакцію зі сторони населення 
під час нової кризи. Ця проблема є доволі дис-
кусійною. Цілком очевидно, що відтік громадян 
за кордон веде до спаду в економіці, зниження 
коштів, які поступають в бюджет, відсутності ро-
бочої сили на підприємствах тощо. З іншої сторо-
ни виступає усвідомленість підкріплена факта-
ми – наявні заробітні плати в Україні не можуть 
забезпечити достатній рівень життя навіть для 
середньостатистичної сім’ї.

Зменшення кількості трудових мігрантів по-
значилося на обсягах грошових переказів іно-
земної валюти в Україну. За даними інформацій-
ного агенства «Фінансовий клуб» з посиланням 
на дані НБУ у 2020 році у порівнянні з трав-
нем 2019 року показник зменшився на 20,7%, а 
в загальному за січень-травень на 2,1% грошо-
вих переказів [3] (табл. 1). Отже, можна впевнено 
стверджувати, що рівень доходів наших грома-
дян суттєво знизиться.

3. Зростання безробіття через вивільнення 
робочої сили в середині країни. У період з берез-
ня по липень 2020 року відбулося: фактичне ско-
рочення зайнятості; зростання кількості непра-
цевлаштованих; зменшення кількості трудових 
мігрантів; зменшення доходів населення України 
від продажу своєї робочої сили та самозайнятос-
ті через зменшення зарплати; втрата роботи та 
доходів фізичних осіб-підприємців. 

Таблиця 1
Обсяг грошових переказів  

іноземної валюти в Україну з-за кордону  
(січень-травень 2020 року)

Період Обсяг грошових 
переказів, млрд дол.

% до аналогічного 
показника 

минулого року
Травень 
2020 р. 0,805 -20,7

Січень-
травень 
2020 р.

4,64 -2,1

Джерело: розроблено автором за даними [3]

За даними Державної служби зайнятості кіль-
кість безробітних (рис. 2) на початок введення 
карантинних обмежень суттєво зросла. У квіт-
ні 2020 року показник становив 349,4 тис. осіб, 
а станом на 1 липня – 517,2 тис. осіб. Отже, за 
4 місяці цифри зросли більш ніж на 48%. Якщо 
порівнювати дані рік у рік, то у 2019 в аналогіч-
ний проміжок часу було зафіксовано 287,1 тис. 
безробітних, а це на 1,8 раза менше, ніж у по-
точному періоді.

Зо офіційними даними Державної служби за-
йнятості після проведення другої хвилі локдау-
ну, у січні 2021 року біло зафіксовано 485,3 тис. 
громадян зі статусом безробітного, що на 33% 
більше, ніж в аналогічний період минулого року. 
У базі даних установи налічується 44 тисячі ва-
кансій, що на 20,5% менше у порівнянні з ми-
нулим роком на цю ж дату [4]. Враховуючи усе 
зазначене вище, можна побачити, що в цілому 
ситуація залишається критичною. Насамперед 
це обумовлено відсутністю гарантій стосовно 
вжиття нових епідеміологічних заходів, які мо-
жуть обмежити діяльність підприємств.

4. Поширення такого явища як приховане 
безробіття. Дуже актуальним стало відправляти 
працівників у неоплачувані відпустки. У липні 
2020 року фахівці Центру економічної стратегії 
(ЦЕС) стверджували: «До 3,1 мільйонів україн-
ців або 17% від робочої сили на піку карантину 
знаходилися у стані прихованого безробіття» [5]. 
Стан невизначеності навіював людям страх за-

Рис. 2. Кількість безробітних у період карантину (квітень-липень 2020 року)
Джерело: розроблено автором за даними [3]
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лишитися без місця роботи, саме тому вони не 
хотіли звільнятися. Необхідно наголосити, що 
державні методи, які обчислюють подібні по-
казники є непридатними до криз. Висока ймо-
вірність того, що серед звільнених у період піку 
більшу частину становили люди, які працювали 
у тіні, а це вже не може показати повну картину 
наявної ситуації та допомогти вжити належні за-
ходи зі знешкодження проблеми.

5. Карантинні обмеження також позначилися 
на заробітній платі. Зрозуміло, що наявні умови 
функціонування по-різному вплинули на кож-
ну галузь. Саме це спричинило нагальну необ-
хідність коригування оплати праці на підпри-
ємстві. Відповідно до даних Державної служби 
статистики України (рис. 3), станом на вересень 
2020 року найбільшу середньомісячну заробітну 
плату у розрахунку на одного штатного праців-
ника можна було отримати у галузі авіаційного 
транспорту – 21048 грн, що становить 77,5% до 
відповідного періоду минулого року; у сфері ін-
формації та телекомунікації – 19460 грн (112,4%); 
професійна, наукова та технічна діяльність – 
15965 грн (112,0%). Серед економічних видів ді-
яльності із найменшою оплатою можна виділити: 
функціонування бібліотек, музеїв та інших за-
кладів – 7670 грн, що складає 105,0% у порівнян-
ні з вереснем 2019 роком; поштова та кур’єрська 
діяльність – 6756 грн (114,2%); тимчасове роз-
міщування й організацій харчування – 5812 грн 
(87,6%) [2]. Тобто, як зазначалося вище, у галузі 
транспортних перевезень відбулося зменшен-
ня видатків в силу істотних причин. Діяльність, 
пов’язана з телекомунікацією, ІТ-технологіями, 

доставленням продукції тощо, у вересні отрима-
ла з одного боку позитивний ефект. У зв’язку із 
карантином зріс попит на послуги даних сфер. 
У середньому заробітна плата за даними видами 
економічної діяльності зросла на 10% у порівнян-
ні з аналогічним періодом минулого року, проте 
кількість зайнятих у даній сфері не збільшилась. 
Тобто збільшення фінансування відбулося шля-
хом меншого залучення працівників.

Рівень впливу пандемії не обмежується да-
ними факторами й залежить від ресурсно-тех-
нічної готовності, а також трудомісткості сек-
торів економіки перейти на дистанційну форму 
роботи. Так, враховуючи територіальний аспект, 
люди шукали вакансії в тому населеному пунк-
ті, де проживають або враховували транспортну 
доступність. Це спричинило несумісну ситуа-
цію при якій кількість безробітних із відповід-
ною кваліфікацією за певним місцем проживання  
(в межах області, району) дорівнює наявним ва-
кансіям відповідного виду економічної діяльності.

Зважаючи на зазначене вище, можна зрозу-
міти наскільки критичною є ситуація із корона-
кризою для вітчизняного ринку праці. Нові ви-
моги змусили його трансформуватися у модель, 
що поки не має єдино досконалого шляху від-
новлення й розвитку.  Цілком очевидно, напрям-
ки розв’язання складеної проблеми повинні йти 
паралельно із заходами запобігання Covid-19. На 
наш погляд, позитивний ефект в аспекті усунен-
ня безробіття, а також нормалізації життєвого 
рівня громадян можуть створити такі заходи: 

1. Переведення максимально можливої кіль-
кісті працівників на віддалену форму роботи. 

Рис. 3. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників  
за видами економічної діяльності у вересні 2020 року

Джерело: розроблено автором за даними [2]
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Така практика стала особливо актуальною ще у 
перші місяці введення локдауну. Навіть під час 
послаблення умов карантину, доцільно надати 
працівникам можливість працювати дистанційно 
або в офісі. Така позиція дозволяє зберегти робочі 
місця і продовжити діяльність організації. Уря-
дом України вже було розроблено перші кроки 
для досягнення цієї мети. Мова йде про ухвален-
ня законопроєкту № 4051 «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів щодо удосконалення 
правового регулювання дистанційної роботи».

2. Створення «фінансових канікул». Орієнти-
ром даного напрямку, перш за все, є малий та се-
редній бізнес. Насамперед підхід полягає у змен-
шенні податкового тягаря терміном до декількох 
місяців. Це допоможе підприємцям, вийти на рі-
вень, достатній для збереження власної справи.

3. Чіткий контроль зі сторони Державної 
служби зайнятості за обліком реєстрації безро-
бітних. Необхідно відсіювати зі списку людей, які 
більше півроку не змогли працевлаштуватися. 
Таким чином можна забезпечити ефек-тивний 
рух та охопити більшу частину громадян, які ба-
жають знайти місце роботи.

4. Зменшення відсоткових ставок за кредита-
ми для підприємців.

5. Скорочення видатків на утримання дер-
жавного апарату та переведення його на дистан-
ційну роботу. та переведення цих коштів у дер-
жавні центри зайнятості або на виплату допомог 
суб’єктам ринку праці.

6. Заборонити здійснення не ділових поїздок 
за кордон, повернутися до 50% продажу квит-

ків на залізничний та авіаційний транспорти.  
Як вже зазначалося раніше, перш за все по-
літика має бути спрямована на протидію по-
ширенню коронавірусу. Можна запропонувати 
компаніям підписати контракти із місцевими 
перевізниками на період карантину, для органі-
зації транспортування працівників до робочого  
місця. 

Висновки. Отже, непередбачуваність епіде-
мії Covid-19 впливає на побудову прогнозів для 
економіки країни, які охоплюють питання ви-
ходу із кризи, відновлення умов для діяльності 
бізнесу, створення нових робочих місць і відпо-
відно зменшення безробіття. Адаптивний каран-
тин – виступає реальністю, яка ще тривалий 
період часу перебуватиме у суспільному житті.  
Це призводить до нагальної необхідності розроб-
ки й використання антикризових заходів розви-
тку бізнесу. 

Серед важливих питань – розвиток держав-
но-приватного партнерства. Побудова конструк-
тивного діалогу на місцевому та регіональному 
рівні є одним зі шляхів відновлення зайнятості та 
створення належних умов праці й досяжних за-
робітних плат. Україні варто пристосуватися до 
відновлення масштабів трудової міграції,  знайти 
методи вилучення переваг і пом’якшення нега-
тивних наслідків спричинених нею. Готовність до 
змін, використання особистого досвіду та прак-
тик провідних держав світу, мобільність, вміння 
швидко приймати рішення – важливі аспекти 
для ефективної розбудови економіки за наявних 
обставин.
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ПРИ СТВОРЕННІ ЦИРКУЛЯРНО ОРІЄНТОВАНИХ ІННОВАЦІЙ

У статті розглянуто базові аспекти створення циркулярно орієнтованих інновацій, щоб операціоналізувати та забезпе-
чити перехід до повністю циркулярної економіки та сталого розвитку. Досліджено основні наукові праці із управління 
інноваціями та стратегічного менеджменту. Здійснено класифікацію інновацій, що охоплюють продуктові, процесні, 
організаційні та ринкові інновації. Розглянуто «парадокс відкритих інновацій» та запропоновано стратегії уникнення 
парадоксу. Проаналізовано рівні реалізації циркулярних стратегій та етапи життєвого циклу інноваційного процесу. 
Зроблено висновки щодо використання бізнес-моделей співпраці при створенні інновацій. 
Ключові слова: стратегічне управління (менеджмент), співпраця, бізнес-моделі, циркулярно орієнтовані інновації, 
циркулярна економіка, інноваційні стратегії.

Постановка проблеми. Дослідження інновації, 
що створенні на основі співпраці компаній, є вкрай 
важливим завданням сьогодні при формуванні та 
реалізації стратегій циркулярної економіки. 

Сучасний стан циркулярної економіки на рівні 
ОЕСР, ООН і ЄС розглядається як засіб приско-
рення переходу суспільства до більш ресурсоз-
берігаючої системи, тим самим підвищуючи кон-
курентоспроможність і реагування на глобальні 
екологічні виклики та загрози. 

Концепція циркулярної економіки передбачає 
адаптацію та просування інноваційних страте-
гій при створенні нових продуктів, де основний 
акцент робиться на повторне використання ма-
теріалів, а також на створення доданої вартості 
за допомогою послуг та інтелектуальних рішень 
для зменшення відходів та впливу на навколиш-
нє середовище [1; 2]. Ланцюг створення вартості 
формується таким чином, що виходи одного лан-
цюга стають входами для іншого, знижуючи за-
лежність від нових видів сировини. Сьогодні гло-
бальне значення ринку циркулярної економіки, 
за оцінками міжнародних організацій, становить 
понад трильйон доларів США.

Інновації замкнутого циклу все частіше ста-
ють об’єктом досліджень, щоб зрозуміти як 
операціоналізувати та забезпечити перехід до 
повністю циркулярної економіки та сталого роз-
витку [2; 10]. Циркулярні інновації відрізняють-
ся поєднанням дизайну продукту, бізнес-моделі 
та стратегій створення вартості, що спрямовані 
на скорочені процеси та закриті (матеріальні та 
енергетичні) ресурсні цикли [5–7]. Стратегіч-
ною метою є уникнення морального старіння, 
підтримка цілісності продукції та матеріалів, 
утримання вартості протягом усього життєвого 
циклу [8; 9]. Для цього варто застосовувати стра-
тегії відновлення (повторне використання, ре-
конструкція та переробка), але ресурси, знання, 
можливості та інфраструктура, необхідні для їх 
інтеграції, розподілені між різними учасниками 
ринку [8; 10]. Отже, нові взаємовідносини в рам-
ках мереж створення вартості сприятимуть до-
слідженню способів адаптації та створення нових 
систем [11–13]. Також, не завжди зрозуміло, які 
додаткові інновації потрібно, як створювати або 
перевіряти потенційні продукти, чи були внесені 
позитивні системні зміни; це вимагає більш ак-
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тивної співпраці, інтерактивного і експеримен-
тального підходу до інновацій.

Проте емпіричних досліджень даної тематики 
вкрай мало. Незрозумілим є, наскільки співпраця 
компаній в рамках реалізації інновацій замкну-
того циклу створює розбіжності чи сприяє адап-
тації. Ключові наукові припущення стосуються 
поетапних або системних інновацій, що реалізо-
вуються через спільні проекти та сучасні управ-
лінські структури. Для безперервних інновацій 
виокремлюють етапи співпраці, тоді як системні 
інновації сприяють створенню спільного портфе-
лю та вимагають багаторівневого підходу. Більш 
того, значні виклики для компаній представля-
ють ті радикальні інноваційні підходи, де засто-
совують стратегії уповільнення та відновлення, 
особливо поза бізнес-домовленостями. Основні 
завдання пов'язані з розробкою та оцінкою спіль-
них, системно-орієнтованих бізнес-моделей в 
умовах переходу до циркулярної економіки.

Зрештою, дослідження мають на меті відпо-
вісти на питання, чи будуть сучасні моделі на-
укової колаборації дієвими при переході до цир-
кулярної економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання управління інноваціями вельми актуальні 
та є одним з пріоритетів науково-практичних до-
сліджень в сучасній системі знань. Варто виокре-
мити зарубіжних науковців, які займалися даним 
питанням. Серед них: П. Друкер, Е. Менсфілд, 
Г. Менш, М. Портер, Б. Санто, Б. Твіс, В. Хартман, 
Р. Фостер, Й. Шумпетер. Сучасними науковцями, 
що вивчали постнеокласичні погляди на теорію 
інновацій є: Г. Бхолла, М. Кастельса, К. Прахала-
да, Е. Роджерса, Д. Старка, Г. Чесбро, Ф. Янсена. 
Серед українських та російських науковці варто 
відзначити: В. Гальчинського, В. Геєця, С. Куз-
неця, В. Лепського, Д. Львова, В. Семіноженко, 
Л. Федулову, Ю. Яковця. 

Дослідження підкреслюють необхідність спі-
льних інновації в рамках циркулярної економіки 
[3; 16–20]. А. Корхонен та ін. [16–20] зазначають, 
що складні практичні та стратегічні питання 
щодо управління спільними мережами (напри-
клад, організаційними структурами, обмін зна-
ннями, репатріація прибутку або управлінням 
ризиками, тощо), є однією з ключових проблем 
циркулярної економіки.

Дослідження циркулярної економіки в осно-
вному зосереджуються на створенні продукту 
чи інноваційній бізнес-моделі. Проте, особливос-
ті прийняття стратегічних рішень та підходи до 
управління спільними інноваціями (необхідних 
для інтеграції та впровадження інновацій про-
дуктів і бізнес-моделей циркулярної економіки в 
систему), тільки зароджуються.

Постановка завдання. Варто зазначити, що 
в науковій літературі є вкрай мало досліджень 
із циркулярно орієнтованих інновацій (інновації 
замкнутого циклу), оскільки  це відносно новий 
науковий напрямок. Ми звернемося до суміжних 
досліджень по спільних інноваціях, щоб визна-
чити можливі напрямки та способи управління. 

Для цього ми спершу дослідимо особливості 
стратегічного управління інноваціями. Далі ви-
окремимо різні типи інновацій в рамках парт-
нерських союзів. Координація співпраці є важ-

ливим аспектом в дослідженнях циркулярної  
економіки.

Отже, метою роботи є висвітлення особливос-
тей співпраці компаній при створенні інновацій, 
дослідження ефективних стратегій та форм взає-
модії на різних етапах життєвого циклу компаній.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Стратегічне управління передбачає розробку 
стратегічної мети, встановлення та формулюван-
ня цілей, вибір та реалізацію конкретних страте-
гій для забезпечення конкурентних переваг. Од-
ним із напрямків діяльності може бути досягнення 
переваг співпраці, що вимагає вибору конкретних 
підходів, виконання певних дій [10, с. 40–52] і ви-
користання ключовий стратегічний інструмент як 
джерел конкурентних переваг [10].

В рамках стратегічного управління ключо-
ві фактори, необхідні для співпраці, пов’язані  
з (1) розробкою нових етапів планування та  
(2) гнучкістю.

Варто зазначити, що багато досліджень співп-
раці фокусуються на етапах партнерства, які в 
основному охоплюють визначення змісту взаємо-
дії, вибір партнерів, спільне стратегічне плану-
вання та впровадження. Основний акцент робить-
ся на оцінку наявних ресурсів, характеристику 
потенційних партнерів, рівня їх гетерогеннос-
ті, довіри та сили впливу [6–8].Тому, стратегія 
співпраці повинна включати і етапи планування, 
і способи адаптації до факторів, що виникають 
внаслідок самої співпраці [12; 14].

По-друге, успішна співпраця тісно пов'язана 
з підвищенням гнучкості. Системний аналіз 
(А. Майчежек та інші [7; 10; 13]) показує, що 
найбільш успішними є партенрства, що активно 
адаптуються до нових зовнішніх чинників. Така 
колаборація сприяє виробленню спільних цілей, 
корегуванню контрактів, процесів прийняття рі-
шень чи складу учасників, що можуть змінюва-
тися в процесі роботи. Таким чином, працівни-
ки самі повинні активно реагувати на виникаючі 
фактори зовнішнього середовища та ініціювати 
зміни.

Дослідження інновацій в основному зосеред-
жені на тому як компанії збільшують внутрішні 
інновації, конкурентоспроможність та резуль-
тативність шляхом обміну знаннями поза меж-
ами організації [11–15]. Для аналізу циркулярно 
орієнтованих інновацій важливими є так звані 
«пов’язані» інновації, через які компанії спільно 
їх розробляють та комерціалізують [16; 18].

Г. Чесбро зазначав, що майбутня співпраця 
в сфері інновацій потребує  розширених сис-
тем взаємодії, особливо для впровадження но-
вих видів продуктів та послуг. Однак Дж. Вест 
та М. Богерс [18; 19] демонструють прогалину у 
таких бізнес-моделях. Бракує досліджень, які б 
показували як компанії спільно комерціалізу-
ють інновації та вимірюють вартість, а не просто 
її створюють. М. Богерс та ін. [16] визначають 
два аспекти, які мають вирішальне значення:  
(1) бізнес-модель розробки технологій (тобто 
частка внутрішніх до контрактних або зовніш-
ніх досліджень, і (2) як систематизований захист 
прав інтелектуальної власності (відкритий чи за-
критий). Проблема полягає в тому, що все часті-
ше створення, управління та утримання вартості 
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відбувається лише на системному рівні [16–20]. 
Таким чином, важливим аспектом співпраці є ви-
вчення залежностей та взаємозв’язку між різни-
ми бізнес-моделями протягом життєвого циклу 
товару, що має особливе значення як для відкри-
тих інновацій, так і для досліджень циркулярної 
економіки.

Два аспекти є найбільш значними для ком-
паній, що здійснюють співпрацю у сфері іннова-
цій: (1) структура проекту та рівень відкритості і  
(2) потенційні виклики та складність.

Спільні інновації створюються в рамках різ-
номанітних проектних структур з різним рівнем 
відкритості в залежності від стратегічних рішень 
компаній. Зовнішні взаємодії можуть бути від-
критого чи закритого типу, а структура управ-
ління – ієрархічною чи плоскою. 

Спільні інноваційні проекти включають різну 
кількість партнерів, конкурентів, інформації, що 
значно впливає на обмін знаннями. Початок спіль-
них інновацій є складним завданням, оскільки всі 
партнери повинні розвивати довіру, визнавати 
переваги спільної роботи та інноваційний потен-
ціал. Обмін знаннями є одним із ключових питань 
співпраці компананій. М. Богерс [19] визначає це 
як "парадокс відкритих інновацій", коли фірми 
діляться, але одночасно хочуть захистити зна-
ння або свої переваги в рамках співпраці. Автор 
пропонує дві стратегії подолання цього парадок-
су. Коли потенційна цінність співпраці надзви-
чайно висока, учасники можуть використовува-
ти «стратегію відкритого обміну», в рамках якої 
обмін знаннями здійснюється на основі таємних 

угод та розприділяти вигоди спільного володін-
ня в рамках патентів. В якості альтернативи ви-
користовується «багаторівнева схема співпраці», 
коли є вертикальні та горизонтальні (потенційні 
конкуренти) зв’язки між учасниками. Учасники 
розподіляються на співпрацівників (внутрішніх 
та зовнішніх членів), де в рамках ліцензійних 
угод можна обмінюватися та спільно викорис-
товувати результати. Визначальними критерія-
ми відбору цих стратегій є кількість залучених 
партнерів, наявність конкурентів, та чи є іннова-
ції базисними чи поліпшуючими. 

Циркулярно орієнтовані інновації (інновації 
орієнтовані на закритий цикл) – цілісний погляд 
на інновації поза межами однієї організації для 
адаптації або створення нових систем [16]. Коли 
компанії досліджують як адаптувати чи створю-
вати нові системи, вони повинні активізувати зу-
силля із інтеграції продуктових, технологічних, 
організаційних та ринкових інновацій (таблиця 1). 

Проте, існують й інші способи класифікації 
інновацій, що охоплюють також політичний та 
культурний аспекти при дослідженні технологіч-
но-інноваційних систем.

]Зрештою, усі інновації є базисними чи поліп-
шуючими. Ключова відмінність полягає в тому, 
чи змінюює інноваційна діяльність усталені про-
цеси, продукти, послуги, технології та способи 
ведення бізнесу, чи має на меті створити цілком 
нові, не пов’язані з існуючими. І ті, і інші необхід-
ні для досягнення стійкості.

Більшість досліджень із циркулярної еко-
номіки та інновацій зосереджуються на тому, 

Таблиця 1
Типи замкнутого циклу інновацій

Типи 
інновацій Характеристика

Продуктові 
інновації

Інновація орієнтовані на замкнутий цикл: вдосконалення на етапі застосування або відновлення 
продукту за рахунок нових розробок; перепроектування із додатковими послугами, комбінація 
продукт-послуга. Це передбачає поєднання базових принципів та стратегій створення продукту 
в циркулярній економіці, таких як: скорочення, заміщення або видалення шкідливих та невід-
новлюваних матеріалів (зменшення прогалин); створення продуктів із тривалим терміном ви-
користання або продовження терміну служби за допомогою моделювання конструкцій виробів 
для збільшення можливостей ремонту, реконструкції або відновлення (уповільнення циклів); 
можливість відновлення компонентів, переробні матеріали або поєднання відновлювальних ма-
теріалів.

Процесові 
інновації

Процесові інновації тісно пов’язані із продуктовими, оскільки це впровадження нових техноло-
гій або методів виробництва, що в інноваціях замкнутого циклу означає покращення викорис-
тання відновлюваних джерел (таких як енергія або матеріали) або вихідних матеріалів. Перед-
бачає перепроектувальні операції в ланцюгу вартості для мінімізації або усунення недоліків 
в проекті, неефективних процесів, таких як відходи або небезпечні побічні продукти; або для 
відновлення, повторного використання та повторного впровадження матеріалів, компонентів 
або продуктів.

Організаційні 
інновації

Організаційні інновації представляють стратегічні рішення, що впроваджують нові способи 
управління циклами, процесами, структурами, що пов’язані із дефіцитом ресурсів, ланцюгами 
поставок чи навколишнім середовищем. У рамках створення інновацій відображає процеси 
нових колаборацій між компаніями. Зазначається, що співпраця на етапі проектування та роз-
робки зазвичай стосується продуктових інновацій та послуг, тоді як процесові та організаційні 
інновації показують як виробляти такі продукти або супутні послуги. Вони також підкреслю-
ють, що процесові та організаційні інновації є необхідними передумовами для розробки нових 
продуктів та послуг.

Ринкові  
інновації

Ринкові інновації тісно пов’язані з концепцією відкриття нових ринків, представлені Й. Шум-
петером, проте, в даному контексті, дещо модифіковані. За Кельбергом та ін. ринкові інновації 
предбачають успішні зміни існуючих ринкових структур або способів ведення бізнесу за допо-
могою інноваційних бізнес-моделей, способів обміну та методів оцінки. Це охоплює інтеграцію 
стратегій бізнес-моделей циркулярної економіки. Паулес і Костер вважають, що для зміни 
ринкових структур зазвичай потрібен спільний підхід.

Джерело: складено автором на основі [16; 17; 18; 19; 20]
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які зміни здійснити в дизайні товару [5; 7], біз-
нес-моделі [16] чи мережі створення вартості  
[3; 7; 9]. Але досліджень по реалізації та впрова-
дженню таких змін в рамках співпраці дуже бра-
кує. Крім того, вивчення циркулярно орієнтова-
них інновацій потрібно здійснювати, поєднуючи 
аспекти стратегічного управління та інновацій;  
(1) майбутні спільні проектні структури, (2) від-
критість партнерів в рамках створення іннова-
цій, (3) виклики парадоксу відкритих інновацій 
[17; 19]. Ці аспекти вимагають створення систем 
та просування спільних бізнес-моделей, орієнто-
ваних на циркулярні інновації. 

Варто зазначити, що циркулярні стратегії та 
бізнес-моделі будуть залежати від рівня, на яко-
му вони реалізовуються (рис. 1). 

Так, на макрорівні – це загальні та абстрак-
тні стратегії, що зосереджені на змінах систем. 
Наприклад, промислових систем, що охоплюють 
виробництво, споживання чи економіки країн. 
Інноваційнні зміни на цьому рівні відбуваються 
рідко, обмежуються загальними циркулярними 
стратегіями та незначними бізнес-процесами. 
Мезорівень представлений галузевим аспектом, 
де інновації здійснюються в різних напрямках 
промисловості (ІТ, сільське господарство, маши-
нобудування, тощо) та видах бізнес-діяльнос-
ті (сферах виробництва, страхування, роздріб, 
тощо). Мікрорівень – компанії, організації, ТНК, 
тощо. Та нанорівень охоплює інноваційні процеси 
в продуктових групах, що зосереджені на кон-
кретні впровадження. 

Згідно досліджень використання однієї із трьох 
стратегій у діяльності компаній: шукачі потреби 
(need seekers), читачі ринку (market readers) чи 
драйвери технологій (technology drivers), сприяє 

інноваційному розвитку компаній в найбільшій 
мірі. Але більший вплив на ефективність компа-
ній здійснює не інноваційна стратегія, а зв'язок 
між стратегією та фокусом на споживачів, що 
найкраще впроваджують у своїй діяльності ком-
панії Apple, Facebook, 3M, GE, IBM, Procter & 
Gamble, та інші [1; 8; 11]. 

Крім того, варто зазначити, що розробка стра-
тегії охоплює повний життєвий цикл інновацій-
ного процесу (рис. 2).

Етап генерації ідей є найскладнішим, оскільки 
визначає конкретний напрямок інновайної діяль-
ності за допомогою маркетингових досліджень 
та опитування. Різні ідеї обговорюються та най-
кращі оцінюються за рівнем інноваційності. Далі, 
створюють бізнес – кейси для реалізації ідей та 
стратегії управління процесами на різних етапах 
управління проектом та способи фінансування.

Так, дослідження показують, що більшість 
підприємств, що орієнтовані на інновації, взаємо-
діють на основі довгострокової співпраці (рис. 3).

Як видно з рисунку, диверсифікована модель 
охоплює  мережу підрозділів, що належать одній 
материнській компанії; тоді як федеративна мо-
дель включає мережу окремих організацій, яких 
об’єднує спільна мета та базова інфраструктура і 
розподіляється на віртуальну, де компанія віддає 
більшу частину своїх бізнес-функцій на аутсор-
синг та венчурну, де компанія керує портфелем 
інвестицій на основі спільного використання ін-
телектуальної власності та сприяє розподілу ри-
зику по портфелю. 

Більшість компаній, зокрема фармацевтичні 
та біотехнологічні, використовують віртуальну 
модель у дослідницькій діяльності при управлін-
ні зовнішніми ресурсами, логістиці, що дозволяє 

Рис. 1. Рівні формування циркулярних стратегій при створенні інновацій
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Рис. 2. Життєвий цикл інноваційного процесу
Джерело: складено автором на основі [2; 7; 16]
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збільшити якість і оперативність проведення до-
сліджень, посилити ступінь загального контролю. 
Так, деякі фармацевтичні компанії (наприклад, 
AstraZeneca, Pfizer) в рамках співпраці розроби-
ли критерії розробки інновацій, проведення яких 
можна передати на здійснення іншим організа-
ціям, що займаються клінічними дослідженнями. 
Організація-підрядчик виконує повний цикл ро-
біт – від розробки протоколу до звіту, що до-
зволяє основній компанії (компанії-замовнику) 
зосередити зусилля на ключових розробках, за-
лишаючи їх всередині компанії [11; 10; 17; 19]. 
Так, наприклад, використання аусорсингу окре-
мих етапів досліджень при здійсненні інновацій 
дозволило компаніям фармацевтичної галузі 
швидше зреагувати на потреби ринку при пан-
демії та створити препарати у вузькоспеціалізо-
ваних терапевтичних сферах.

Висновки з проведеного дослідження. З наве-
деного вище можна констатувати, що управління 
компаніями при створенні спільних циркулярно 
орієнтованих інновацій має свої особливості, які 
стосуються розробки стратегій, форм співпраці 
на різних етапах життєвого циклу інновацій, а 
також вибору бізнес-моделі співпраці. Одним з 
важливим аспектів взаємодії є подолання «пара-
доксу відкритих інновацій», що передбачає вико-
ристання «стратегії відкритого обміну» в рамках 
моделей співпраці. Оскільки, партнери дають до-
ступ до інформації один одного та діляться свої-
ми здобутками, то повинні бути застраховані від 
високих ризиків витоку знань. Тому, венчурні та 
повністю диверсифіковані моделі дають можли-
вість в рамках ліцензійних угод спільно викорис-
товувати результати інтелектуальної власності 
та розподіляти ризики серед бізнес-одиниць.
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Джерело: складено автором на основі [1; 8; 10; 11]
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and strategic management have been investigated. The classification of innovations covering product, process, organizational 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЛЯМИ ВОДНОГО ФОНДУ

В статті досліджено питання використання та охорони земель водного фонду. Обґрунтовано необхідність проведення 
інвентаризації та паспортизації водних об’єктів, встановлення водоохоронних зон і прибережних захисних смуг. Осо-
блива увага звернута на особливості управління водними ресурсами у місті Львів. Проаналізовано результати про-
веденої інвентаризації водних об’єктів міста. На сьогодні в місті налічується 83 водойми. Наведено приклад паспорта 
водного об’єкта, зокрема, запропонованих в ньому  заходів для покращення водойми міста № 2.5 в по вулиці Богда-
нівській / Пластовій. Запропоновано на підставі матеріалів інвентаризації та паспортизації проводити встановлення 
водоохоронних зон та прибережних захисних смуг. Вважаємо, що їх встановлення і упорядкування виступає важ-
ливою складовою комплексу механізмів щодо раціонального використання та охорони земельних та водних ресурсів, 
які зможуть забезпечити належний рівень природно-технічного і санітарного стану водних об’єктів та уможливлять 
збереження їх первинного природного стану. 
Ключові слова: водний фонд, водоохоронна зона, прибережна захисна смуга, інвентаризація земель, паспорт водного 
об’єкту.

Постановка проблеми. Сьогодні не останнє 
місце в загальній системі управління земельни-
ми ресурсами посідають питання щодо правово-
го статусу регулювання використання та охоро-
ни земель водного фонду, які  є залежними від 
специфіки використання цих земель, найбільше 
в площині суперечностей, земельного та водного 
законодавчо-правового поля. Важливою є про-
блема дотримання особливого режиму господар-
ської та іншої діяльності в межах водоохоронних 
зон, прибережних захисних смуг з урахуванням 
вимог водного законодавства України. Не виклю-
ченням стала й водогосподарська сфера міста 
Львова. Саме вищенаведене зумовило потребу в 
даному дослідженні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як 
нам відомо, питаннями управління займались 
як провідні вітчизняні, так і зарубіжні науковці, 
зокрема: В. Голян, А. Гранберга, Б. Данилишин, 
П. Кулініч, А. Сохнич, С. Харічков, М. Хвесик, 
А. Шворак та ін. Та не дивлячись на значний 
обсяг розглянутої проблематики, все ж залиша-
ється низка питань, які потребують науково-ме-
тодологічного обґрунтування. Тому досліджен-
ня у сфері вдосконалення існуючого механізму 
управління землями водного фонду залишають-
ся актуальними. 

Постановка завдання. Метою дослідження 
є систематизація проблем управління землями 
водного фонду. Крім того завдання полягає в ана-
лізі правових положень щодо особливостей вста-
новлення режиму у межах водоохоронних зон і 
прибережних захисних смуг та формуванні про-
позицій щодо подальшого вдосконалення управ-
ління землями водного фонду.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Слід зауважити, що сьогодні проблематика водо-
господарської сфери м. Львова залежна від не-
належного впорядкування обліку водних об’єктів 
та чіткості встановлених меж водоохоронних зон 
і прибережних захисних смуг. Адже від їх вста-
новлення залежить збереження і примножен-
ня водних ресурсів. Водний кодекс України [3] 
передбачає створення водоохоронних зон з ви-

діленням у них прибережних захисних смуг по 
обидва береги водних об’єктів. Крім того визначає 
їх зміст, та обов’язковість кадастрового обліку в 
порядку, встановленому нашим законодавством. 

Аналіз стану дослідженої проблеми засвідчує, 
що правове регулювання встановлення водоохо-
ронних зон в більшості вивчається, як правило, 
в площині теорії, більшість населених пунктів, 
включаючи й місто Львів, характеризується від-
сутністю скоординованої роботи між органами 
виконавчої влади та органами місцевого само-
врядування. Зазвичай такі проблемні питання, 
щодо водоохоронних зон та прибережних захис-
них смуг з’являються при реєстрації даних обме-
жень в органах земельних ресурсів, при притяг-
ненні до відповідальності за погіршення екології, 
та інше. Здебільшого межі водоохоронних зон 
показані тільки в окремих випадках, а межі при-
бережних захисних смуг і зовсім не зазначають-
ся. Органи територіального управління наразі 
не мають жодної зацікавленості у встановленні 
водоохоронних обмежень у використанні земель, 
адже їх реальне формування обмежуватиме їх 
право розпоряджатися цінними прибережними 
територіями. Не зацікавлені у водоохоронних об-
меженнях власники землі та землекористувачі, 
адже встановлення на земельній ділянці режи-
му обмеженої діяльності знижує її цінність як 
об’єкта нерухомого майна. Загалом це призво-
дить до неналежного дотримання норм законо-
давчо-правового поля і, як наслідок, до погіршен-
ня стану водних ресурсів.

Варто зауважити, що упорядкування водо-
охоронних зон водойм є важливою складовою 
комплексу механізмів щодо раціонального вико-
ристання та охорони земельних та водних ресур-
сів, які забезпечують належний рівень природ-
но-технічного і санітарного стану водних об’єктів. 
Відмітимо, що головна особливість означених зе-
мель полягає у встановленні особливого режиму 
використання таких земель. Земельним законо-
давством України передбачено, що водоохоронні 
зони відносяться до земель водного фонду, які є 
самостійною складовою земель України. 

© Смолярчук М. В., 2021



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 87

1 (31), March 2021

Для досягнення ефективного управлінського 
рішення водними ресурсами країни, в тому числі 
й перспективного розвитку водних об’єктів міста 
Львова, слід володіти якомога повною інформа-
цією про існуючий стан водних об’єктів. Потріб-
на інформація про об'єкти управління, тобто про 
водні ресурси і їх оточення. Тому питання про-
ведення інвентаризації та паспортизації водних 
об’єктів стає одним із визначальних господар-
ських проблем Львова.

Без ретельного вивчення характеристики вод-
них об’єктів не вдасться запровадити комплекс 
організаційно-господарських і природно-захис-
них заходів щодо управління водним фондом 
міста. Тому пропонуємо більш детально розгля-
нути характеристику водних об’єктів.

Відповідно до загальної класифікації водних 
об’єктів  ДСТУ 3517-97 поверхневі водні об’єкти 
міста Львова характеризуються наступним чи-
ном (табл. 1) [7, c. 321].

Таким чином, в таблиці 1 узагальнено існуючі 
поверхневі об’єкти м. Львова.

Львів розміщений в межах Головного євро-
пейського вододілу, проте поруч з тим, для міста 
характерний дефіцит поверхневих вод. Заува-
жимо, що в місті налічується понад сто різного 
роду водойм, але по факту активно задіяними за-
лишається лише незначна частка, локація яких 
здебільшого у великих парках чи поблизу роз-
важальних закладів приватної форми власності. 
Експлуатація інших водойм стримується через 
ряд різного роду причин, головна з яких –за-
недбаний стан існуючих водойм. Відтак, сталий 
розвиток геоекосистем міста, великою мірою за-
лежний від дослідження фактичного геоекологіч-
ного стану львівських водойм.

З метою впорядкування питань щодо обліку, 
утримання водних об’єктів, проведення благо-
устрою та впорядкування території навколо во-
дойм, керуючись Законом України “Про місцеве 
самоврядування в Україні“, Законом України 
“Про благоустрій населених пунктів“, Водним 
кодексом України, Земельним кодексом Украї-
ни, Львівською міською радою ухвалено перелік 
водних об’єктів на території м. Львова (УХВАЛА 
№ 3067 від 20.03.2014 «Про затвердження пере-
ліку водних об’єктів на території м. Львова») [5]. 
Таким чином, в місті налічується 83 водойми [2]. 
Понад 95 відсотків водойм міста відносять до 

категорії штучних Десять ставків – це колишні 
кар’єри будівельних матеріалів: «Піскові (Алтай-
ські) озера», ставки парку Знесіння, ставки вули-
ці Наукової. Зауважимо, що все ж таки більшість 
водоймонакопичувачів це наслідок діяльності ко-
лишніх промислових підприємств міста. До них 
можна віднести ставки вулиць: Стрийської, Ра-
хівської, Зеленої, Замарстинівської, власне на 
останній є цілий каскад ставів так званого Го-
лосківського потоку. Ставки, які виконують в 
більшій мірі декоративну функцію розміщені в 
паркових зонах міста, найбільш відомий парк 
відпочинку «Стрийський», ставки «Погулянки», 
в парку культури і відпочинку ім. Б. Хмельниць-
кого зокрема знаходится став «Залізні води». 

Відповідно до вище згаданої ухвали найбіль-
ша частка водойм припадає на Сихівський район 
міста, а саме  23 водойми (рис. 1).

Відтак завданням інвентаризації має стати 
не лише поточний облік водних об’єктів, але й 
створення їх інтерактивної карти, яка б дозволи-
ла внесення в неї змін уповноваженим органом. 
Сьогодні важливим є той факт, що інформація 
про наявність водоохоронних зон є недоступ-
ною учасникам ринку нерухомості. В більшості 
випадків встановлення водоохоронних зон вза-
галі проводиться без урахування сформованого 
землекористування та існуючої забудови. Часте 
встановлення водоохоронних зон призводить до 
обмеження прав законослухняних землекорис-
тувачів – права на земельні ділянки, які вони 
оформили до введення обмежень.

Слід зауважити, що встановлення водоохо-
ронних зон і прибережних захисних смуг апрі-
орі являються різними обмеженнями прав на 
земельні ділянки, які в свою чергу обмежують 
права власників і землекористувачів  у володінні 
та розпорядженні ними, серед яких прибереж-
ним захисним  смугам відведена роль  більш су-
ворого  режиму обмеження господарської діяль-
ності.

При наданні в користування земельних ді-
лянок навколо водних об’єктів, у разі відсут-
ності землевпорядної документації (докумен-
тації із землеустрою, проекту землеустрою) та 
встановлених у натурі (на місцевості) меж щодо 
прибережних захисних смуг водних об’єктів 
збереження водних об’єктів повинно бути до-
сягнуто шляхом урахування нормативних роз-

Таблиця 1
Класифікація поверхневих водних об’єктів м. Львова

Група Клас Тип Вид

Об’єкти  
поверхневих 
вод

Істотно змінений водний об’єкт
Водотік Річка, струмок 
Водойма Озеро
Болото Верхове, низинне, перехідне 

Штучний водний об’єкт
Водотік Канал 
Водойма Ставок

Об’єкти  
підземних вод

Водоносний горизонт
Напірний 
Напірно-безнапірний 
Безнапірний 

Родовище
Питних вод
Технічних вод 
Промислових вод 

Джерело Мінеральних вод
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мірів прибережних захисних смуг, установлених  
ст. 88 Водного кодексу України, та орієнтовних 
розмірів і меж водоохоронних зон, що визнача-
ються відповідно до порядку, з урахуванням кон-
кретної ситуації.

Варто сказати, що мінімальна ширина  прибе-
режної захисної смуги для малих річок, струмків 
і потоків, а також ставків площею менше 3 гекта-
рів повинна становити 25 м; для середніх річок, 
водосховищ на них, водойм, а також ставків пло-
щею понад 3 гектари – 50 метрів; для великих 
річок, водосховищ на них та озер – 100 метрів [6].

Нормативно-правову та методичну основу 
формування водоохоронних обмежень у вико-
ристанні земель у даний час складають: Вод-
ний кодекс України; Земельний кодекс Укра-
їни; постанова Кабінету Міністрів України від 
08.05.1996 № 486 «Про затвердження Порядку 
визначення розмірів і меж водоохоронних зон та 
режиму ведення господарської діяльності в них» 
та ряд інших нормативно-законодавчих доку-
ментів [3, c. 27].

За результатами інвентаризації проводить-
ся паспортизація водних об’єктів. Паспорти во-
дойм – це головний інформативний документ по 
тому чи іншому водному об’єкту.  Порядок яких, 
насамперед передбачає встановлення технічних 
параметрів водних об’єктів, гідрологічних ха-
рактеристик, регламентацію експлуатаційної ді-
яльності для забезпечення сталого використання 
усіх ресурсів, пов’язаних з існуванням водойми, 
надійності функціонування споруд і для підви-
щення ефективності їх використання. 

Не менш важливим є той факт, що паспорти 
містять рекомендовані заходи щодо покращення 
стану водного об’єкту. Пропонуємо розглянути 
наприклад розроблений паспорт однієї із водойм 
міст № 2.5 в м. Львів, вул. Богданівська / Плас-
това (рис. 2). 

Таким чином, рекомендовані заходи щодо по-
кращення ставка по вулиці Богданівська / Плас-
това включають:

– заходи спрямовані на зменшення заростан-
ня водойми (у відповідності до СанПіН 3907-85);

– заходи спрямовані на ліквідацію забруд-
нення виробничими стоками (у відповідності до 
вимог Водного кодексу України);

– поглиблення водойми і очищення дна від 
намулу (у відповідності до СанПіН 3907-85);

–  попередження виплоду гнусу, комарів, клі-
щів (дезінсекція хімічними, фізичними та біо-
логічними засобами) реконструкція водоспусків  
(у відповідності до ДБН В.2.4-3:2010).

Фінансування робіт по складанню паспортів 
водних об’єктів здійснюється за рахунок Держав-
ного бюджету та відповідних місцевих бюджетів, 
в нашому випадку фінансування провадиться за 
кошти Львівської міської ради. Відсутність пас-
порта є потенційною загрозою  існування водного 
об’єкта, невизначеності статусу водойми. У свою 
чергу, ця невизначеність здатна спричинити не-
мало проблем, адже об’єкт без паспорту є легкою 
спокусою незаконного використання чи навіть 
знищення. Тільки їх розроблення дозволить якіс-
но забезпечити виконання усіх подальших робіт 
щодо управління водним фондом міста Львова в 
тому числі й встановлення прибережних захис-
них смуг.

Беззаперечно, недотримання режиму вста-
новлення прибережних захисних смуг значною 
мірою здатне впливати на загальний стан не 
лише водного фонду, але й земельного фонду. 
Значна частка із земель, які розміщені в при-
бережних захисних смугах міста Львова, як не 
прикро, стала практично місцем де скидають 
сміття, відходи, чи провадиться будівництва 
житлових будинків і розміщуються інші об’єкти 
інфраструктури. 

Отже, виникає необхідність створення без-
печних, екологічних прибережних захисних смуг. 
Проте саме по собі їх встановлення не може га-
рантувати поліпшення екологічного стану водно-
го об’єкта. Розміри зон і смуг повинні бути на-
несені на Генеральні плани населених пунктів, 

Рис. 1. Схема розміщення водних об’єктів Сихівського району м. Львова
 



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 89

1 (31), March 2021

плани землекористування, повинні відображати-
ся на кадастрових планах у державній геодезич-
ній системі координат, а також бути оформле-
ними в електронному вигляді (у формі обмінного 
файлу) для подальшого внесення відомостей до 
Державного земельного кадастру. Відомості про 
зареєстровані водоохоронні обмеження у вико-
ристанні земель з 01.01.2013 р. згідно із законом 
повинні будуть оприлюднюватися на офіційному 
веб сайті Державної служби України з питань 
геодезії, картографії та кадастру та матимуть 
обов’язковий характер при прийнятті рішень 
щодо планування територій та організації вико-
ристання земель, а також дозволятимуть ефек-
тивно здійснювати державний, самоврядний та 
громадський контроль за використанням та охо-
роною земель [4, c. 22]. І слід пам’ятати, що від-
сутність окремого проекту землеустрою щодо 

встановлення прибережної захисної смуги не 
свідчить про відсутність самої прибережної за-
хисної смуги, оскільки її розміри встановлені  
законом.

Висновки з даного дослідження і перспекти-
ви подальших досліджень у даному напрямку. 
Вважаємо за доцільність, необхідність подаль-
шого поліпшення роботи місцевих рад в площи-
ні проведення інвентаризації, розробки паспор-
тів водних об’єктів, проектів водоохоронних зон, 
прибережних захисних смуг водних об’єктів, та 
звісно, дотримання зон і смуг та їх режимів з 
відповідним фінансуванням цих робіт з бюджету. 
Найперш, слід запровадити обов’язкову паспор-
тизацію для водних об’єктів, бо саме від їх роз-
роблення залежатиме якісне забезпечення ви-
конання усіх подальших видів робіт в сучасних 
умовах господарювання. 

Рис. 2. Схема розташування та сучасний стан 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЛЯМИ ВОДНОГО ФОНДА

Аннотация
В статье исследованы вопросы использования и охраны земель водного фонда. Обоснована необходимость проведения 
инвентаризации и паспортизации водных объектов, установление водоохранных зон и прибрежных защитных по-
лос. Особое внимание обращено на особенности управления водными ресурсами в городе Львов. Проанализированы 
результаты проведенной инвентаризации водных объектов города. На сегодня в городе насчитывается 83 водоема. 
Приведен пример паспорта водного объекта, в частности, предложенных в ньом мер для улучшения водоема города 
№ 2.5 по улице Богдановская / Пластова. Предложено на основании материалов инвентаризации и паспортизации 
производить установку водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Считаем, что их установка и упорядочение 
выступает важной составляющей комплекса механизмов по рациональному использованию и охране земельных и во-
дных ресурсов, которые смогут обеспечить надлежащий уровень естественно-технического и санитарного состояния 
водных объектов и сделают сохранения их первичного природного состояния.
Ключевые слова: водный фонд, водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, инвентаризация земель, паспорт 
водного объекта.
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SOME ASPECTS OF WATER FUND LAND MANAGEMENT

Summary
One has explored the use and protection of water fund lands in the article. One has substantiated the necessity of 
conducting inventory and certification of water bodies, the establishment of water protection zones and coastal protective 
strips. One has paid attention to the peculiarities of water resources management in the city of Lviv. The results of the 
inventory of water bodies of the city have been analyzed. Today there are 83 water reservoirs in the city. One has provided 
an example of a water body certificate, including the following measures to improve the city water reservoir № 2.5 on 
Bohdanivska/Plastova Street. Considering inventory and certification materials, it is proposed to establish water protection 
zones and coastal protective strips. One has assumed that their installation and arrangement is an essential part of complex 
mechanisms for the rational use and protection of land and water resources to ensure a lower level of natural and technical 
as well as sanitary status of water bodies and preserve their original natural state.
Key words: water fund, water protection zone, coastal protection strip, land inventory, passport of water object.
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ГРОШОВІ КОШТИ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВА

В статті досліджено наукові підходи до визначення суті грошових коштів та їх потоків, виділено нові погляди до їх 
класифікації. Виокремлено місце і роль грошових коштів в системі бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю. 
Розкрито діючу практику обліку та процес документування операцій з готівковими грошовими коштами та коштами, 
які знаходяться на поточних рахунках в банку. Систематизовано джерела отримання грошових коштів в касу підпри-
ємства та шляхи їх використання (вибуття), що сприятиме чіткій ідентифікації операцій, які пов’язані з рухом готів-
ки. Виділено елементи побудови облікової політики підприємства із запровадження та посилення касової дисципліни 
підприємства. Для підвищення точності облікової інформації, операції з грошовими коштами на поточному рахунку в 
банку згруповано за джерелами отримання та шляхами вибуття. Обґрунтовано необхідність адаптації системи обліку 
грошових коштів до сучасних реалій ведення бізнесу та господарювання.
Ключові слова: грошові кошти, рахунки в банках, касова дисципліна, документування, облік, внутрішній контроль.

Постановка проблеми. Світова фінансова 
криза торкнулася основних джерел генеруван-
ня грошових потоків, зумовила зміну обсягів 
грошових коштів українських підприємств. Зни-
ження надходження грошових коштів виклика-
не, перш за все, скороченням обсягів виробни-
цтва, подорожчанням банківських кредитів та 
ускладненням процедури їх отримання. Прямим 
наслідком зменшення грошових надходжень є 
зниження вихідних грошових потоків. Обмеже-
ність власних оборотних коштів і у виробника і 
у споживача продукції формує ланцюг неплато-
спроможності, який в свою чергу, поширюється 
на все нові і нові підприємства та призводить до 
неефективного використання коштів в масштабі 
держави. Порушення безперебійної системи роз-
рахунків між юридичними особами призводить 
до утворення дефіциту грошових коштів і підви-
щує ризики в господарській діяльності підпри-
ємств. До таких ризиків відносяться: порушення 
виробничого процесу, втрата потенційних клієн-
тів, подорожчання продукції, розрив відносин з 
постачальниками запасів, робіт, послуг, зростан-
ня заборгованості перед персоналом, бюджетом, 
кредитними організаціями та іншими контраген-
тами, досудові та судові санкції кредиторів.

Функціонування підприємства неможливе без 
використання грошових коштів. Їх надходжен-
ня формується в результаті господарських опе-
рацій, а витрачання вимагає суворого цільового 
спрямування на досягнення поставлених завдань 
підприємства. Порушення вказаних умов при-
зводить до дисбалансу інших складових акти-
вів, технічної відсталості виробництва, фінансо-
вої залежності суб’єкта господарювання. Тобто, 
ефективність управління найбільш ліквідними 
ресурсами, що залежить від своєчасного та опти-
мального контролю використання коштів, визна-
чає рівень фінансової стабільності й можливість 
подальшого розвитку підприємства. Грошові ко-
шти завжди наявні на кожному підприємстві не-
залежно від розміру, форми власності та виду 
діяльності. Вони беруть активну участь у всіх 
етапах діяльності господарюючого суб’єкта та 
утворюють систему розрахунків підприємства. 

Саме грошові кошти, а також їх еквіваленти, як 
найважливіша ланка системи кругообігу ресур-
сів, формують базис для підвищення платоспро-
можності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
В реаліях сьогодення актуальності набуває рі-
вень інформаційного забезпечення обліку грошо-
вих коштів, оскільки від змістовності та своєчас-
ності отриманих даних залежність ефективність 
та результативність роботи господарюючого 
суб’єкта. В Україні в умовах інфляції, складної 
політичної, економічної ситуації, постійних змін 
у законодавстві і кризи неплатежів, інформація 
про наявність та рух грошових коштів є найак-
туальнішою в управлінні фінансами. Економічне 
зростання підприємства базується на підтримці 
його фінансової рівноваги та водночас на забез-
печенні максимізації основного цільового показ-
ника – вартості підприємства, головним чинни-
ком формування якої є грошові потоки.

Значний внесок у дослідження проблем бух-
галтерського обліку й контролю грошових ко-
штів та їх потоків зробили такі відомі вчені, як 
В.С. Савчук, І.О. Бланк, Л.В. Івченко, Ю.А. Верига, 
В.М. Серединська, Є.В. Мних, Л.К. Сук, П.Л. Сук, 
Р.В. Кузіна, Р.Ф. Бруханський, В.І. Єфіменко, 
Н.В. Гудзь, В.Г. Швець, І.Б. Садовська, О.А. По-
долянчук. Також слід відмітити українських на-
уковців, які вивчали грошові кошти та грошові 
потоки на рівні дисертаційних робіт та зробили 
вагомий внесок в розвиток їх обліку, аналізу, 
контролю: О.С. Височан, В.В. Варавка, І.С. Несхо-
довський, О.І. Кащенко, В.В. Ясишена, Н.К. Васи-
ленко, В.В. Томчук.

Постановка завдання дослідження. В свою 
чергу, однією із проблем, що виникає перед під-
приємствами є відновлення і збереження динамі-
ки циклів операційної, інвестиційної і фінансової 
діяльності, яка є запорукою необхідної ліквідної 
позиції господарюючого суб’єкта, реалізації його 
попиту на кошти. Тому дослідження питань бух-
галтерського обліку та контролю грошових ко-
штів є першочерговими та досить актуальними. 

Метою статті є дослідження наукових підхо-
дів до інтерпретації економічної категорії "гро-
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шові кошти", оскільки від чіткої змістовності 
категоріального апарату залежить їх ідентифі-
кація в системі бухгалтерського обліку; вивчення 
класифікації грошових коштів, які пропонуються 
вітчизняними науковцями, для потреб обліку й 
контролю; огляд діючої практики процесу доку-
ментування й обліку операцій з готівковими та 
безготівковими грошовими коштами, виділення 
основних джерел їх отримання та шляхів вибут-
тя (використання).

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Використання в процесі господарської діяль-
ності повної та достовірної інформації про рух 
грошових коштів підвищує якість управлінських 
рішень. Грошові розрахунки в умовах сучас-
них інформаційних технологій вагомо змінили 
свою форму та набули більш віртуального ха-
рактеру, в результаті чого активно розвиваєть-
ся електронна форма розрахунків. Її практичне 
використання в господарській діяльності значно 
прискорює процес забезпечення підприємства 
необхідними фінансовими ресурсами та дозво-
ляє більш ефективно працювати на міжнародних 
ринках. Для більш повного розуміння місця, зна-
чення та ролі грошових коштів та їх потоків в 
системі бухгалтерського обліку й контролю звер-
немось до наукових підходів вітчизняних вчених 
щодо тлумачення сутності й класифікації таких 
видів активів.

Для потреб бухгалтерського обліку та контр-
олю Височан О.С. уточнено поняття "грошові 
кошти", під яким слід розуміти "готівка в касі, 
електронні гроші, залишки коштів на поточних 
та інших рахунках в банках, які можуть бути 
використані господарюючим суб’єктом упродовж 
будь-якого моменту часу для розрахунків під час 
здійснення господарських операцій" [1]. Як за-
значає науковець, такий підхід до інтерпретації 
даного терміну зумовлений об’єктивними причи-
нами, а саме: 1) виокремлення в складі грошових 
коштів електронних грошей як платіжного засо-
бу, що активно розвивається останніми роками; 
2) уточнення факту включення до категорії гро-
шових коштів лише тих активів, які можуть бути 
використані для здійснення розрахунків у будь-
який момент, з максимальним рівнем ліквідності. 

З метою забезпечення структуризації гро-
шових коштів та вирішення про-блем їх обліку, 
аналізу та контролю, автор виділяє дві допо-
міжні класифікації: 1) обмеженість у напрямах 
використання: без обмежень – грошові кошти, 
якими підприємство може розпоряджатись без 
жодних обмежень для ведення господарської ді-
яльності; з обмеженнями – грошові кошти, які 
підприємство може використовувати строго за 
призначенням; 2) за місцем зберігання: у касі 
підприємства; на рахунках у банку; на мікро-
процесорі смарт-карток або карток зі збережу-
ваною вартістю; в пам’яті ЕОМ на жорстких дис-
ках. В своєму дослідженні Височан О.С. значну 
увагу приділяє еквівалентам грошових коштів.  
За базу обліку таких активів науковець пропо-
нує використовувати ознаку початкового визна-
ння та подальшої їхньої оцінки, у відповідності 
до якої еквіваленти грошових коштів групуються 
наступним чином: 1) початково визнані за спра-
ведливою вартістю; 2) утримувані до погашення; 

3) у вигляді позик і дебіторської заборгованості; 
4) для можливого продажу [1].

Досліджуючи місце і роль грошових коштів у 
процесі функціонування господарського механіз-
му підприємства Варавка В.В. виділяє економічну 
категорію "рух грошових коштів". Дане поняття 
автор розглядає як "систему розподілених в часі 
надходжень та витрачань грошових коштів, що 
перебувають у процесі безперервного кругообігу, 
генеруються господарською діяльністю підпри-
ємства, визначають ефективність цієї діяльності, 
виступають зовнішньою ознакою функціонуван-
ня підприємства, обліковуються на відповідних 
рахунках і є важливим об’єктом контролю та 
аналізу" [2]. З метою обґрунтування економічних 
засад інформаційної системи обліку, контролю та 
аналізу руху грошових коштів науковцем розро-
блено багаторівневу їх класифікацію, яка вклю-
чає дві основні ознаки: 1) рух грошових коштів 
від поточної господарської діяльності; 2) рух гро-
шових коштів, що пов’язані з розвитком підпри-
ємства. Виходячи з реалій життя, такий підхід 
безумовно покращить облікову інформативність 
на підприємстві шляхом деталізації аналітичних 
процедур та забезпечить обґрунтованість при-
йняття управлінських рішень щодо руху грошо-
вих коштів.

Несходовський І.С. в процесі дослідження еко-
номічної сутності грошових коштів, виділяє таке 
визначення: "гроші – це абстрактний вимір-
ник економічних процесів, явищ, об’єктів, який 
суб’єкти згодні приймати як платіжний засіб". 
Науковцем, через призму логіко-історичного під-
ходу, було уточнено класифікацію функцій гро-
шей, яку доповнено новою – "особливий товар". 
З позиції бухгалтерського обліку ця функція роз-
глядається в двох напрямках: 1) як засіб інвес-
тування (продаж права користування надлишко-
вих грошей іншим суб’єктам) – при здійсненні 
інвестиційної діяльності; 2) як засіб фінансуван-
ня (набуття такого права за певну плату) – при 
здійсненні фінансової діяльності. Також автор 
досліджує поняття "електронні кошти", яке 
пропонує розуміти як "одиниця вартості, що збе-
рігається на електронному пристрої, приймаєть-
ся як засіб платежу іншими, ніж емітент, особа-
ми і є грошовим зобов’язанням емітента" [3].

Для узагальнення існуючих визначень грошо-
вих коштів Кащенко О.І. запропоновано автор-
ське тлумачення даної категорії. Як стверджує 
автор, грошові кошти – це "засіб збереження 
вартості, який бере участь в обміні товарів та 
послуг, необхідний для забезпечення діяльності 
суб’єкта господарювання є найбільш ліквідною 
складовою оборотних активів, може бути вира-
женим у вигляді готівки, коштів на рахунках в 
банках та електронних грошей" [4]. Через при-
зму сучасних інформаційних технологій науков-
цем досліджено передумови виникнення елек-
тронних грошей, обґрунтовано необхідність їх 
використання в господарській діяльності підпри-
ємств та виокремлено їх як вид грошових розра-
хунків. В частині класифікації грошових коштів 
як об’єктів бухгалтерського обліку, автор виділяє 
такі їх види: готівкові, безготівкові та електронні.

З позиції інтересів управління, обліку, аналі-
зу та аудиту Ясишена В.В. досліджує економічну 
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категорію "грошовий потік", яку слід розуміти 
як "процес надходження і вибуття грошових ко-
штів та їх еквівалентів за визначеними часови-
ми інтервалами, що генерується його звичайною 
й надзвичайною діяльністю і який пов’язаний 
із зовнішніми та внутрішніми факторами про-
стору, структури, ризику й ліквідності" [5]. Як 
стверджує науковець, така дефініція повніше 
характеризує економічну сутність грошового 
потоку і вказує на його важливу роль у фінан-
сового-господарської діяльності підприємства. 
Для врахування у процесі проведення аналізу, 
прогнозування та планування грошових потоків  
Ясишена В.В. пропонує нові ознаки для їх кла-
сифікації, а саме: 1) участь грошового потоку 
в формуванні прибутку; 2) рівень синхронності 
грошового потоку; 3) умови розрахунків; 4) види 
готової продукції, товарів, послуг; 5) рівень впли-
ву на прийняття рішень; 6) рівень планування 
грошових потоків. Їх практичне використання 
допоможе побудувати більш ефективну систему 
управлінського обліку та розширити спектр ін-
формації про грошові потоки [5].

Отже, грошові кошти були, є і будуть тим ви-
дом активів, багатогранність форм існування та 
необхідність забезпечення руху яких, визначає 
потребу у підвищенні ефективності управління. 
Саме гроші є базисом не лише поточного функ-
ціонування, а й стратегічного розвитку підпри-
ємства. В умовах нестійкої динаміки глобальної 
економіки, загострення конкурентної боротьби на 
ринках більшості видів продукції питання управ-
ління грошовими коштами та їх потоками зали-
шається актуальним. 

Грошові кошти присутні на початковому і кін-
цевому етапах облікового процесу, який включає 
придбання запасів, виробництво продукції (вико-
нання робіт, надання послуг), а також їх продаж і, 

відповідно, отримання виручки у вигляді коштів, 
які зараховані на поточний рахунок в банку або 
ж отримання готівки в касу підприємства. Опе-
рації з готівкою, які відбуваються в касі господа-
рюючого суб’єкта, утворюють готівковий оборот. 
Основним нормативно-правовим документом, 
який регламентує готівковий обіг на підприєм-
ствах є Положення про ведення касових опера-
цій в національній валюті в Україні, затвердже-
не постановою правління НБУ від 29.12.2017 р.  
№ 148 [6]. У відповідності до зазначеного доку-
менту, для здійснення розрахунків готівкою кож-
не підприємство повинно мати касу. Під "касою 
підприємства" розуміється приміщення або міс-
це здійснення готівкових розрахунків, а також 
приймання, видачі, зберігання готівкових коштів, 
цінностей та касових документів. У касі зберіга-
ються: готівка; цінні папери придбані у інших 
підприємств; грошові документи (поштові мар-
ки, марковані конверти, проїздні документи, пу-
тівки до санаторно-курортних установ); бланки 
суворого обліку (чекові книжки, трудові книжки 
та вкладиші до них (якщо не має відділу кадрів).  
На рис. 1 наведено можливі джерела отримання 
готівки в касу та шляхи її використання (вибуття).

Підприємства можуть зберігати готівку в касі 
тільки в межах встановленого ліміту, тобто ліміт 
залишку готівки в касі – це граничний розмір 
готівки в касі на кінець робочого дня, перевищу-
вати який підприємство не має права. Підприєм-
ство самостійно встановлює ліміт каси на основі 
розрахунку середнього надходження готівки в 
касу або її середнього витрачання. Встановлений 
ліміт каси затверджується внутрішнім наказом 
керівника. Вся готівка, яка перевищує ліміт, по-
винна бути здана в банк для зарахування на по-
точний рахунок. Термін здачі готівки визнача-
ється в договорах з обслуговуючим банком, це 

Рис. 1. Джерела отримання готівкових грошових коштів в касу підприємства  
та шляхи її використання (вибуття)

Джерело: побудовано за інформацією [6] з авторським доповненням

 

ГОТІВКОВІ ГРОШОВІ КОШТИ 

Джерела отримання Шляхи витрачання (вибуття) 

з поточного рахунку в банку 

у вигляді виручки за реалізовану 
готову продукцію (товари, роботи, 

послуги) 

від підзвітних осіб (повернення 
невикористаних підзвітних коштів) 

на виплату заробітної плати 
(матеріальної допомоги, дивідендів) 

в підзвіт (на господарські потреби 
або на відрядження) 

в банк (для зарахування на поточний 
рахунок) 

кредиторам (оплата за отримані 
цінності, виконані роботи, надані 

послуги) 
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може бути: 1) кожного робочого дня (або зразу 
на наступний); 2) один раз в 5 (п’ять) робочих 
днів; 3) на наступний робочий день банку і під-
приємства.

Терміни використання готівки чітко регла-
ментуються Положенням про ведення касових 
операцій [6], в якому зазначено: 1) кошти, які 
отримано з поточного рахунку на виплату за-
робітної плати, пенсій, стипендій, дивідендів 
можна зберігати в касі на протязі 3-х робочих 
днів (включаючи день отримання в банку); 2) ко-
шти, отримані в банку на інші цілі – повинні 
видаватись працівникам в той самий день. Отри-
мані в банку кошти, але не використані за при-
значенням, повинні бути повернуті назад в банк 
(для зарахування на поточний рахунок) не пізні-
ше наступного робочого дня.

У відповідності до Інструкції по використан-
ню Плану рахунків [7] ведення обліку готівки 
здійснюється на рахунку 30 "Готівка" (назву 
змінено в січні 2014 р.), який призначено для 
узагальнення інформації про наявність і рух го-
тівкових грошових коштів в касі підприємства. 
Даний рахунок має такі субрахунки: 301 "Готів-
ка в національній валюті"; 302 "Готівка в іно-
земній валюті". Підприємства роздрібної тор-
гівлі та ресторанного бізнесу додатково можуть 
відкривати субрахунки для обліку готівки, яка 
знаходиться в операційних касах торгівельних 
залів, а саме: 303 "Операційна каса в національ-
ній валюті" та 304 "Операційна каса в іноземній 
валюті". Тобто, аналітичний облік може вестися 
за кожною операційною касою (або касиром), що 
забезпечує реалізацію функції збереження май-
на власника.

Операції з руху готівкових грошових коштів 
оформляються документами типової форми, 
які є обов’язковими для всіх підприємств (не-
залежно від форм власності і видів діяльності). 
Оприбуткування готівки здійснюється на основі 
Прибуткового касового ордеру (ПКО), який (як 
обліковий документ) завжди показує Дт 301, 
при цьому, кредитова сторона кореспонденції 
рахунків зазначається в самому документі і, від-
повідно утворюється бухгалтерське проведення. 
Видача готівки з каси підприємства докумен-
тується з використанням Видаткового касового 
ордеру (ВКО). Даний документ завжди показує  
Кт 301, а дебетова сторона кореспонденції ра-
хунків зазначається в самому документі. Для 
контролю за рухом готівкових грошових ко-
штів зазначені ордери обов’язково візуються в  
Журналі реєстрації прибуткових та видатко-
вих касових ордерів. В кінці робочого дня інфор-
мація, яка наведена в касових документах (при-
буткових та видаткових ордерах) відображається 
в Касовій книзі. Вона є проміжним регістром, в 
якому узагальнюються операції з надходження 
та вибуття готівкових грошових коштів за звіт-
ний період. При цьому, мінімальним звітним пе-
ріодом для готівкових коштів є день.

Для здійснення підприємством розрахунків 
готівкою необхідне дотри-мання касової дисци-
пліни, встановлення належного порядку органі-
зації роботи каси. Відповідальність за своєчасне 
здійснення операцій з готівкою та касову дисци-
пліну покладено на касира підприємства. Тобто, 

саме касир відповідає за рух готівки та умови 
її оприбуткування. Що стосується відповідаль-
ності за дотримання порядку ведення операцій 
з готівковою, то вона покладена на керівників 
підприємств. Касова дисципліна – це загальна 
сукупність правил приймання, зберігання та ви-
дачі готівки, яка визначена нормативно-правови-
ми документами та внутрішньою документацією 
господарюючого суб’єкта. 

На рис. 2 наведено елементи касової дисци-
пліни, які мають бути покладені в основу побу-
дови облікової політики підприємства в частині 
обліку готівкових грошових коштів.

Дотримання касової дисципліни має здійсню-
ватись керівництвом підприємства. При цьому, 
як правило, застосовуються елементи внутріш-
нього контролю за наявністю та рухом грошових 
коштів. В обліку, ефективним методом спосте-
реження є інвентаризація, яка дає можливість 
проконтролювати законність ведення касових 
операцій.

В реаліях сьогодення обіг готівкових грошо-
вих коштів відходить у минуле. Альтернативою 
готівки стають електронні розрахунки та різ-
номанітні їх види, які пропонують банки своїм 
клієнтам. Проте, деякі підприємства все ж таки 
залишили за собою право використання готівко-
вих коштів за такими видами операцій, як: вида-
ча грошей під звіт працівникам на відрядження  
(або господарські потреби), отримання готівки за 
реалізовану продукцію (товари, роботи, послуги), 
виплата заробітної плати, що і вимагає дотри-
мання ними відповідної касової дисципліни.

У відповідності до діючого законодавства 
України, всі підприємства повинні зберігати 
вільні грошові кошти на рахунках в банках, які 
є фінансовими посередниками між суб’єктами 
господарювання. Підприємство самостійно оби-
рає банк та може відкривати в ньому один або 
декілька рахунків як в національній так і в іно-
земній валютах. Під поточним рахунком ро-
зуміється рахунок, який відкривається банком 
клієнту на договірній основі для зберігання гро-
шей і здійснення розрахунково-касових опера-
цій за допомогою платіжних інструментів відпо-
відно до умов договору та вимог законодавства. 
Умови відкриття рахунка та особливості його 
функціонування передбачаються у договорі, 
що укладається між банком та його клієнтом.  
При здійсненні безготівкових розрахунків під-
приємства можуть використовувати різні їх фор-
ми. В залежності від обраної форми виділяють 
види рахунків, які можуть бути відкриті в бан-
ках, а саме: поточний, акредитивний, валютний, 
депозитний, картковий, кредитний, тимчасовий, 
спеціальний. Найбільш популярним рахунком, 
який використовується суб’єктами господарю-
вання у своїй практичній діяльності є поточний 
рахунок. При цьому формою безготівкових роз-
рахунків є банківський переказ.

У відповідності до Інструкції по використанню 
Плану рахунків [7] для обліку наявності та руху 
коштів, які знаходяться на рахунках в банках, 
призначений рахунок 31 "Рахунки в банках".  
За дебетом даного рахунку відображається над-
ходження грошових коштів, за кредитом – їх ви-
користання (списання). Даний рахунок має шість 
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субрахунків: 311 "Поточні рахунки в національ-
ній валюті"; 312 "Поточні рахунки в іноземній 
валюті"; 313 "Інші рахунки в банку в національ-
ній валюті"; 314 "Інші рахунки в банку в іно-
земній валюті"; 315 "Спеціальні рахунки в на-
ціональній валюті"; 316 "Спеціальні рахунки в 
іноземній валюті".

Кошти, які знаходяться на поточному рахун-
ку в банку, взаємопов’язані з готівковим оборо-
том підприємства. Це виражається через зняття 
готівки з рахунку або ж зарахування готівки на 
рахунок. Для отримання готівки з поточного ра-
хунку в банку підприємство повинно мати гро-
шову чекову книжку. Вона замовляється в банку 
за відповідною заявою і в майбутньому збері-
гається на підприємстві як бланк суворого об-
ліку. Аркуш такої чекової книжки є грошовим 
чеком, тобто документом, який містить письмове 
розпорядження власника рахунку своєму банку 
про видачу зазначеної суми готівкових коштів 
з його поточного рахунку. Корінець чеку (який 
залишається в чековій книжці) в поєднанні з 
Прибутковим касовим ордером дає в обліку ко-
респонденцію рахунків, яка показує отриман-
ня готівки з поточного рахунку в банку, а саме:  
Дт 301 – Кт 311.

Здача готівки в банк для зарахування на по-
точний рахунок підприємства оформляється 
Заявою на переказ готівки. Заява є виключно 
банківським документом, формується в програм-
ному продукті працівником банку на основі да-
них та реквізитів наданих бухгалтером підпри-
ємства. Заява на переказ готівки – це документ, 
який містить письмове розпорядження власника 
рахунку своєму банку про зарахування зазначе-
ної суми на його поточний рахунок. Квитанція 
Заяви в поєднанні з Видатковим касовим орде-
ром формує бухгалтерське проведення, яке по-
казує зарахування коштів на поточний рахунок, 
а саме: Дт 311 – Кт 301.

Від джерел отримання коштів на поточний 
рахунок в банку та шляхів їх вибуття залежить 
повнота, достовірність й правильність їх відобра-
ження в системі рахунків бухгалтерського обліку 
(рис. 3).

Більшість підприємств для здійснення пла-
тежів використовує таку форму розрахунків як 

банківський переказ, який оформляється Пла-
тіжним дорученням. Платіжне доручення – це 
документ, який містить письмове розпорядження 
власника рахунку своєму банку про перераху-
вання визначеної суми на рахунок іншого під-
приємства. Розрахунки платіжними доручен-
нями достатньо прості, зручні та забезпечують 
швидке здійснення платежу, але мають один 
вагомий недолік: вони не гарантують платіж по-
стачальнику.

В обліку безготівкових розрахунків є опера-
ції, по відношенню до яких не використовуються 
платіжні документи. Це суми, які знімає (списує) 
банк (згідно договору на обслуговування рахун-
ку): за касове, розрахункове обслуговування; 
проведення платіжних документів. Ці суми ви-
знаються у підприємства витратами та обліко-
вуються за Дт 92 “Адміністративні витрати” 
(згідно з нормами П(С)БО 16 "Витрати").

Документом, який підтверджує та показує рух 
грошових коштів на поточному рахунку в банку є 
Виписка банку. Вона замінює собою регістр ана-
літичного обліку за операціями, які відбувають-
ся на поточному рахунку в банку та одночасно є 
підставою для записів в бухгалтерському обліку. 
Тобто, вона фактично є другим примірником осо-
бового рахунку підприємства. Єдиної форми ви-
писки не існує. В кожного банку, в залежності 
від його інформаційних технологій, своя форма, 
яка є унікальною і відмінною від інших банків. 
А тому бухгалтеру потрібно вміти читати цей до-
кумент та розбиратися в реквізитах й сумах, які 
зазначені в ньому.

При отриманні виписки працівник бухгалте-
рії здійснює наступні операції, які називають-
ся – контируванням (або оброблення) виписки: 
1) виписка нумерується; 2) перевіряється на-
явність виправдовуючих платіжних документів, 
на підставі яких зараховані або списані кошти; 
3) перевіряється відповідність сум у виписці су-
мам, які зазначені у виправдовуючих докумен-
тах на перерахування та зарахування коштів; 
4) проставляються бухгалтерські проведення у 
відповідності до здійснених операцій. Обробля-
ючи виписки, бухгалтер повинен пам’ятати, що 
поточний рахунок для обліку грошових коштів 
на підприємстві – активний, а для банку – па-

Рис. 2. Елементи побудови облікової політики підприємства  
із запровадження та посилення касової дисципліни

Джерело: авторська розробка
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сивний. Зберігаючи грошові кошти підприємства, 
банк вважає себе його боржником, тобто на цю 
суму має в себе кредиторську заборгованість. 
Суми, які зазначені у Виписці банку за Дебе-
том (Д) банківським відображаються в обліку за  
Кт 311. Суми, які зазначені у Виписці банку за 
Кредитом (К) банківським відображаються в 
обліку за Дт 311.

Форма безготівкових розрахунків орієнтова-
на на розвиток бізнесу кожного учасника ринку. 
Застосування безготівкових форм розрахунків 
дозволяє здійснювати успішну економічну діяль-
ність, підвищувати платоспроможність підпри-
ємств, їх фінансову стійкість, а також збільшує 
ефективність роботи господарюючого суб’єкта. 
Здійснення безготівкових операцій через устано-
ви банків знижує потребу в готівці, сприяє кон-
центрації вільних грошових коштів для кредиту-
вання, забезпечує їх збереження та ефективне 
використання, оптимізує та прискорює грошовий 
обіг підприємства.

Висновки з проведеного дослідження. Вихо-
дячи з результатів досліджень вітчизняних на-
уковців, грошові кошти відносяться до тих осо-
бливих категорій, які завжди були актуальними 
в економічній думці, оскільки в процесі грошо-
вого руху найбільшою мірою проявляються і ре-
алізуються інтереси господарюючих суб’єктів. 
Через гроші, їх функції, грошові потоки кожне 
підприємство реалізує свої потреби, тому гро-
шова система і визначає взаємозв’язок між ви-
робництвом, обміном, розподілом і споживанням. 
Головною умовою, яка повинна братись до уваги 
при віднесенні активів до складу грошових ко-
штів, є ліквідність, тобто здатність активу швид-
ко перетворюватись у законні платіжні засоби з 
мінімальними втратами його вартості. Тому, до 
грошових коштів слід відносити готівкові, без-
готівкові, електронні грошові кошти, депозити 
до запитання. Саме такі види активів можуть у 
будь-який момент бути використані для здій-
снення поточних розрахунків.

Рис. 3. Джерела отримання грошових коштів на поточний рахунок в банку в національній валюті  
та шляхи їх вибуття (використання)

Джерело: авторська розробка
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Слід зазначити, що в наш час всі методичні 
підходи до ведення бухгал-терського обліку ка-
сових операцій повною мірою розроблені та адап-
товані в практичній діяльності підприємств. Це 
стосується і процесу документування, і відобра-
ження операцій в системі рахунків. Тому, вдо-
сконалення облікового процесу в питаннях готів-
кових коштів слід здійснювати через поліпшення 
його організаційних аспектів, а саме: деталізації 
елементів політики підприємства щодо запрова-
дження та посилення касової дисципліни. Такий 
підхід дасть змогу значно покращити ефектив-
ність роботи касира, знизити ризики помилок під 
час виконання його професійних обов’язків.

Від достовірності, своєчасності, повноти й опе-
ративності обліку грошових коштів залежить уся 
фінансова діяльність суб’єкта господарювання. 

Побудова належної системи бухгалтерського об-
ліку грошових коштів, які знаходяться на поточ-
них рахунках в банку, передбачає правильність 
здійснення й відображення всіх етапів їх руху – 
починаючи із законодавчих й нормативно-пра-
вових вимог, оформлення первинних докумен-
тів, узагальнення та систематизації інформації 
в облікових регістрах і завершуючи складанням 
фінансової звітності. Результат діяльності будь-
якого підприємства безпосередньо залежить від 
його ефективної роботи, а особливо від вирішен-
ня проблем, які пов’язані з обліком грошових ко-
штів, адже вони є основною складовою господар-
ської діяльності. Ефективність організації обліку 
має забезпечувати раціональний розподіл та ви-
користання грошових коштів, і тим самим успіш-
ну фінансову діяльність підприємства.
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ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В СИСТЕМЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация
В статье исследованы научные подходы к определению сущности денежных средств, а также их потоков, выделены 
новые взгляды к их классификации. Выделены место и роль денежных средств в системе бухгалтерского учета и 
внутреннего контроля. Раскрыто действующую практику учета и процесс документирования операций с наличными 
денежными средствами и средствами, которые находятся на текущих счетах в банке. Систематизированы источники 
получения денежных средств в кассу предприятия и пути их использования (выбытия), что будет способствовать 
четкой идентификации операций, связанных с движением наличности. Выделены элементы построения учетной по-
литики предприятия по внедрению и усилению кассовой дисциплины предприятия. Для повышения точности учетной 
информации, операции с денежными средствами на текущем счете в банке сгруппированы по источникам получения 
и путями выбытия. Обоснована необходимость адаптации системы учета денежных средств в современных реалиях 
ведения бизнеса и хозяйствования.
Ключевые слова: денежные средства, счета в банках, кассовая дисциплина, документирование, учет, внутренний 
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Summary
The article explores scientific approaches to determining the nature of cash and their flows highlights new views on their 
classification. The place and role of cash in the system of accounting and internal control are highlighted. The current 
accounting practice and the process of documenting transactions with cash and funds held in current accounts with the 
bank are disclosed. The sources of receiving cash at the cash desk of the enterprise and the ways of their use (disposal) are 
systematized, which will contribute to the clear identification of transactions related to the movement of cash. Elements 
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enterprise are allocated. To improve the accuracy of accounting information, cash transactions in the current account in 
the bank are grouped by sources of receipt and disposal. The necessity of adaptation of the cash accounting system to the 
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У статті обґрунтовано теоретико-методологічні засади дослідження розвитку підприємства в умовах нестабільності 
середовища його функціонування. Проаналізовано концептуальні підходи до управління розвитком суб’єкта госпо-
дарювання. Проведено стратегічну оцінку взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем. Досліджено чинники 
впливу на конкурентоспроможність продукції суб’єкта господарювання. Обґрунтовано шляхи адаптації підприємства 
до чинників динамічного зовнішнього середовища. 
Ключові слова: управління розвитком суб’єкта господарювання, чинники зовнішнього середовища, конкурентоспро-
можність продукції, модель взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем, механізм управління адаптивністю 
підприємства.

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
господарювання жодне підприємство не може 
функціонувати та розвиватись без взаємозв’язку 
із зовнішнім середовищем, оскільки саме від ньо-
го фірма отримує необхідні для виробництва про-
дукції ресурси, у ньому знаходяться споживачі 
тих результатів виробничо-господарської діяль-
ності, яких суб’єкт господарювання  намагається 
досягнути. Оптимальна сукупність дії усіх чинни-
ків змогла б забезпечити ефективне функціону-
вання підприємства та його стабільний розвиток 
за умови їхнього гармонійного взаємозв’язку. Од-
нак, зазвичай, нестабільність середовища фун- 
кціонування підприємства є настільки високою 
та непередбачуваною, що її вплив на суб’єкт 
господарювання досить часто має руйнівний ха-
рактер. Дослідження впливу чинників зовніш-
нього середовища на розвиток суб’єкта господа-

рювання зумовлено специфікою управління ним 
як відкритою системою, внутрішня стабільність 
якого залежить від дії факторів прямого та опо-
середкованого впливу ззовні. Вплив факторів 
зовнішнього середовища потребує проведення 
постійного моніторингу існуючого стану, який є 
невід’ємною складовою частиною стратегічного 
планування фірми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні основи управління суб’єктом госпо-
дарювання та його розвитком із врахуванням 
впливу нестабільного зовнішнього середовища 
знайшли своє відображення у наукових дослі-
дженнях вітчизняних та зарубіжних вчених, та-
ких як  А. Балог, С. Блюмін, О. Воскресенська, 
В. Геєць, О. Дрінь, Р. Дункан, Ф. Емері, Ж. Зо-
симова, Т. Клебанова, С. Комаринець, Е. Левиць-
ка, Т. Литвиненко, Дж. Майнер, М. Мескон, 
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Т. Петерс, М. Повідайчик, М. Портер, О. Савчук, 
Е. Тріст, Р. Уотермен, О. Хвостенко, Дж. Штей-
нер та інших. 

Постановка завдання. Метою проведеного до-
слідження є обґрунтування шляхів адаптації під-
приємства до чинників динамічного зовнішнього 
середовища.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Функціонування суб’єкта господарювання являє 
собою безперервний, регламентований та контр-
ольований процес його виробничо-господарської 
діяльності, який супроводжується мінімальни-
ми змінами з метою досягнення інтересів усіх 
його учасників та підтримання існуючого рівня 
потенціалу і не передбачає зміни інфраструк-
тури підприємства та перехід до якісно нового 
стану. Функціонування пов’язане з підтримкою 
життєдіяльності системи, а її розвиток супро-
воджується набуттям нової якості, яка гарантує 
стабільність існування соціально-економічної сис- 
теми або створює для цього принципово нові пе-
редумови. 

Розвиток підприємства, на відміну від про-
цесу його функціонування,  завжди передбачає 
істотні зміни у діяльності економічних суб’єктів, 
перехід кількісних змін у якісні, оптимізацію 
його потенціалу, інфраструктури та загальних 
засад функціонування. Розвиток є дискретним 
процесом, який  відбувається в умовах відсут-
ності чітких норм діяльності суб’єкта господа-
рювання та контролю за їхнім дотриманням. Він 
також пов’язаний з реалізацією творчого потен-
ціалу персоналу фірми та чітко орієнтований на 
досягнення довготермінових інтересів усіх його 
учасників. 

Дослідження впливу чинників зовнішнього се-
редовища на розвиток суб’єкта господарювання 
зумовлено специфікою управління ним як від-
критою системою, внутрішня стабільність якої 
залежить від дії факторів прямого та опосеред-
кованого впливу ззовні. Навіть, коли на само-
му підприємстві не спостерігається ніяких змін, 
періодичні зміни навколишнього середовища 
здійснюють істотний вплив на кінцеві резуль-
тати його виробничо-господарської діяльності. 
Слід зауважити той факт, що зовнішні чинники 
є неконтрольованими з боку суб’єкта господа-
рювання, під впливом яких він змушений адап-
товувати внутрішню організаційну структуру 
управління, а також вносити зміни до раніше 
ухвалених управлінських рішень. Вплив факто-
рів зовнішнього середовища потребує проведен-
ня постійного моніторингу існуючого стану, який 
є невід’ємною складовою частиною стратегічного 
планування підприємства. 

Вітчизняна олійно-жирова галузь є однією з 
провідних та мобільних галузей агропромислово-
го комплексу України. Внесок галузі у національ-
ну економіку характеризується використанням 
сучасних ресурсозберігаючих технологій, широ-
ким асортиментом та номенклатурою продукції, 
модернізацією обладнання, значною інвестицій-
ною привабливістю, високим рівнем конкуренто-
спроможності. Важливою особливістю розвитку 
олійно-жирової галузі є її експортна орієнтація, 
особлива роль у забезпеченні продовольчої без-
пеки держави та значний мультиплікативний 
вплив на розвиток суміжних галузей та сфер 

національного виробництва. Вітчизняну олійно-
жирову галузь презентують олійноекстракційні 
та олійно-жирові комбінати, які виробляють 85% 
олії, а також дрібні сільськогосподарські підпри-
ємства, які використовують для переробки на-
сіння власні потужності. 

Вітчизняну олійно-жирову галузь формують 
понад 1200  підприємств, однак, на 12 найбіль-
ших компаній у 2019 році припадало понад 60% 
виробництва олії соняшникової нерафінованої, на 
5 підприємств – 63% виробництва сої, на 7 підпри-
ємств – 97% виробництва ріпаку від відповідних 
обсягів їхнього  загального виробництва в Україні. 
До складу найбільших виробників нерафінованої 
соняшникової олії входять ТОВ «Європейська 
транспортна стивідорна компанія», ПрАТ «За- 
порізький ОЖК», ПрАТ «Вінницький ОЖК»,  
ТОВ «Придніпровський ОЕЗ», ТОВ «Олсідз Блек 
Сі», ТОВ «Бандурський ОЕЗ», ТОВ «Українська 
Чорноморська індустрія», ПрАТ «Дніпропетров-
ський ОЕЗ». До складу найбільших виробників 
рафінованої соняшникової олії за підсумками 
2019 р. ввійшли ПрАТ «Дніпропетровський ОЕЗ»,  
ПрАТ «Полтавський ОЕЗ-Кернел Груп», ТОВ «Де- 
льта Вілмар Україна», ПП «Оліяр», ТОВ «При-
колотнянський ОЕЗ» [6]. 

ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбі-
нат» є представником вітчизняної олійно-жирової 
галузі у Західному регіоні України. Сучасний стан 
ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» 
не можна охарактеризувати як стійкий та стабіль-
ний, оскільки в сукупності внутрішніх та зовніш-
ніх чинників переважають чинники негативного 
впливу. Однак, існуючий потенціал вітчизняної 
олійно-жирової галузі та позитивні тенденції зо-
внішнього середовища уможливлюють часткове 
нівелювання впливу несприятливих чинників. 

Зростання конкурентоспроможності олійно-
жирової галузі не лише створює їй перевагу на 
внутрішньому продовольчому ринку, але й сер-
йозно зачіпає інтереси відомих транснаціональ-
них компаній. Не випадково експорт рослинних 
олій українського виробництва демонструє тен-
денцію до зростання. Головним орієнтиром еко-
номічної стратегії підприємств олійно-жирової 
галузі, в т.ч. і ПрАТ «Чернівецький олійно-жи-
ровий комбінат», є підвищення якості та безпеки 
споживання продукції. Провідні товаровиробни-
ки вітчизняної олійно-жирової продукції успіш-
но впроваджують міжнародні системи менедж-
менту якості у відповідності з ISO 9001–2001 та 
принципами ХАССП, наявність яких підтвер-
джує довіру споживачів до продукції, а також 
сприяє виходу на світовий ринок.

З метою забезпечення стійкого перспектив-
ного розвитку ринку олійно-жирової продукції в 
Україні, на нашу думку, слід провести реструк-
туризацію сировинної та технічної бази галузі; 
відроджувати виробництво традиційних олійних 
культур, вводити в сівозміну нові високотехно-
логічні культури; запровадити державне регу-
лювання ринку олійно-жирової продукції; акти-
візувати роботу щодо зміцнення та розширення 
позицій України на світових ринках; впроваджу-
вати інноваційні технології виробництва модерні-
зованої та органічної продукції.

На конкурентоспроможність продукції ПрАТ 
«Чернівецький олійно-жировий комбінат» впли-
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вають як внутрішні, так і зовнішні чинники, які 
охоплюють сферу виробництва та збуту продук-
ції, стан ринкового середовища тощо. До зовнішніх 
чинників належать інтеграційні процеси, держав-
не регулювання економіки, інвестиційний клімат 
в Україні та вітчизняній олійно-жировій галузі, 
місткість ринку, митна та соціальна політика, стан 
фінансової системи, рівень розвитку інформацій-
них технологій, стан та структура ринку, вимоги 
споживачів олійно-жирової продукції. Внутріш-
ні чинники до свого складу включають систему 
управління конкурентоспроможністю, репутацію 
суб’єкта господарювання, його виробничо-госпо-
дарську діяльність, кваліфікацію управлінського 
та виробничого персоналу, ефективність викорис-
тання наявного ресурсного потенціалу.

Позитивні тенденції розвитку олійно-жирової 
галузі передбачають наступне:

– можливість переробки насіння в Україні 
всіх видів олійних культур;

– відповідність продукції підприємств-екс-
портерів міжнародним стандартам ISO 9001,  
ISO 2000, NACCP, ISO 14000;

– модернізацію виробництва продукції, вна-
слідок чого весь цикл виробничого процесу пере-
робки насіння від моменту прийому на підпри-
ємство до відвантаження готової продукції та 
гранулювання шроту, автоматизовано;

– надходження внутрішніх та зовнішніх ін-
вестицій, кошти яких спрямовуються на модер-
нізацію олійноекстракційних заводів;

– будівництво у морських портах нових тер-
міналів, що надають послуги із зберігання та від-
вантаження рослинних олій морським щляхом;

– зниження матеріало- та енергомісткості про-
дукції за рахунок використання технології без-
відходного виробництва, впровадження сучасних 
технологій раціонального використання сировини, 
електро-, водо-, теплових ресурсів тощо;

– застосування новітніх технологій переробки 
насіння олійних культур, використання сучас-
ного устаткування провідних європейських та 
українських

– товаровиробників, що дозволяє виготовляти 
високоякісний кінцевий продукт;

– встановлення опалювальних котлів, що 
використовують нетрадиційні джерела енергії, 
а саме – лушпиння соняшника, перероблене у 
брикети.

До негативних тенденцій розвитку вітчизня-
ної олійно-жирової галузі можна віднести на-
ступні позиції:

– надмірну концентрацію підприємств галу-
зі, яка стримує конкуренцію (60% соняшникової 
олії виробляють 12 українських підприємств), а 
також перешкоджає входженню на ринок нових 
товаровиробників;

– загострення проблеми сировинного забез-
печення виробничого процесу, внаслідок чого 
виробничі потужності суб’єктів господарюван-
ня олійно-жирової галузі суттєво перевищу-
ють обсяги олійної сировини, яка надходить на  
переробку;

– нестачу власних обігових коштів на заку-
півлю необхідної кількості сировини.

Враховуючи період ухвалення менеджерами 
рішення на одержаний із зовнішнього середови-

ща сигнал, а також сприйняття підприємством 
впливу чинників зовнішнього середовища, у 
фаховій літературі виділяють п’ять можливих 
моделей взаємодії суб’єкта господарювання із 
зовнішнім середовищем. До них належать: 1) мо-
дель ігнорування; 2) пасивна модель; 3)реактивна 
модель; 4) активна модель; 5) проактивна модель.

Виходячи з наявних переваг та недоліків різ-
них моделей, однозначно визначити, яка з них 
буде ефективнішою для ПрАТ «Чернівецький 
олійно-жировий комбінат» – неможливо. Оскільки 
кожна з описаних моделей є актуальною в тих чи 
інших умовах ведення бізнесу та залежить, як від 
потенційних можливостей суб’єкта господарюван-
ня, так і від його  стратегічної мети та завдань 
виробничо-господарської діяльності. Однак, ми 
вважаємо, що в умовах інформаційної економіки, 
досліджуваному підприємству, яке  прагне стати 
лідером вітчизняної олійно-жирової галузі, слід 
обрати сучасну модель взаємодії із зовнішнім се-
редовищем, а саме – проактивну модель. 

Основний зміст проактивної моделі полягає в 
тому, що підприємство не реагує на вплив чинни-
ків зовнішнього середовища, а саме є ініціатором 
процесів та змін у зовнішньому середовищі з ме-
тою створення максимально сприятливого власно-
го оточення. Вона з’явилась внаслідок серйозних 
зрушень у діловому оточенні фірми – посилення 
впливу факторів макросередовища, формування 
високого рівня динамічності та невизначеності, ін-
ституційної самостійності основних груп ділового 
оточення, масового використання інформаційних 
технологій ухвалення управлінських рішень, під-
вищення рівня запитів споживачів тощо. 

Вирішальну роль у виживанні ПрАТ «Черні-
вецький олійно-жировий комбінат» відіграє ме-
ханізм адаптації, який може стабілізувати стан 
його виробничо-господарської діяльності, допо-
могти вирішити питання ринкової трансформації 
та проблему власного промислового зростання. 
Зазначений механізм управління адаптивністю 
підприємства являє собою сукупність елементів 
системи управління (принципів, методів, ресурсів), 
що здійснює цілеспрямований вплив на чинники, 
від яких залежить результативність діяльності, а 
також забезпечує ефективну взаємодію суб’єкта 
господарювання  із зовнішнім середовищем.

Управління процесом адаптації підприємства 
реалізовується шляхом управління конкурен-
тоспроможністю та інвестиційною привабливіс- 
тю, які потребують формалізації показника 
адаптивності. З метою досягнення прогнозова-
ного рівня адаптивності системи менеджменту 
ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» 
ми рекомендуємо до застосування помірно ак-
тивний  тип адаптації. Це можна пояснити тим, 
що досліджуване підприємство вичерпало тра-
диційні можливості стабілізації існуючого стану, 
підсумком чого стала його збиткова діяльність, 
мають місце нестача власних обігових коштів, 
відносна фінансово-економічна стійкість та інші 
негативні наслідки за підсумками виробничо-гос-
подарської діяльності ПрАТ «Чернівецький олій-
но-жировий комбінат» у 2019 році.

Висновки з проведеного дослідження. Про-
аналізувавши зовнішні та внутрішні загрози для 
ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат», 
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авторами проведеного дослідження обґрунто-
вано алгоритм дій менеджерів з метою захисту 
суб’єкта господарювання від економічних загроз 
та забезпечення комплексної безпеки. Осно-
вними шляхами запобігання загрозам ззовні у 
розрізі функціональних складових  економічної 
безпеки, на нашу думку, є наступне: посилення 
техніко-технологічної складової економічної без-
пеки підприємства, що передбачає активне вико-
ристання інноваційних технологій у виробничому 
процесі, а також імплементація технологій енер-

гозбереження у бізнес-процеси. Це дозволить 
знизити собівартість олійно-жирової продукції 
та зменшити залежність ПрАТ «Чернівецький 
олійно-жировий комбінат» від коливань цінової 
політики постачальників паливно-енергетичних 
ресурсів. Фінансову складову економічної без-
пеки  підприємства можна оптимізувати за ра-
хунок активізації маркетингової діяльності, що 
передбачає проведення диверсифікації ринків 
збуту, а також освоєння випуску оновлених ви-
дів органічної продукції.  
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are analyzed. A strategic assessment of the company's interaction with the external environment. Factors influencing the 
competitiveness of the entity's products are studied. The ways of adaptation of the enterprise to the factors of the dynamic 
external environment are substantiated.
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РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ В СТРАТЕГИИ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 
СПОСОБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА

На фоне исторического соотношения прогресса и регресса изучается регулятивное значение общественно важных 
традиций и инноваций культурно-цивилизационных миров. Выделяются черты нового парадигмального скачка в раз-
витии. Показана роль управленческих композиций для регионального стратегирования. Вскрываются направления 
изменений. Особое внимание уделяется организационно-управленческой культуре проведения стратегических транс-
формаций.
Ключевые слова: прогресс, регресс, развитие, парадигмальный скачок, творчество, стратегическое управление, раз-
витие.

Ничто так не стесняет творческий дух, 
как заботы о хлебе насущном

Сомерсет Моэм

Постановка проблемы. Воспроизводство «мира 
регионов», но уже на уровне интернационализа-
ции отношений и возникшей взаимозависимости 
при кардинальном росте уязвимости ойкумены – 
вплоть до угрозы её гибели – становится яркой 
характеристикой новой, постглобальной реаль-
ности. Одновременно общество заинтересовано в 
творчестве уже как массовом явлении (но, как и 
прежде, основанном на сугубо индивидуальном 
комплексе одарённости каждого). По мере до-
стижения насыщения первичных потребностей 
на авансцену жизнедеятельности закономерно 
выходит духовное производство с его ядром – 
духовным творчеством. При этом распростра-
няются отличия иерархий мотивов, присущие 
участникам духовно-интеллектуальной деятель-
ности. Вместе с тем, в том же направлении пе-
ремещается и фокус отчуждающих сил. Одно-
временно нарастает и элемент кооперирования, 
взаимодействия, формируя культуру сотвор-
чества. При этом кардинально увеличивает-
ся роль коллективных контактов и отношений, 
неформальных коммуникаций и внеиерархи-
ческих социально-информационных сетей. Как 
собственные закономерности творчества, так и 
условия «стабильной нестабильности» постсов-
ременности повышают требования к инициативе 
и поиску, свободе и ответственности людей, уси-
ливая влияние народных традиций, социокуль-
турного опыта и социального наследия. Выход в 
эпицентр общественного богатства и, стало быть, 
конкурентной борьбы сугубо индивидуальных 
комбинаций человеческой одарённости (пре-
жде всего, духовно-интеллектуальной), тесно 
сопряжённых с ценностно-смысловыми комп-

лексами, социальным наследием и исторической 
памятью, делает кардинальные демократизацию 
и гуманизацию системообразующих отношений 
труда, собственности и управления необходимым 
шагом в раскрытии экономического потенциа-
ла. Соответственно, повышение разнообразия 
управленческих решений за счёт приближе-
ния к региональному уровню регулирования – 
предпосылка роста эффективности творческо-
го освоения диапазона возможностей общества. 
Важное значение приобретает влияние имен-
но культурной среды на появление и восприя-
тие нововведений техники и экономики. Посему 
гуманизированные технологии постсовременнос-
ти не являются социально нейтральными, уже 
на стадии проектирования в них закладывается 
сознательная ориентация на развитие и обога-
щение культуры [1-5].

Анализ публикаций. Лао-цзы и Конфуций, 
Абу Рейхан аль-Бируни и Абу Наср аль-Фараби, 
И. Кант и Г.В.Ф. Гегель, М. Бакунин и К. Маркс, 
а также П. Анохин, Е. Ануфриев, Г. Арефьева, 
Л. Архангельский, В. Барулин, С. Батенин, Г. Бати-
щев, Н. Бердяев, Ю. Бородай, А. Бузгалин, В. Бу-
креев, И. Бычко, О. Джиоев, Б. Додонов, Е. Дон- 
ченко, О. Дробницкий, А. Здравомыслов, Э. Иль-
енков, И. Ильин, В. Келле, В. Кизима, М. Ки-
риллова, Н. Козлова, А. Колганов, А. Коршу-
нов, Р. Косолапов, Н. Костенко, В. Кремянский, 
В. Кузьмин, А. Леонтьев, М. Лифшиц, Л. Ляхова, 
Э. Маркарян, Г. Маркузе, Ф. Михайлов, Т. Пав-
лов, Н. Панина, Л. Петрушенко, Е. Режабек, В. Са-
гатовский, Л. Сохань, А. Спиркин, В. Толстых, 
В. Тугаринов, А. Уледов, Ю. Фёдоров, В. Федо-
това, С. Франк, И. Фролов, Э. Фромм, А. Фур-
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сов, В. Шилов, В. Шинкарук, Г. Штракс, В. Ядов 
и др. проанализировали смысл, содержание и 
отличительные черты человеческого творчества. 
Характеристики творчества в трудовом процессе 
выявили Р. Дарендорф, В. Библер, В. Борисов, 
В. Буслинский, И. Буян, Дж. Бэрнэм, Н. Дметерко, 
Э. Дюркгейм, А. Гастев, Г. Гиргинов, В. Ельмеев, 
Г. Жильцов, М. Дёмин, А. Ермоленко, Р. Ивано-
ва, М. Каган, В. Камаев, Б. Кедров, А. Коршунов, 
В. Коцюбинский, Я. Кузьминов, В. Мазур, В. Ман-
татов, Э. Маркарян, Э. Миженская, Н. Мотроши-
лова, В. Подмарков, Я. Пономарёв, И. Пусенкова, 
А. Разжигаев, А. Рубан, К. Садыков, Г. Селье, 
М. Солодков, Б. Сухаревский, В. Томашкевич, 
Ж. Тощенко, И. Чангли, Н. Чернина, В. Шановский, 
С. Шаповалов, в управленческом – А. Аверин, 
Р. Акофф, Ч. Барнард, Г. Браверман, Дж. Браун, 
В. Бурега, М. Вебер, А. Венделин, Дж. Гвишиа-
ни, В. Глушков, В. Голиков, К. Гудрич, С. Дза-
расов, В. Дорошенко, П. Друкер, Л. Дятченко, 
Л. Канищенко, Р. Кемп, Р. Киркбридж, Ф. Ко-
журин, А. Кредисов, П. Лебедев, П. Лорандж,  
Дж. Марч, В. Медведев, Э. Мейо, Р. Мертон, 
М. Мескон, Р. Моклер, У. Оучи, С. Повная, В. Пол- 
торак, В. Радаев, Ф. Ротлисбергер, Г. Саймен, 
А. Слоун, А. Спиридонов, Е. Старосьцяк, Дж. Сто-
ри, Л. Суворов, Ю. Сурмин, Ф. Тейлор, Ю. Тихо-
миров, Д. Уайлд, А. и М. Уилсоны, Л. Уорвик, 
Р. Уотермен, М. Фолетт, А. Файоль,У. Флип-
по, Г. Фрон, С. Хайнц, Ч. Хенди, А. Этциони, 
Л. Якокка, С. Янг и др. Исследования И. Акимо-
вой, Э. Афонина, О. Балакиревой, К. Бондаренко, 
Е. Головахи, А. Гончарова, Е. Копатько, В. Кор-
нилова, Э. Либановой, Г. Малинецкого, В. Малин-
ковича, В. Мунтияна, В. Небоженко, В. Суслова 
и др. позволяют оценить специфику украинских 
условий развития творчества. Так, текст осно-
ван, во-первых, на аналитике исследователей 
индивидуального и социального творчества; во-
вторых, психолого-педагогических идеях сотвор-
чества в образовательном процессе; в-третьих, 
на изучении закономерностей и случайностей 
подвижности продуктивного сочетания меха-
низмов самодвижения общества и диапазона 
эффективных воздействий.

Формулировка исследовательской задачи. 
В этой ситуации цель статьи – характеристика 
прикладных для регионального стратегирования 
аспектов динамик творчества во время парадиг-
мального скачка.

Изложение основного материала. Как извест-
но, труженик – единство его энергетических, 
силовых возможностей (всё более передаваемых 
разнообразным агрегатам и их системам), при-
лежания и тщательности с комплексом знаний, 
умений и навыков к деятельности. Творчество – 
взаимодействие для созидательной консолида-
ции на принципах соразвития. Сущностные силы 
требуют своей реализации. Сакральное значение 
творчества – в продуктивном единстве «инако-
вости», своеобычности, глубоко индивидуальной 
одарённости и сущностных сил, родовых по сво-
ей природе, единых для человечества, но отлича-
ющихся в разных культурно-цивилизационных 
мирах. Особенности поведенческой активности 
человека рождаются в сопоставлении его лич-
ной одарённости и стимулирования характера 

и направленности её развития и реализации 
общественной средой, преломляя условия ин-
дивидуализации и социализации / аккульту-
рации в дереве интересов, целей и стремлений. 
Широкая палитра комбинаций индивидуальной 
одарённости каждого и связанные с отличиями 
характеров поведенческие особенности входят 
в механизмы выживания человечества, приспо-
собления к меняющейся среде, поиска преиму-
ществ безопасности и развития. А вот социаль-
ное неравенство, проявляющееся, в частности, 
в неравноправии в доступе к возможностям об-
щественно полезного самоосуществления и усло-
виям жизнедеятельности, – источник деграда-
ции (как общественной, так и индивидуальной) 
и протестного потенциала Соответственно, не 
только наращивание, но и справедливое распре-
деление социокультурного капитала обществом 
оказывается неотъемлемым процессом максими-
зации творческого раскрытия человека на про-
изводстве [6–8].

Вместе с тем, ослабевает роль простого тру-
да в формировании стоимости, освобождая 
место сложному труду. Сегодня основной ис-
точник стоимости – творческий, прежде всего 
интеллектуальный, потенциал, а не психофизи-
ческие усилия сотрудника, приоритет страте-
гий развития – производство знаний и культу-
ра эффективного их применения, добавленная 
стоимость распределяется с учётом затрат про-
изводителя, демократизируются системообразу-
ющие отношения общества (труда, собственнос-
ти, управления / власти), трансформируются 
способы производства и обмена. Преодолевается 
и эпоха доминирования простого труда – пери-
од истории, когда человек был вынужден делать 
сам то, что возможно превратить в удел вне-
шних (вещных, технико-технологических) сил. 
Уже Модерн предусматривает состояние об-
щества и культуры, где нормативным является 
массовое, стандартное производство, характер 
и черты деятельности каждого конкретного че-
ловека задаются включённостью в общую про-
изводственную цепочку и дополнительностью 
по отношению к общественному труду. Сред-
ства производства включают овеществленный 
труд многих участников производства, и самим 
отношением к средствам производства заложе-
на социальная характеристика хозяйственных 
отношений. Это качество социальности насле-
дуется; теперь недостаточно видеть в человеке 
носителя рабочей силы, нужно обеспечить раз-
витие личности, поскольку наиболее весомым 
производственным фактором становится моти-
вированное одухотворённое творчество человека. 
Всё новые волны механизации, автоматизации, 
роботизации и т.п. сосредотачивают интерес к 
субъективному фактору производства, прежде 
всего, на его творческих (в первую очередь, ин-
теллектуально-творческих) способностях, ком-
бинации которых обладают индивидуальным 
характером, а их реализация связана с образнос-
тью мышления и гражданственностью поведения. 
Если ранее человек, как правило, реализовывался 
в строгих рамках предопределённой рождени-
ем жизненной дороги, то сегодня в социальном 
масштабе свобода выбора в продуцировании 
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смыслов сменила прежнюю свободу от выбора 
с низведением к животно-вещной репродукции. 
Место общественной предрасположенности к 
отчуждённому канону и индивидуального порыва 
к творчеству заняла общественная потребность в 
творчестве, дополняемая порой индивидуальной 
склонностью к разным формам бегства от слож-
ностей свободы. Всеобщность же общественных 
отношений капитала по-прежнему обеспечивает 
распространённость капитализированной формы 
богатства, которое и выступает, в частности, ка-
питалом реальным, социокультурным, etc., про-
являясь в процессах очеловечивания-овещнения.

Закономерно усиливает своё значение важ-
нейшей части социально-экономических сис-
тем духовное производство. Вместе с тем, с 
одной стороны, оно испытывает заметное дав-
ление со стороны акторов глобальных про-
цессов, с другой, – зиждется на особенностях 
форм, предоставляемых базовыми ценностно-
смысловыми комплексами культурно-цивилиза-
ционных миров. Духовное производство фикси- 
рует на фундаментальном уровне производ-
ность общественного сознания от обществен-
ного бытия, на актуальном же – наоборот, об-
щественного бытия от общественного сознания. 
Материальные и духовные культурно значи-
мые пространственно-временные формы вещей, 
общественных контактов и процессов создают 
социально-экономический порядок, имеющий 
внутренние и внешние очертания. Одновременно 
растёт заинтересованность в паразитировании 
именно на духовной (в частности, интеллекту-
альной) одарённости, сдвигая акценты в процес-
сах отчуждения [9–11]. Отчуждение – принуди-
тельная социализация в неприсущих человеку 
формах – общественно необходима до создания 
адекватной материального и духовного фунда-
мента самораскрытия человека. При этом все-
общность / тотальность отчуждения акцентиру-
ет возможности иррационально-превращённых 
форм в реализации творческой одарённости 
человека, необходимость раскрывает потенциал 
свободы.

Итак: в этой ситуации прогресс – восхожде-
ние от «человека экономическому» к «человеку 
творческому». Регресс – в деградации до биологи-
ческих инстинктов и состояния «экономического 
животного», «человека умелого», с индивидуаль-
ной редукцией до звериных инстинктов и обще-
ственной атомизации – стимулируется средой 
«сумеречного сознания», ориентирующей на по-
требительство и накопительство, отвергающей 
сущностные силы человека в пользу фетишиза-
ции вещей и капитала. Соответственно, необходи-
мо комплексное создание условий не просто для 
внедрения передовых технико-технологических 
укладов, но для просоциальных развития и реа-
лизации человеком своих способностей, передачи 
им обществу лучших из возможных жизненных 
стратегий. Вместе с тем, и прогресс может нести 
в себе некоторые черты регресса – и наоборот. 
Определяющая направленность общественных 
трансформаций проявляется, например, в пред-
расположенности к определенным дарованиям, 
в предпочтении конкретных умений. Соотноше-
ние собственно человеческого, святого и звери-

ного начал в отдельном индивиде и в обществен-
ном бытии всякого культурно-цивилизационного 
мира различно. Вектор подвижности этого балан-
са формирует разные приоритеты при создании: 
как в божественном уподоблении при продуциро-
вании / творчестве смыслов, так и животном – 
при биологическом репродуцировании / разм-
ножении. Звериное начало искушают сытостью. 
Человеческое – справедливостью в обеспечении 
реализации идеалов свободы, равенства и брат-
ства. И путь реформ – направление укрепления 
собственно человеческого начала в обществе, со-
ответственно – очеловечивания общественной 
жизни, гуманизации социально-политических и 
социально-экономических отношений.

Между тем, в культурно-цивилизационных 
мирах иерархии преодоления отчуждения 
разнятся, а пространство ойкумены покрыто 
ими неравномерно. Есть регионы различной 
плотности, ядра и полупериферии / перифе-
рии, переходные, диффузные и т.п. Да и про-
живают свои жизненные циклы культурно-
цивилизационные миры отнюдь не синхронно. 
Разумеется, постглобальный мир строится как 
совокупность взаимозависимых, но кардинально 
разных культурно-цивилизационных миров – 
макрорегионов. Вместе с тем, содержательная, 
а не формальная («как картофелины в меш-
ке») взаимозависимость связывает именно вза-
имодополняющие, значит различающиеся, а не 
тождественные образования. Т.о. уже постмодер-
низация приводит к формированию глобально 
соотносимого, но регионального по своему суще-
ству структурирования, на которое необходимо 
опираться при осуществлении Сверхмодерни-
зации в парадигмальном скачке. Освоения её 
элементов безопасности и развития – основная 
задача переходного периода. Вместе с тем, де-
централизация не должна на деле превращать 
социально-политические конфликты в терри-
ториально-географические и межрегиональные 
противоречия. С усилением тенденций формиро-
вания в глобальном масштабе «умного общества» 
знаний закономерно повышается общественное 
значение научно-интеллектуальной деятельнос-
ти, ведя к превращению и образования (само-
образования) в непрерывный процесс, и науки в 
первую (ведущую) производительную силу об-
щества через положение непосредственной про-
изводительной силы. Для высвобождения своего 
созидательного потенциала наука обретает ха-
рактеристики постнеклассической, интегрируя 
методы и возможности разных сфер знания. Так, 
поскольку сложный труд в условиях структу-
рирования хозяйствования экономикой знаний 
имеет потенциал развёртывания от прежнего, 
общественно-случайного, в конкретно-всеобщее 
положение, имманентные ему структуры сти-
мулирования не просто выходят на передний 
план, а тоже могут претендовать на уровень 
конкретно-всеобщих, ориентируя на адекватные 
изменения в материально-технической базе и 
социально-политических отношениях. Длитель-
ное время наука, культура и образование были 
дополнительны к производительному труду, од-
нако уже его промышленная стадия кардиналь-
но изменила отношение и требования к их каче-
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ству и роли. В этой ситуации эквивалентность 
обмена формирует тенденции движения от об-
мена деятельностью через продуктообмен: на-
туральный обмен, товарообмен (простая, еди- 
ничная, или случайная, форма стоимости; по-
лная, или развёрнутая, форма стоимости; всеоб- 
щая форма стоимости: денежная (денежно-ме-
таллическая, денежно-слитковая, денежно-мо-
нетная), знаковая (монетно-знаковая, бумаж-
но-кредитная, расчётно-знаковая), идеальная 
(исчезновение знака стоимости при наличии её 
символа) – к формам трудообмена и обмена спосо-
бностями. Таким образом, пострыночная природа 
социально-экономических явления вызывает к 
жизни дополнительные основания для надстра-
ивания в ряду формы стоимости превращённых 
(преобразованных) и иррациональных явлений, 
ложных и мнимых хозяйственных величин как 
мощных факторов воздействия на происходя-
щее, в частности – партнёрства и конкуренции.

Волны доминирования центробежных и 
центростремительных  процессов сменяют друг 
друга. Вслед за мощными порывами к междуна-
родной интеграции ресурсами, с одной стороны, 
империализма, с другой, – социализма в пост-
глобальном состоянии ойкумены усиливаются 
процессы как протекционизма в экономической 
сфере, так и сохранения социокультурной иден-
тичности в рамках культурно-цивилизационных 
миров, что непосредственно сказывается на 
формировании стоимостей / ценностей. Созда-
ние цены товара-денег-капитала всё заметнее 
отрывается от производственного процесса, ори-
ентируясь на фиктивный капитал и используя 
инструментарий маркетинга. Вокруг ценнос-
тей складываются ценностные ситуации, пере-
растающие в ценностно-смысловые комплексы, 
отражаемые ценностными коррелятами. Стра-
тегическое управленческое обеспечение этих 
процессов связано с дополнением форм прак-
тического разрешения дихотомии демокра-
тии / автократии меритократией и актуали-
зацией организационных моделей, связанных 
со стимулированием «человека творческого» и 
культивированием пострыночных ценностей на 
базе ценностно-смысловых остовов культурно-
цивилизационных миров. Втягивание в гонку 
перерасхода ресурсов и накопления отходов 
жизнедеятельности с распространением потре-
бительских / накопительских подходов стимули-
руется ресурсами глобального манипулирования. 
Между тем, использование идолов комфорта и 
удовольствий облегчает вскрытие всемирным 
центром региональных рынков. Напротив, для 
достижения свободы необходимо становление 
ответственности и самодисциплины / самоогра-
ничения. Человек, полностью разложимый на 
производителя и потребителя, – отчуждённый 
как от деятельности, так и от жизни. Противо-
поставление производства – потребления, вре-
мени труда и досуга преодолевается свободой 
творческого самовоплощения (прежде всего, в 
труде и управлении). Так, в творчестве и необ-
ходимость становится подчинённым элементом 
развития и реализации. 

При этом без возрождения индустрии в 
процессе Сверхмодернизации – нет ни само-

стоятельности и реальной независимости, ни 
развития, ни численного и качественного демо-
графического роста; люди будут искать лучшее 
будущее вовне, замещаясь мигрантами из ещё 
менее развитых регионов. В то же время уже 
трансформировались требования к индустрии, 
да и крупная концентрация капитала позволяет 
осуществлять её при сравнительно небольших 
организационных формах. Суть защиты суве-
ренности раскрывается в организационно-управ-
ленческом обеспечении систем идентичности, 
жизнедеятельности и развития своего общества 
и экономики, прежде всего, – путём культивиро-
вания активности созидателей, производителей, 
творцов, выращивания благоприятной для них 
среды и структурных форм. Напротив, де-факто, 
комплекс рекомендаций и прямых действий ин-
ституций неоколониализма и неоимпериализма 
Запада приводит к ликвидации альтернативного 
развития в угоду узкоэгоистическим интересам 
самого Запада. Как убедительно доказывает ис-
тория, Запад регулярно порождает не только то-
талитаризм, но и непосредственно диктаторские 
режимы, а то и нацистско-фашистские идеоло-
гии. Фобии Запада, как и его фальшь, имита-
ционность, дополнительно иррационализируют 
социокультурное пространство. Т.о. основная 
угроза и суверенности государств, и развитию  
(а то и самой жизни) ойкумены – агрессивные 
конвульсии отжившей общественной модели. 
Как в гибридных войнах, так и в «цветных рево-
люциях» роль силовой составляющей внешнего 
воздействия Запада закономерно нарастает – на-
ряду с совершенствованием пропагандистского 
аппарата манипулирования сознанием. Разуме-
ется, наиболее болезненно ситуация ощущается 
в странах, которые, подпали под эгиду Запада 
(в т.ч. после ликвидации СССР, СЭВ и ОВД), но 
он, тем не менее, не может и не собирается в 
долгосрочной перспективе удерживать в своей 
зоне влияния. Собственно, как и вермахт когда-
то, Запад планомерно поддерживает «очевидных 
сукиных детей», концентрируя у границ госу-
дарств, отстаивающих независимость и свободу, 
свои вооружённые силы, напрягая финансово-
спекулятивные и пропагандистские ресурсы. 
Очевидно, что созданный на Западе культурно-
цивилизационный мир социального каннибализ-
ма не имеет самостоятельных перспектив полез-
ной для ойкумены (созидательной, продуктивной, 
творческой) организации жизни, нуждаясь в 
системном просвещении, воспитании и образова-
нии со стороны мирового сообщества. «Конечная 
точка» существования депрессивных политико-
экономических режимов и общественных систем 
Запада близка, но усилия мирового сообщества 
в состоянии помочь прогрессивным преобразо-
ваниям и предотвращению цивилизационной 
катастрофы. Так, в переходных условиях долж-
но сконцентрировать усилия мирового сообще-
ства на переформатировании Запада, для чего, 
в частности, ему критично необходимо: отделять 
подлинное народовластие от состояния угаса-
ющих режимов, контролировать соблюдение 
прав и свобод населения на Западе, принудить 
к выполнению взятых на себя обязательств (на-
подобие уничтожения химического оружия), со-
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здать альтернативные организационно-управ-
ленческие международные и национальные 
структуры, активизировать непосредственную 
работу с гражданским обществом стран Запада, 
стимулировать взаимодействие с отдельными 
штатами Америки и т.д. Теперь и президент 
Франции неоднократно подтверждает необхо-
димость и безотлагательность кардинальных 
трансформаций, а глава Британского банка при-
соединяет свой голос к числу поддерживающих 
отказ от доллара как глобальной валюты [12; 13]. 
Одновременно президент США требует от пред-
принимателей вернуть их бизнес в страну, со-
всем не полагаясь на «невидимую руку рынка». 
В целом радикальный подъем уровня обобщест-
вления производства и характер разделения 
труда по-новому заострил проблему соотно-
шения объективных и субъективных факторов 
развития (в частности, экономического), зако-
номерностей и интересов, места аналитического 
предвидения и понимания в выработке государ-
ственного курса. Так, социально-экономическое 
развитие может служить как нарастанию даль-
нейшей поляризации между странами и груп-
пами населения (по имуществу, возможностям, 
образу жизни и т.п.), так и общему подъёму ка-
чества жизни и расширению социального поля 
творческой активности.

В любом случае, во-первых, если не иметь 
и не реализовывать собственной стратегии, то 
превращаешься из субъекта процессов в объект 
внешнего манипулирования. Во-вторых, обеспе-
чение приемлемого качества жизни населения, 
хозяйственного успеха и долгосрочного стабиль-
ного развития в информационную эру возможно 
только на основе комплексного подъема и обес-
печения условий востребованности научно-об-
разовательного комплекса. Соответственно, его 
состояние становится и решающим фактором 
преображения экономики и общества: на первый 
план выходит состязание в получение доступа к 
ресурсам жизнеобеспечения развития и техноло-
гиям их использования в экономике культурно-
цивилизационных миров, включая контроль за 
миграцией экономически активного населения 
(особенно – носителей интеллектуально-твор-
ческого потенциала, прежде всего, учёных, изо-
бретателей, одарённых студентов), качеством и 
доступностью образования, трансфертом иннова-
ций и проч. Вместе с тем расширилась возмож-
ность, живя на одной территории, обслуживать 
своей деятельностью интересы иной.

Между тем, постсоветское социокультурное 
пространство в конце XX века впервые в его ис-
тории попыталось системно и полно не просто ис-
пользовать элементы т.н. «вестернизации», а войти 
в мир Запада, отказавшись от своей исторической 
судьбы. Миссия создания альтернативного обще-
ственного идеала и его воплощения была принята 
на себя Китаем, сумевшим на этой основе добить-
ся весомых успехов. Сейчас новообразованные из 
советских республик государства вынуждены 
определяться, идти ли в кильватере Запада, дру-
гих формируемых моделей общежития – или же 
возвращаться к собственной идентичности. Для 
Украины же проблемным оказывается не толь-
ко хотя бы сохранение инновационно-индустри-

ального потенциала, созданного на её территории 
Советским Союзом, но и воссоздание его дости-
жений уже и в сельском хозяйстве, в частнос-
ти – поддержание поголовья скота. Как известно, 
Советская Украина обладала передовым ракето-
строением, самолётостроением, судостроением, 
автомобилестроением, станкостроением, мета-
ллообработкой, нефтехимическим комплексом, 
радиоэлектроникой, атомной энергетикой, бо- 
гатым флотом и т.п. Всё это создавалось 
напряжённым трудом населения всех братских 
республик. При ликвидации СССР ей достались 
высокопрофессиональные кадры (как с высшим 
образованием, так и рабочей аристократии), сба-
лансированная социокультурная и политико-
экономическая ситуация, крайне удачное тран-
зитное положение, климатические преимущества, 
плодородные земли, природные ископаемые, 
высокорентабельные научно-образовательный и 
агропромышленный комплексы, мощный ВПК, 
экспортоориентированные производства и т.д. 
Для восстановления того, что ещё возможно, 
необходима опора на региональное своеобразие 
условий в развёртывании творческой активности 
населения [14].

Так, эффективно и в глубинных интере-
сах народа осваивать новые тенденции, уча-
ствовать в «сборке будущего» можно лишь при 
максимально возможном расширении поля раз-
вития и творческой просоциальной реализации 
дарований каждого. Во время осуществления 
форсированных трансформаций глобального 
масштаба дело уже не сводится к количествен-
ной фактологии, необходимы качественные 
парадигмальные перемены, к тому же – тесно 
привязанные к особенностям места, времени и 
задач [15–17]. Между тем, культивирование и 
наиболее полная реализация дарований и спо-
собностей персонала в корпорации требует не 
«холодного» администрирования, а формиро-
вания и развития атмосферы благожелатель-
ности и поиска. Поддержка необходимой для 
осуществления рывка Сверхмодерна организа-
ционно-управленческой культуры вынуждает 
к преодолению искуса отсечения работника от 
сонма «лишних», «ненужных» для выполнения 
его корпоративных функций, общественных свя-
зей, социальным атомизации, дроблению, хао-
тизации. Дополнительным фактором давления 
моделей устаревшей организационно-управ-
ленческой культуры выступают противоречия 
цифровизации (в частности аспекты достиже-
ния сетевой гибкости) и переходной эклектики, 
провоцирующие экзистенциальное одиночество 
и неприкаянность. Напротив, происходит возв-
ращение человека к задачам непосредственно-
го развёртывания и творческой реализации его 
сущностных сил, раскрытия собственно челове-
ческого в человеке. Тем самым повышается зна-
чение личностного звучания социальной нагруз-
ки контактов соответственно государственным, 
семейным, дружеским и т.д. смыслам.

Стратегическое управление при осуществле-
нии человечеством очередного парадигмального 
скачка должно опираться на народные формы 
единства традиций и инноваций. При этом по-
нимание сущности и форм ретропроцессов по-
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средования осуществившихся, происходящих и 
потенциально возможных трансформаций позво-
ляет очистить из-под спуда капиталообразных 
товарно-денежных отношений пострыночного 
типа факторы изменения труда, активно влияю-
щие на его результаты, а также выявить новые 
факторы и тенденции [18–22]. При этом совер-
шенно недостаточно просто характеризовать 
изменения в оснащённости рабочего места, тех-
ническом и органическом строении капитала и 
т.п. Речь идёт об ответственности за своевремен-
ность переноса акцентов на новые и новейшие 
организационно-управленческие модели и тех-
нико-технологические уклады (как в структуре 
народного хозяйства, так и во вложении инвес-
тиций) по мере перехода научно-интеллектуаль-
ного потенциала в статус непосредственной, а за-
тем и первой производительной силы общества 
[23–27]. Разумеется, обеспечение исторической 
субъектности народа при переходе к обществу 
знания тесно связано с совершенствованием ор-
ганизационно-управленческих (в частности, пси-
холого-педагогических) отношений. Так, форми-
рование общества знания неминуемо отражается, 
прежде всего, на его «адептах», непосредственно 
связанных с выработкой, сохранением, распро-
странением и применением знаний, что могут 
быть, в частности, элитарными или народными, а 
также на уровнях глубоких методологий или же 
тренингов по решению частных задач. Естествен-
но, что конвейеризация общественно и личностно 
важных инноваций вынуждает к кардинально-
му изменению стиля жизни и места в обществе, 
прежде всего, именно слой педагогов-учёных. 
Довузовское и вузовское образование должно го-
товить к будущему, сознательной активности в 
нём. И в соответствии с меняющимися условиями 
при насыщенности пространства всевозможными 
текстами необходимо, прежде всего, мотивиро-
вать, научить отбирать и добывать знания, пони-
мать и творчески применять их. Напротив, край-
не неприятной не только для хозяйствования, но 
и для всего социально-политического климата 
становится ситуация «один с сошкой – семе-
ро с ложкой», да ещё и вкупе с гораздо выше 
оплачиваемыми бездельниками из «офисного 
планктона (в т.ч. вузов)», рыбками-прилипалами 
структур и ракушечником на корпусе корабля 
вісшего образования. Т.о. стратегическая уродли-
вость ситуации может складываться уже в про-
цессе обучения, когда над профессорско-препо-
давательским составом надстраиваются мириады 
разнообразных контролёров, поучающих и про-
веряющих. Тогда как требуется прямо обрат-
ное: обслуживание основной деятельности звена 
«преподаватель – студент». При этом для вер-
ного понимания информации и выработки вкуса 
к самостоятельному индивидуальному и коллек-
тивному поиску растёт ценность личного приме-
ра накала духовной (в частности, научно-интел-
лектуальной) жизни, а, значит, преподаватель 
должен быть самостоятельным исследователем. 
Потому на смену модели педагога-распростра-
нителя/передатчика готового знания пришёл 
педагог, ориентированный на творческий поиск 
и открытия. А поскольку потеря смысла озна-
чает утрату подлинной жизни, подмену её той 

или иной фикцией, то социализация и аккуль-
турация – естественные элементы формирова-
ния личности, в т.ч. средствами образования- 
творчества.

Переходный период межпарадигмальности 
требует поддержания гармонии не только между 
экономическим ростом и социальными стандарта-
ми жизнедеятельности, но и задачами как укре-
пления фундамента для будущего, так и сохра-
нения настоящего, что, в частности, выражается 
в балансе стратегии и тактики, Сверхпроекта и 
многочисленных малых проектов. Между тем и 
социальная устойчивость и управленческая гиб-
кость при сохранении исторически выстрадан- 
ной основы обеспечивается базовыми ценностно-
смысловыми комплексами народа. Нравственный 
императив целеполагания способен противос-
тоять деградации и хаосу, стимулируя обще-
ственную среду и кластеры желательных из-
менений. Соответствующий высоким народным 
идеалам политико-экономический курс госу-
дарства (в частности, обеспечение высокого 
уровня социальной защищённости) – условие 
адекватности ответов на вызовы истории. При 
этом, например, даже ради высоких социальных 
стандартов (тем более – узкокорыстных ин-
тересов некоторых групп) нельзя подрывать 
потенциал сверхзадачи прорыва, осущест-
вления парадигмального скачка в развитии в  
дальнейшем.

Выводы. На фоне гибельности доминирую-
щей ныне модели цивилизации форсируются 
поиски макрорегионами альтернативных пу-
тей организации жизнедеятельности. Пороч-
ность навязываемого образа жизни, связанного 
с ценностно-смысловыми комплексами стяжа-
тельства и потребительства, требует осознанной 
активности по осуществлению кардинальных 
трансформаций. Умение выделить и культи-
вировать ключевые приоритеты политико-
экономической устойчивости и оптимального 
сбалансированного развития, обеспечивающего 
реальный суверенитет и подлинную независи-
мость (как возможность народа самому и в сво-
их интересах принимать решения) – показатель 
масштаба личности высших государственных 
топ-управленцев. Напротив, имитаторство и са-
мозванство – неотъемлемые черты политико-
экономических временщиков, декларативно 
объявляющих «прогрессивный курс», но на са-
мом деле покорно следующих повелениям оли-
гархов и внешних игроков.

Баланс сдержек и противовесов регионализи-
рованного мира формирует предпосылки линий 
геостратегической напряжённости и отража-
ется на самой ритмике преобразований, неми-
нуемо предполагая дальнейшее углубление ре-
гионального демпфирования разноскоростных 
характеристик изменений. Усиление отторже-
ния народами целей и способов, характерных 
для современных глобалистских проектов, 
дополнительно стимулирует региональные 
потенциалы поиска: прежде всего, на макро-
уровнях культурно-цивилизационных миров и 
в микросообществах. Между тем и социальная 
устойчивость и управленческая гибкость при 
сохранении исторически выстраданного остова 
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сохраняется базовыми ценностно-смысловыми 
комплексами народа. Нравственный императив 
целеполагания способен противостоять деграда-
ции и хаосу, стимулируя общественную среду и 
кластеры желательных изменений. Соответству-
ющий высоким народным идеалам политико-
экономический курс государства (в частнос-
ти, обеспечение высокого уровня социальной 

защищённости) – условие адекватности ответов 
регионов на вызовы истории.

Дальнейшее углубление в характеристику 
политико-экономических условий развёртывания 
творческой активности масс при нараста-
нии процессов постглобальности требует со-
пряжения внешних и внутренних факторов 
воспроизводственных циклов.
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Анотація
На тлі історичного співвідношення прогресу та регресу вивчається регулятивне значення суспільно важливих традицій 
та інновацій культурно-цивілізаційних світів. Виокреслюються риси нового парадигмального стрибка в розвитку. По-
казано роль управлінських композицій для регіонального стратегування. Розкриваються напрямки змін. Особлива 
увага приділяється організаційно-управлінської культурі проведення стратегічних трансформацій. 
Ключові слова: прогрес, регрес, розвиток, парадигмальний стрибок, творчість, стратегічне управління, стимулювання.
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REGIONALIZATION IN STRATEGY OF CREATIVE DEVELOPMENT  
AND REALIZATION OF HUMAN’S ABILITIES

Summary
Against the backdrop of the historical correlation of progress and regress, the regulatory significance of socially important 
traditions and innovations of cultural and civilizational worlds is studied. The features of a new paradigm jump in 
development are singled out. The role of managerial compositions for regional strategy doing is shown. The directions of 
changes are revealed. A particular attention is paid to the organizational and managerial culture of carrying out of the 
strategic transformations.
Key words: progress, regress, development, paradigm jump, creativity, strategic management, stimulation.
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