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HISTORICAL ASPECT OF THE MAIN CAUSES OF THE DIVERSIFICATION PROCESS

Ключові слова: диверсифікація, диференціація, диверсифікаційний процес, спеціалізація, стратегія, чинник,
економічна ефективність.

Key words: diversification, differentiation, diversification process, specialization, strategy, factor, economic efficiency.

У статті проаналізовано еволюцію розвитку процесу диверсифікації як одного із основних етапів історичного
економічного процесу. Уточнено та згруповано етапи розвитку диверсифікації діяльності підприємства та виділено
характерні риси, притаманні кожному з цих етапів. Виділено ряд мотивів і цілей, які найбільш часто служать стимуG
лами для розширення масштабів діяльності підприємства. Відмічено основні чинники істотного впливу на становG
лення та історичний розвиток диверсифікації. Наголошено на важливості такої конкурентною стратегії підприємG
ства як диференціація ринку або диференціація товару, під якою варто розуміти конкурентну стратегію, направлену
на розширення асортименту товару, створення нових товарів з метою задоволення потреб всіх основних груп поG
купців шляхом вдосконалення інноваційної технології виробництва. Виділено чітке та зрозуміле визначення суті
диверсифікації, її змісту, основних параметрів та характеристик для ефективного управління диверсифікаційними
процесами на підприємстві. Категорія диверсифікації розглянуто з різних економічних точок зору.

This article has analyzed the evolution of the diversification process as one of the main stages of the historical economic
process. There has been specified and grouped the main stages of diversification development of the enterprise activity and
have been listed the characteristic features of each of these stages. There has been specified a number of motives and goals
that most often serve as incentives for expanding the enterprise. There has been specified the main factors influencing on
formation and historical development of

diversification process. There have been specified the most important competitive enterprise strategy as market
differentiation or product differentiation, which should be understood as a competitive strategy to expand the product range,
create new products to meet the needs of all major customer groups by improving the innovative production technology.
Market differentiation strategy was considered as a competitive strategy aimed at shaping new consumer needs for new
enterprise products through targeted marketing activities and as the main driving force for efficient management in a highly
competitive market.

There has been shown that significant changes in the external environment prompted a large number of enterprises to
react and change their development strategy with a considerable delay. There has been defined the right definition of the
essence of diversification, its content, basic parameters and characteristics for effective management of diversification processes
at the enterprise

that is the diversification of the activity of the enterprise means differentiation of both the commodity and the market at
the same time, going beyond the basic economy, penetration into new branches and spheres of economy.

There has been shown that at the present stage, the phenomena of differentiation of both goods and the market are observed
simultaneously, their joint manifestation requires the implementation of a new, already corporate strategy, called diversification
of the activity of the enterprise. There has been considered the category of diversification from different economic points of view.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ринкове господарювання під час розвитку пройшло

через багато етапів, кожен з яких характеризувався
різноманітним поєднанням спеціалізації та кооперації
як споріднених форм організації ефективного вироб$

ництва. Перехід до ринкових відносин — це складний
процес, який пройшов в цілому ряді країн. Тому люд$
ством вже накопичено певний досвід, виявлено законо$
мірності та особливості становлення ринку. Умови для
ефективного функціонування ринку забезпечують його
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розвиток та конкурентоспроможність. Функціонуван$
ня ринку як економічної системи має на меті створення
та розвиток ринкової інфраструктури, а саме — різно$
манітних форм власності, в яких відмічається ефек$
тивність використання факторів виробництва, виробни$
чих ресурсів та робочої сили, що в свою чергу стиму$
лює розвиток підприємництва, основна мета якого —
збільшення прибутку та забезпечення стійких конкурен$
тних переваг. Сучасний етап розвитку стратегії дивер$
сифікації діяльності підприємства характеризується
глобалізацією економічних відносин, конкурентною
боротьбою на нових ринках збуту та сировини, пере$
міщенням виробництв в інші країни. Водночас диверси$
фікація залишається одним з основних чинників стабі$
лізації фінансового стану та посилення конкурентної
позиції підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідження питань історичних аспектів розвитку

та становлення процесу диверсифікації привертають
увагу праці таких українських вчених: В.Г. Андрійчук,
О.С. Вітковський, Т.О. Зінчук, О.В. Зоренко, М.Д. Ко$
рінько, О.О. Комліченко, С.М. Попова, Н.І. Степанен$
ко, М.Й. Хорунжий, А.А. Чухно, Г. Немченко, А. Галь$
чинський, О.О. Шарко та інші.

 Вагомий внесок у розвиток теоретико$методоло$
гічних аспектів диверсифікації зробили такі зарубіжні
вчені: Д. Аакер, І. Ансофф, К. Бері, А. Буз, Г. Буз,
М. Горт, Є. Новицький, Р. Пітс, Н. Рудик, Г. Хопкінс та
інші. Проте, попри численність наукових праць з вказа$
ної проблематики, протягом останнього часу зали$
шається не повністю вирішеним питання щодо аналізу
минулих та сучасних світових тенденцій розвитку ди$
версифікації, а саме дослідженню основних мотивів і
цілей, які відіграють ключову роль у процесі розширен$
ня масштабів ефективної діяльності підприємств.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Поглиблений аналіз минулих та сучасних світових

тенденцій процесу становлення та розвитку диверсифі$
кації, дослідження основних мотивів і цілей, які відігра$
ють ключову роль у процесі розширення масштабів
ефективної діяльності підприємств. Основним завдан$
ням дослідження слід вважати подальше дослідження
історичних аспектів розвитку процесу диверсифікації
підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У 20$х роках ХХ ст. проходила "епоха масового ви$
робництва", для якої було характерно: концентрація ви$
робництва і централізація капіталу в певних галузях,
спеціалізація виробництва, удосконалення механізму
масового виробництва, відсутність стратегічних на$
прямів розвитку підприємств і потреби проникати в інші
галузі виробництва з новими видами продукції, створен$
ня товарних ринків. Основна перевага підприємств, що
виробляли товари для споживання на ринку, полягала
в низькій собівартості одиниці продукції. Але саме в цей
час зароджуються перші ознаки диверсифікаційної
діяльності підприємства, про що свідчать проведені Аль$
фредом Чандлером дослідження початку процесів ди$
версифікації в компаніях Du Pont і General Motors у
1920$ті роки, які згодом існували і на інших великих
підприємствах, і описані ним в праці "Стратегія і струк$
тура: розділи з історії великих американських під$
приємств" [1].

З початку 30$х років ринок став перенасичений од$
нотипними товарами. Назріває необхідність проведення
процесу диверсифікації виробництва, а саме освоєння
підприємством: виробництва нових товарів, товарних
ринків, удосконалення асортименту продукції, що ви$
пускається (яскравим прикладом може бути компанія
"Дженерал моторс", яка була створена в 1908 році. В ком$

панії під керівництвом Альфреда П. Слоуна в 30$х роках
був запроваджений лозунг: "Створимо автомобіль на
будь$який смак і гаманець" [10, с. 16]). В "епоху масового
збуту", спостерігалося: нагромадження капіталу в межах
галузі, товарна конкуренція, перелив капіталів в інші га$
лузі та сфери діяльності, виробництво технологічно взає$
мопов'язаної продукції. Все це привело до проникнення
в нові сфери діяльності, раніше не характерні для підприє$
мства, подолання границь товарних ринків, виникнення
товарної та галузевої диверсифікації.

Найвідчутніший розвиток диверсифікація отрима$
ла в більшості країн в середині 50$х років, коли вперше
дало про себе знати відносне вичерпання внутрішніх
джерел зростання ефективності виробництва. У цей час
суспільство досягло вищого рівня розвитку, з'явилися
нові високотехнологічні галузі, помінявся характер спо$
живацького попиту, виникла необхідність в якісному,
орієнтованому на споживача товарі. Разом з тим спос$
терігається перенагромадження капіталу в окремих
країнах, критична маса виробництва в світовому масш$
табі, конкуренція між фірмами. І як наслідок, подолан$
ня границь регіональних та національних ринків, інтер$
націоналізація виробництва, тобто географічна дивер$
сифікація. Lviv Polytechnic National University Institu$
tional Repository http://ena.lp.edu.ua 183

На початку 60$х років більшість американських се$
редніх і великих фірм перетворилися в концерни і конг$
ломерати, об'єднавши випуск різних видів своєї про$
дукції і реалізацію їх на світовому ринку. Головною ме$
тою діяльності багатопрофільних підприємств було збе$
реження та зростання прибутковості інвестицій в умо$
вах коливань кон'юнктури ринку, яка досягалася вста$
новленням належного балансу показників зростання і
характеристик зрілості окремих видів діяльності (про$
дукції), а також перерозподілом інвестицій і грошових
потоків між підрозділами. Конгломерати забезпечува$
ли в той час вищу рентабельність [3, с. 80]. Спостері$
гається високий рівень процесу диверсифікації вироб$
ництва.

Саме в 1962 році була опублікована перша праця аме$
риканського ученого М. Горта "Диверсифікація та інтег$
рація в американській промисловості". 70$ті роки були
переломним періодом розвитку великих підприємств,
оскільки виникла необхідність враховувати динамічність
і невизначеність зовнішнього середовища, тому що в ми$
нулому залишилась стабільність ринків, повільна зміна
техніки і технології, слабка конкуренція, відсутність
стратегій. Підприємства були змушені пристосовувати$
ся до зовнішнього середовища, про що свідчать такі фак$
ти, якщо в 1950 році на частку вузькоспеціалізованих
фірм в США припадало 70 % великих фірм, в Англії —
75%, ФРН — 60 %, Франції — 63%, то в 1970 році спосте$
рігається зменшення кількості таких корпорацій: амери$
канських до 51 %, англійських до 40 %, німецьких до 44%,
французьких до 48 %. В Японії зменшення кількості вузь$
коспеціалізованих фірм спостерігається з 47 % у 1962 році
до 36 % в 1980 році [9, с. 132]. У цей час під впливом при$
скореного технічного оновлення конкуренція між вели$
кими фірмами посилюється, виникає проблема виробниц$
тва і реалізації не диверсифікованої та технологічно зас$
тарілої продукції, посилюються зміни в структурі еко$
номіки та ринку, виникає антимонопольна політика дер$
жави — все це обумовило інтенсивний розвиток дивер$
сифікації діяльності підприємства.

70$ті роки характерні появою низки досліджень за$
рубіжних вчених, пов'язаних з вивченням диверсифікац$
ійних процесів. У 1975 робота Ч. Беррі "Корпоративний
ріст і диверсифікація", присвячена висвітленню статис$
тичних методів вимірювання концентрації диверсифікації
діяльності підприємства. У 1979 році праця японського
ученого Є.Йосінара "Стратегія диверсифікації на японсь$
кому підприємстві". Саме в 1972 р. "Экономическая со$
ветская энциклопедия" під ред. А.М. Румянцева дає таке
визначення: диверсифікація (від пізньолат. diversificatio
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зміна, урізноманітнення, від лат. diversus — різний і facio
— роблю) — розширення номенклатури товарів, що ви$
робляються окремими підприємствами і об'єднаннями.
Диверсифікація пов'язана з використанням нагромад$
жень капіталістичних підприємств не лише на збільшен$
ня виробництва основної продукції чи встановлення кон$
тролю над якимось етапом виробництва, але й на органі$
зацію нових видів виробництва, проникнення в інші га$
лузі і сфери господарства [4, с. 432].

В 80$ті роки було впроваджено нову "управлінську
парадигму", суть якої полягала в тому, що підприємство
розглядали як "відкриту" систему, успіх розвитку якої
полягає в пристосуванні до динаміки навколишнього
середовища, шляхом диверсифікації виробництва і ство$
ренні на цій основі багатогалузевих компаній.

Процеси диверсифікації були основними умовами
підвищення конкурентоспроможності підприємств, од$
ними із головних елементів проведення інвестиційної
стратегії, тому що сприяли переливу інвестиційних і
фінансових ресурсів. Переважним напрямком диверси$
фікації 80$х років була диверсифікація капіталу в інші
країни, а також проникнення в сфери, тісно пов'язані з
основними напрямками діяльності підприємства [8,
с.81]. Починаючи з 90$х років спостерігається епоха
інформаційних і комп'ютерних технологій, яка харак$
теризується оптимізацією світових господарських
зв'язків, світовою конкуренцією. Англійським ученим С.
Маркідесом в 90$ті роки було проведено дослідження,
в яких виявлено залежність рівня диверсифікації вироб$
ництва від зміни організаційної структури підприємства.
Саме в цей час спостерігається процес "зворотньої ди$
версифікації" ("focusing", "divestiture", "spin$off"), який
на думку В. Кондратьєва та Ю. Куренкова пов'язаний
"з вивільненням від непрофільних виробництв, розпро$
дажем активів і концентрацією зусиль на основних пер$
спективних видах діяльності" [4, с. 67]. Lviv Polytechnic
National University Institutional Repository http://
ena.lp.edu.ua 184

На сучасному етапі процес диверсифікації не тільки
не втратив своєї актуальності, а й визначився як на$
дійний метод забезпечення стійкості фінансового ста$
ну підприємства. Диверсифіковані підприємства, до яких
насамперед зараховують потужні корпорації, мають
можливість інвестувати значну кількість коштів у ство$
рення спільних підприємств, конгломератів, що сприяє
інтернаціоналізації національної економіки. Вивчення
праць, опублікованих із проблем диверсифікації пока$
зало, що з часом відбувалася зміна завдань диверсифі$
кації і удосконалення критеріїв оцінки ефективності
господарської діяльності диверсифікованих під$
приємств. Так, основними завданнями диверсифікації в
1930—1940 рр. було освоєння підприємством виробниц$
тва нових товарів, товарних ринків, удосконалення асор$
тименту продукції, що випускається. У 1940—1950 рр.
характерними завданнями було: проникнення в нові
сфери діяльності, раніше не притаманні для підприєм$
ства, подолання границь товарних ринків. Особливість
завдань диверсифікації в 1950—1960 рр. полягала у по$
доланні границь регіональних та національних ринків,
інтернаціоналізації виробництва. Завдання, що поста$
ли перед диверсифікованими підприємствами у 1960—
1975 рр., проявлялися у розширенні підприємства, зни$
женні ризику, внутрішньому перерозподілі капіталів, у
якості критерію ефективності диверсифікації викорис$
товували фінансові показники. У 1975—1990 рр. завдан$
нями диверсифікації були досягнення синергійного
ефекту різних видів діяльності, підвищення конкурен$
тоспроможності. У разі оцінки ефективності диверси$
фікації стали домінувати стратегічні критерії, як$от: об$
сяги продажу, частка ринку тощо.

Урахування суджень деяких науковців, опрацюван$
ня літератури за темою досліджень дає змогу уточнити
етапи розвитку стратегії диверсифікації діяльності
підприємства і згрупувати характерні риси, притаманні

кожному з цих етапів. На нашу думку, доцільно буде так
подати етапи еволюційного процесу диверсифікації
діяльності підприємства у таблиці 1.

Загальновідомо, що ринки і принципи господарю$
вання протягом історії розвивалися поетапно. Цілком
закономірно, що диверсифікація діяльності підприєм$
ства не випадковий процес, а закономірний, зумовле$
ний історичним розвитком суспільства. Кожен наступ$
ний етап був кроком у досягненні власних цілей вироб$
ництва і відрізнявся зміною стратегічних пріоритетів у
розвитку підприємницької діяльності.

До середини XX ст. у країнах з ринковою економі$
кою зміни у середовищі господарювання були поступо$
вими, оскільки ринок ще насичувався і економіка роз$
вивалася по висхідній лінії, без різких переривчастих
скачків. Оскільки зміни були поступовими, еволюційни$
ми та передбачуваними, реакція відповідних ланок уп$
равління розвитком та ефективністю господарювання
була адекватною. В цей період достатньо рідко, але
відбувались більш різкі зміни в технології, в структурі
потреб, в географії ринків. Тобто проблема переривча$
стості не відзначалася логічною динамікою. Суттєві
зміни у зовнішньому середовищі спонукали підприєм$
ства, як правило, із значним запізненням реагувати та
змінювати стратегію розвитку. Після переорієнтації,
неминучим було повернення до оперативних методів$
використання потенціалу нової стратегії, а зміни зали$
шалися поступовими аж до нових значних зрушень.
Стратегічне управління як метод управління було в про$
цесі формування. Натомість поведінку на ринку обгрун$
товувала мікроекономіка. Згідно з її фундаментальною
гіпотезою єдиним критерієм покупця була ціна, а това$
ри чи послуги не підлягали диференціюванню. Слід
відмітити, що такі уявлення дійсно були правильними для
розвинутих країн, особливо у першій половині XX ст.
Оптимальна стратегія успіху підприємства була проста:
мінімізація витрат, що давала можливість продавати
товар по нижчій ціні, ніж продавав конкурент. Виходя$
чи з того, що це приводило до оптимізації долі ринку
підприємства, таку стратегію називали стратегією рин$
кової долі або ринкової позиції.

 Як показав аналіз сучасних світових тенденцій ди$
версифікації, існує ряд мотивів і цілей, які найбільш ча$
сто служать стимулами для розширення масштабів
діяльності, що показано на рисунку 1.

У другій половині XX ст. втрачає домінуюче значен$
ня і друга гіпотеза мікроекономіки, за якою ціна є єди$
ним критерієм поведінки покупця. Досвід засвідчує, що
швидке реагування на купівлю певного товару відбу$
вається під впливом іміджу товару (послуги). До того ж
підприємства помітили, що перевагами і смаками спо$
живачів можна управляти, адже при застосуванні гра$
мотної реклами і умілого просування товару створю$
ються нові потреби, а відповідно до цього — попит. Чин$
ники ринкового успіху помітно змінились. Відбулось
перенасичення ринку та, разом з тим, покупців уже не
завжди влаштовував стандартний товар навіть по най$
нижчій ціні. Заявили про себе групи покупців зі специ$
фічними потребами: різними смаками, різним соціаль$
ним статусом, різними купівельними можливостями
тощо. Задоволення значно ширшої гами потреб стає
ключовим фактором успіху [1, c. 116]. Ситуація поглиб$
люється і набуває ширших маштабів у зв'язку із зміна$
ми в технології виробництва, в структурі потреб (попит
в основних галузях наситився), в переорієнтації ринків.
У більшості галузей чергування стратегічних перерив$
частих змін і тривалого періоду оперативної діяльності
відійшло в історію. Така тимчасова увага до стратегіч$
них проблем, що чергувалася з достатньо тривалими
періодами зосередження на оперативних і адміністра$
тивних проблемах вже тоді наносила відчутної шкоди,
оскільки відмічалась необхідність у стратегічних змінах.
Зміни методів і важелів управління стали переривчас$
тими і відбувалися з такою швидкістю, що підприємства



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

7www.economy.in.ua

змушені постійно досліджувати ринок, виявляючи стра$
тегічні розриви і вживаючи відповідних ефективних ме$
тодів управління.

У результаті таких структурних перетворень ще од$
нією важливою конкурентною стратегією стала дифе$
ренціація ринку або диференціація іміджу товару. Од$
нією з найважливіших конкурентних стратегій стала
стратегія диференціації товару. Тобто гіпотеза мікро$
економіки про недиференційований товар на цьому
етапі уже втрачає значущість. Згідно з цим, під страте$
гією диференціації товару варто розуміти конкурентну
стратегію, направлену на розширення асортименту то$
вару (послуг), створення нових товарів з метою задово$
лення потреб всіх основних груп покупців шляхом вдос$
коналення технології виробництва.

 Тому стратегія диференціації ринку, як конкурен$
тна стратегія, направлена на формування нових потреб
споживачів на нові товари підприємства шляхом ціле$
направлених маркетингових заходів вважалася основ$
ною рушійною силою ефективного господарювання в
умовах висококонкурентного ринку. І саме диверсифі$
кація починає виступати ключовим засобом стабілізації
виробництва шляхом зміни напрямку його розвитку та
удосконалення.

Нa сьогодні термін "диверсифікація" стійко увійшов
до економічного розвитку різних країн світу. Дуже часто

точна суть цого поняття залишається розмитою, що по$
яснюється множинністю тлумачення та інтерпретації цієї
дефініції у фаховій та науковій літературі. Звідси випли$
ває архіважливе значення визначення більш чіткого та зро$
зумілого визначення суті диверсифікації, її змісту, основ$
них параметрів та характеристик для ефективного управ$
ління дивірсифікаційними процесами на підприємстві.

Таку категорію слід розглядати з таких точок зору:
— з виробничої — одночасний розвиток багатьох не

пов'язаних один з одним видів виробництв, розширення
номенклатури товарів (робіт, послуг) та впровадження
нових товарів (робіт, послуг) — диверсифікація продукції;

— з технологічної — виробництво тієї ж продукції
на основі застосування нових технологій — диверсифі$
кація технологій;

— з маркетингової — вихід на нові ринки або нові
сектори того ж ринку — диверсифікація ринку;

— з фінансової — урізноманітнення фінансової
діяльності шляхом удосконалення розподілу капіталів
за різними сферами та видами діяльності, застосування
різних фінансових інструментів з точки зору системно$
го, цільового і ситуаційного підходів — диверсифікація
способів та засобів фінансування.

Диверсифікація може бути застосована до будь$яко$
го підприємства, оскільки передбачає найбільш оптималь$
ний метод виправлення будь$яких диспропорцій або про$

Таблиця 1. Еволюційний процес диверсифікації діяльності підприємства в умовах розвитку ринкових відносин

Етапи Розвиток диверси-
фікаційних процесів Характерні ознаки Особливості етапу 

1 2 3 4 
20-ті роки ХХ ст. 
«епоха масового 
виробництва» 

Зароджуються перші 
ознаки 
диверсифікаційної 
діяльності 
підприємства 

Концентрація виробництва і 
централізація капіталу в певних 
галузях. Спеціалізація виробництва. 
Удосконалення механізму масового 
виробництва. Відсутність стратегічних 
напрямів розвитку підприємств і 
потреби проникати в інші галузі 
виробництва з новими видами 
продукції. Створення товарних ринків 

Низька собівартості 
одиниці продукції 

30-ті роки (ринок 
перенасичений 
однотипним товаром) 

Назріває необхідність 
проведення процесу 
диверсифікації 
виробництва  

Освоєння підприємством виробництва 
нових товарів, товарних ринків 

Удосконалення 
асортименту продукції 
що випускається 

50-ті роки «епоха 
масового збуту» 

Виникнення товарної 
та галузевої 
диверсифікації 
Виникнення 
географічної 
диверсифікації 

Проникнення в нові сфери діяльності, 
раніше не характерні для підприємства 
Подолання границь товарних ринків. 
Подолання границь регіональних та 
національних ринків. 
Інтернаціоналізація виробництва 

Перелив капіталів в 
інші галузі та сфери 
діяльності 

60-ті роки (утворення 
конгломератів) 

Спостерігається 
високий рівень 
процесу 
диверсифікації 
виробництва 

Об’єднання випуску різних видів 
продукції і реалізація їх на світовому 
ринку 

Подолання меж 
регіональних та 
національних ринків, 
інтернаціоналізації 
виробництва 

70-ті роки (економічна 
криза) 

Інтенсивний розвиток 
диверсифікації 
діяльності 
підприємства 

Використання накопичень 
капіталістичних підприємств не лише 
на збільшення виробництва основної 
продукції чи встановлення контролю 
над якимось етапом виробництва, але 
й на організацію нових видів 
виробництва, проникнення в інші 
галузі і сфери господарства 

Зниження ризику, 
внутрішній 
перерозподіл капіталу 

80-ті роки (впроваджена 
нова "управлінська 
парадигма") 

Диверсифікація 
капіталу  

Диверсифікація – основна умова 
підвищення конкурентоспроможності 
підприємства 

Переорієнтація 
інвестиційних і 
фінансових ресурсів 

90-ті роки (епоха інфор- 
маційних і 
комп’ютерних 
технологій) 

Спостерігається 
процес "зворотньої 
диверсифікації" 

Звільнення від непрофільних 
виробництв, розпродаж активів і 
концентрація зусиль на основних 
перспективних видах діяльності 

Досягнення 
синергетичного ефекту 
різних видів 
діяльності, підвищення 
конкурентноздатності 

Сучасний час Диверсифікація -
надійний метод 
забезпечення 
стійкості фінансового 
стану підприємства 

Глобалізація економічних відносин. 
Конкурентна боротьба на нових 
ринках збуту та сировини. 
Переміщення виробництва в інші 
країни 

Оптимізація світових 
господарських 
зв’язків. Посилення 
конкурентної позиції 
підприємства 
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блем з розподілом всіх видів задіяних ресурсів. У ході
переорієнтування або розширення галузевого спряму$
вання значно ефективніше відбувається реструктуриза$
ція і підприємства, і національної економіки в цілому.

ВИСНОВКИ
На сучасному етапі, що характеризується значною

турбулентністю середовища діяльності підприємств, яви$
ща диференціації як товару, так і ринку спостерігаються
одночасно, їх спільний прояв вимагає проведення нової,
уже корпоративної стратегії, яка називається диверсифі$
кацією діяльності підприємства, що, в свою чергу, засто$
совується при формуванні та визначенні вектору росту та
розвитку суб'єкта господарювання або як напрямку його
майбутньої сфери діяльності. Більшість підприємств у про$
цесі свого розвитку звертаються до диверсифікації тоді,
коли створені фінансові ресурси перевищують їх кількість,
необхідну для підтримки конкурентного становища у пер$
винних сферах господарювання.

Таким чином, диверсифікація — це один із важли$
вих напрямів успішної та ефективної діяльності підприє$
мства, тобто вказує, які конкретно стратегічні одиниці
підприємства і в яких стратегічних зонах господарюван$
ня будуть працювати в майбутньому. Якщо дивитися з
точки зору організації виробництва, то вибір одного
напряму буде логічним і найбільш вигідним. Метод удос$
коналення та просування товару, як і організацію гос$
подарської частини, можна доповнити залученням вузь$
коспеціалізованих працівників, у принципі немає необ$
хідності розпилювати увагу на інші галузі для оцінки
своїх дій на всіх рівнях управління.
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Рис. 1. Основні чинники істотного впливу на становлення та історичний розвиток диверсифікації
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BUSINESS EXCELLENCE: REQUIREMENTS AND PROSPECTS FOR UKRAINE

Зміст статті розкриває сутність моделі ділової досконалості, використання якої може забезпечити

конкурентні переваги підприємств (організацій, установ) різноманітної правової форми і різних форм

власності, спроектованої фахівцями Європейського фонду управління якістю: модель EFQM Excellence

Model (модель EFQM). Візуалізовано та охарактеризовано механізм функціонування моделі. АкцентоваG

но увагу на її директивний характер. Підкреслено, що позитивні результати ділової досконалості можна

мати за умови дотримання вимог критеріїв і підкритеріїв, які визначено як основу моделі EFQM. РозгляG

нуто 9 критеріїв та їх 32 підкритерії. 5 (критеріїв) із яких є посилювачами, а 4 (критерії) — результатами

ділової досконалості.

Обгрунтовано, що комплексне порівняння показників діяльності будьGякого суб'єкта господарюванG

ня з нормами моделі EFQM та аналіз позитивних світових практик (аналогів її використання) надасть

можливість розробити заходи для вдосконалення по кожному із 9Gти критеріїв і 32Gх підкритеріїв. ЗазнаG

чено, що враховуючи особливості середовища, в якому формується українська економіка, для забезпеG

чення конкурентоспроможності національних виробників товарів і послуг, найбільш доцільно безперерG

вно і системно вдосконалюватися. Орієнтиром такого руху повинна бути 1000Gбальна шкала моделі вдосG

коналення EFQM, відповідно до якої переважна більшість українських компаній досягають лише 150—

250 балів, а у розвинутих країнах 300—400 балів.

 Доведено, що низький рівень ділової досконалості є головною причиною виробничоGсоціальноGекоG

логічної корупції в Україні, подолання якої можливе за умови проведення належної просвітницької роG
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Україна, здобувши належне місце в Світовій орга$

нізації торгівлі і заключивши Угоду про асоційоване
членство з Європейським Союзом, а також підписуючи
міждержавні угоди про торгівлю намагається обрати
роль одного із рівноправних учасників глобального на$
сиченого ринку. Яка ця роль та яке сьогодні ми будемо
мати місце в ієрархії світового бізнесу залежить від ро$
зуміння того, що потрібно зробити керівникам націо$
нальних суб'єктів господарювання в середовищі жорст$
кої конкуренції. Переосмислення нової філософії щодо
сучасних підходів у виборі оптимального напряму реалі$
зації стратегії і тактики своєї діяльності, враховуючи
вимоги сертифікації на відповідність міжнародним стан$
дартам, повинно спонукати вітчизняних товаровироб$
ників до налагодження системного управління і поетап$
ної регулярної ділової досконалості.

Як показує практика, на насичених ринках конку$
рентна боротьба відбувається, як правило, понад нор$
мами стандартів. За таких умов господарювання ділова
досконалість є гарантією успіху і сталої перспективи.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання системного управління і ділової доскона$
лості відображені у наукових працях вітчизняних й за$
кордонних вчених, зокрема, Р. Бичківського, С. Бон$
даренка, С. Гаркавинка, П. Калити, М. Шаповалова,
М. Болдріджа, Дж. Джурана, Е. Демінга, А. Фейгенбау$
ма та інших. Водночас визначення алгоритму вирішен$
ня цих проблем через процедуру впровадження необх$
ідної моделі управління для національних підприємств
(організацій, установ), що буде адаптованою до україн$

боти серед працівників у державних інституціях, у бізнесі, серед громадськості. Для цього мають відбуG

тися законодавчі ініціативи і реалізовані на практиці програмні заходи запропоновані Українською асоG

ціацією досконалості та якості.

The content of the article reveals the essence of the business excellence model, the use of which can provide

the competitive advantages of enterprises (organizations, institutions) of various legal forms and different forms

of ownership, designed by experts of the European Foundation for Quality Management: model EFQM Excellence

Model (model EFQM). The mechanism of model functioning is visualized and characterized. Attention is focused

on its directive nature. It is emphasized that positive results of business excellence can be obtained provided

that the requirements of the criteria and subGcriteria that are defined as the basis of the model EFQM are met. 9

criteria and 32 subGcriteria are considered. 5 (criteria) of which are amplifiers and 4 (criteria) the results of business

excellence.

It is substantiated that a comprehensive comparison of the indicators of activity of any entity with EFQM

standards and the analysis of positive world practices (analogues of its use) will provide an opportunity to develop

measures for improvement on each of 9 criteria and 32 subGcriteria. It is noted that considering the peculiarities

of the environment in which the Ukrainian economy is formed, in order to ensure the competitiveness of national

producers of goods and services, it is most expedient to continuously and systematically improve. The benchmark

of this movement should be the 1000Gpoint scale of the EFQM improvement model, according to which the vast

majority of Ukrainian companies reach only 150—250 points and in developed countries 300—400 points.

 It is proved that low level of business excellence is the main cause of productionGsocialGenvironmental

corruption in Ukraine, which can be overcome if proper educational work is carried out among employees in

state institutions, in business, among the public. To this legislative initiatives and programmatic measures

implemented on practice proposed by the Ukrainian Association of Excellence and Quality should be held.

Ключові слова: ділова досконалість, модель EFQM, посилювачі ділової досконалості, результати ділової
досконалості, конкурентоспроможність компаній.

Key words: business excellence, model EFQM, amplifiers of business excellence, results of business excellence,
competitiveness of companies.

ських реалій та адекватно сприйнята вітчизняним бізне$
сом, стає на перше місце порядку денного.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ
Аналіз існуючих підходів до управління дає підста$

ви запропонувати до розгляду українського виробника
товарів і послуг модель ділової досконалості, що роз$
роблена та апробована фахівцями Європейського фон$
ду управління якістю: EFQM Excellence Model. Пози$
тивні практики використання цієї моделі провідними
міжнародними компаніями та окремими суб'єктами гос$
подарювання в Україні підтверджують необхідність її
цільового впровадження для забезпечення стабільних
конкурентних переваг вітчизняних підприємств (орга$
нізацій, установ) як на внутрішньому, так і на зовнішнь$
ому ринках. Конкретизація критеріїв і підкритеріїв, що
визначають умови відповідності, їх характеристика, а
також особливості механізму функціонування моделі,
надасть можливість сформувати комплексні заходи для
реалізації національної програми ділової досконалості.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Модель EFQM Excellence Model (модель ділової дос$

коналості EFQM), що запропонована для впровадження
Європейським фондом управління якістю, всебічно ха$
рактеризує досконалий (ідеальний) суб'єкт господарю$
вання, встановлений через процедуру оцінки по дев'яти
критеріям: лідерство; персонал; стратегії (політики);
партнерство і ресурси; процеси, продукти, послуги; ре$
зультати для персоналу; результати для клієнтів; ре$
зультати для суспільства; результати для бізнесу (рис. 1).

По суті, представлена на рисунку модель ділової
досконалості EFQM має директивний характер. Зокре$
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ма п'ять перших критеріїв відображають фактори спри$
яння або так звані "Посилювачі ділової досконалості",
чотири наступні критерії — "Результати ділової доско$
налості". Перша група критеріїв відображає те, що
суб'єкт господарювання робить і як це робить. Друга —
наслідки (продукт, ефект, результат) своєї діяльності.

Позитивні результати ділової досконалості, на
практиці, можливі за умови дотримання вимог критеріїв,
що визначають рівень її посилення. У свою чергу кри$
терії "Посилювачі ділової досконалості" (фактори спри$
яння) набувають більш якісних ознак завдяки зворот$
ному зв'язку із критеріями "Результати ділової доско$
налості". Саме тому ця модель реалізується з права на$
ліво. З огляду на це, ми бачимо: область результатів фо$
кусується на питанні "що може бути досягнуто?". Вод$
ночас організаційна область фокусується на питанні "як
ці результати можуть бути досягнуті?". Стрілка внизу
"навчання, творчість (винахідливість), інновації" вказує
на те, що оцінка, аналіз і коригування — це не разові
дії, а безперервний процес. Фактично, розглянута мо$
дель, повинна бути базовою для суб'єктів господарю$
вання, фахівці яких розробляють стратегії покроково$
го власного розвитку. Розглянемо вищеозначені 9 кри$
теріїв та їх 32 підкритерії [1; 2]:

Посилювачі ділової досконалості. До цієї групи
відносяться п'ять критеріїв.

1. Лідерство. Досконалі суб'єкти господарювання
мають керівників, які формують майбутнє, застосову$
ючи принципи соціальної відповідальності, виступають
зразком наслідування етичних цінностей. Вони легко
адаптуються до оточуючих факторів (проявляють
гнучкість), що дозволяє своєчасно передбачати і реагу$
вати на процеси, які забезпечують постійний успіх. Цей
критерій має п'ять підкритеріїв.

1.1. Керівники розвивають місію, концепцію (ідеї,
перспективи) діяльності, цінності та етику господарю$
ючого суб'єкта, виступають у ролі зразка для насліду$
вання.

1.2. Керівники визначають, контролюють, перегля$
дають і керують удосконаленням системи управління
господарюючого суб'єкта та її ефективністю.

1.3. Керівники взаємодіють із зовнішніми зацікавле$
ними особами (стейкхолдерами).

1.4. Керівники зміцнюють культуру якісної (зразко$
вої) роботи серед трудового колективу.

1.5. Керівники забезпечують гнучкість суб'єкта гос$
подарювання та ефективне управління змінами.

2. Стратегія. Досконалі суб'єкти господарювання
реалізують свою місію і концепцію (ідеї, перспективи)
діяльності шляхом розробки стратегії, орієнтованої на
очікування зацікавлених осіб (стейкхолдерів). Політи$

ка, плани, завдання і процеси розробляються й спрямо$
вуються на реалізацію узгодженої стратегії. Цей кри$
терій має чотири підкритерії.

2.1. Стратегія базується на розумінні потреб та очі$
кувань зацікавлених осіб (стейкхолдерів) і зовнішніх
умов.

2.2. Стратегія базується на розумінні власної резуль$
тативності та своїх внутрішніх можливостей.

2.3. Основна і допоміжні стратегії (політики) роз$
робляються, переглядаються та оновлюються.

2.4. Основна і допоміжні стратегії (політики) пуб$
лічно повідомляються, реалізуються і контролюються.

3. Персонал. Досконалі організації (підприємства,
установи) цінують своїх співробітників, створюючи кор$
поративну культуру, що дозволяє взаємовигідне досяг$
нення особистих цілей працівникам і виробничих цілей
господарюючому суб'єкту. Вони розвивають компе$
тенції своїх працівників, сприяють справедливості й
рівності, підтримують зв'язок (спілкування) з працівни$
ками, визнають і відзначають їх успіхи (досягнення).
Такі дії керівництва мотивують персонал прихильно ста$
витися до роботи і дозволяють максимально ефектив$
но й раціонально використовувати їх компетенції на
користь компанії. Цей критерій має п'ять підкритеріїв.

3.1. Особисті плани кар'єрного зростання і соціаль$
ного комфорту персоналу відповідають стратегії роз$
витку суб'єкта господарювання.

3.2. Компетенції персоналу постійно удосконалю$
ються і розвиваються.

3.3. Співробітники працюють узгоджено, вони ре$
гулярно поінформовані (причетні до управління) й за$
лучені до виконання виробничих завдань, наділені відпо$
відними повноваженнями.

3.4. Налагоджено ефективну внутріорганізаційну
підсистему комунікацій між працівниками.

3.5. Персонал отримує належну винагороду за свою
працю, відчуває визнання і піклування керівництва.

4. Партнерство і ресурси. Досконалі суб'єкти гос$
подарювання планують та управляють зовнішніми парт$
нерськими зв'язками, зокрема постачальниками і внут$
рішніми ресурсами, для підтримки своїх основної й до$
поміжних стратегій (політик), а також для результатив$
ного функціонуванню процесів. Вони забезпечують
ефективне управління власними екологічними і соціаль$
ними впливами. Цей критерій має п'ять підкритеріїв.

4.1. Управління відносинами з партнерами і поста$
чальниками відбувається з дотриманням умов сталої
вигоди.

4.2. Управління фінансами забезпечує сталий успіх.
4.3. Управління спорудами, майном, матеріалами і при$

родними ресурсами здійснюється на принципах сталості.
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Рис. 1. Модель ділової досконалості суб'єкта господарювання EFQM

Джерело: сформовано автором на основі [3].
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4.4. Управління технологіями здійснюється в розрізі
підтримки ухваленої основної стратегії.

4.5. Управління інформацією і знаннями сприяє
прийняттю ефективних рішень й розбудові (створенню)
можливостей (потенціалу) організації (підприємства,
установи).

5. Процеси, продукти, послуги. Досконалі суб'єкти
господарювання розробляють, управляють і вдоскона$
люють процеси, продукти, послуги, забезпечуючи зро$
стання власної цінності для клієнтів та інших зацікав$
лених осіб (стейкхолдерів). Цей критерій має п'ять
підкритеріїв.

5.1. Процеси розробляються та управляються шля$
хом оптимізації їх значення для зацікавлених осіб (стей$
кхолдерів).

5.2. Продукти і послуги розробляються з метою
створення оптимальної віддачі для клієнтів.

5.3. Продукти і послуги ефективно просуваються й
продаються.

5.4. Продукти і послуги належно виробляються (на$
даються), постачаються та управляються (супроводжу$
ються).

5.5. Відносини з клієнтами регулюються і вдоскона$
люються (розширюються).

Результати ділової досконалості. До цієї групи
відносяться чотири критерії.

6. Результати для клієнтів. Досконалі суб'єкти гос$
подарювання досягають і підтримують значні результа$
ти, що відповідають або перевищують потреби й очіку$
вання своїх клієнтів. Цей критерій має два підкритерії.

6.1. Очікування. Це сприйняття (розуміння, уявлен$
ня) організації (підприємства, установи) клієнтами.
Очікування клієнтів можуть бути виявлені завдяки опи$
туванням, фокус$групам, рейтингам, подякам і скаргам.
Підсумки таких опитувань повинні дати, з точки зору
клієнтів, чітке розуміння ефективності розвитку та от$
римання можливих прогнозованих результатів реалі$
зації стратегії господарюючого суб'єкта щодо взаємо$
відносин з клієнтами і підтримку ними додаткових його
стратегій (політик) й процесів.

6.2. Показники ефективності діяльності. Це внут$
рішні дані, що використовуються організацією (підприє$
мством, установою) для моніторингу, розуміння, про$
гнозування і покращення продуктивності, передбачен$
ня їх впливу на сприйняття клієнтами. Ці показники
повинні дати чітке розуміння про розгортання і вплив
стратегії господарюючого суб'єкта щодо клієнтів, під$
тримку ними допоміжних його стратегій (політик) і про$
цесів.

7. Результати для персоналу. Досконалі суб'єкти
господарювання досягають і підтримують значні резуль$
тати, що відповідають або перевищують потреби й очі$
кування свого персоналу. Цей критерій має два підкри$
терії.

7.1. Очікування. Це сприйняття (розуміння, уявлен$
ня) організації (підприємства, установи) співробітника$
ми. Очікування персоналу можуть бути отримані з ряду
джерел, включаючи опитування, фокус$групи, інтерв'ю,
структуровані оцінки. Підсумки таких анкетувань по$
винні дати, з точки зору працівників, чітке розуміння
ефективності розвитку і результатів реалізованої стра$
тегії господарюючого суб'єкта щодо персоналу,
підтримку працівниками додаткових його стратегій
(політик) й процесів.

7.2. Показники ефективності діяльності. Це внут$
рішні дані, що використовуються організацією (підприє$
мством, установою) для моніторингу, розуміння, про$
гнозування і підвищення ефективності діяльності прац$
івників, прогнозування впливу їх думки (сприйняття,
уявлення) про господарюючий суб'єкт. Ці показники
повинні дати чітке уявлення про розгортання і вплив
стратегії суб'єкта господарювання щодо персоналу,
підтримку працівниками допоміжних його стратегій
(політик) й процесів.

8. Результати для суспільства. Досконалі суб'єкти
господарювання досягають і підтримують значні ре$
зультати, що відповідають або перевищують потреби
та очікування відповідних зацікавлених осіб (стейк$
холдерів) у суспільстві. Цей критерій має два підкри$
терії.

8.1. Очікування. Це сприйняття організації (підприє$
мства, установи) суспільством. Дані можна отримати з
ряду джерел, включаючи опитування, звіти, статті в
пресі, громадські зустрічі, від неурядових організацій,
представників громадськості й державних органів. Ре$
зультати таких анкетувань повинні дати, з точки зору
суспільства, чітке розуміння ефективності розвитку і
результатів соціальної та екологічної стратегії госпо$
дарюючого суб'єкта, підтримку суспільством його полі$
тики й процесів.

8.2. Показники ефективності діяльності. Це внут$
рішні дані, що використовуються організацією (підприє$
мством, установою) для моніторингу, розуміння, прог$
нозування і поліпшення результатів діяльності, а також
для прогнозування впливу цих заходів на точку зору
відповідної зацікавленої особи (стейкхолдера) в
суспільстві. Ці показники повинні дати чітке уявлення
про розгортання і вплив соціальної та екологічної стра$
тегії господарюючого суб'єкта на підтримку допоміж$
них його стратегій (політик) і процесів.

9. Результати для бізнесу. Досконалі суб'єкти гос$
подарювання досягають і підтримують значні результа$
ти, що відповідають або перевищують потреби та очі$
кування відповідних зацікавлених осіб (стейкхолдерів)
бізнесу. Цей критерій має два підкритерії.

9.1. Бізнес$результати. Це ключові фінансові та не
фінансові бізнес$результати, що демонструють
успішність розвитку організації (підприємства, устано$
ви) за рахунок реалізації своєї стратегії. Відповідні цілі
і набір заходів будуть визначені та узгоджені із зацікав$
леними особами (стейкхолдерами) бізнесу.

9.2. Показники ефективності бізнесу. Це ключові
фінансові та не фінансові бізнес$показники, що вико$
ристовуються для вимірювання операційної ефектив$
ності організації (підприємства, установи). Вони допо$
магають контролювати, розуміти, прогнозувати і покра$
щувати ймовірні результати діяльності.

Комплексне порівняння реальних показників діяль$
ності конкретного підприємства (організації, установи)
з нормами моделі EFQM дає змогу визначати сильні та
слабкі сторони для вдосконалення по кожному із 9 кри$
теріїв і 32 підкритеріїв. Водночас отримання та аналіз
додаткової інформації про кращу світову практику ви$
користання такої моделі також якісно сприятиме мож$
ливості розробити конкретну цілеспрямовано — інно$
ваційну програму вдосконалення для господарюючого
суб'єкта на певний період часу.

Як випливає з моделі EFQM, досконалі суб'єкта гос$
подарювання є соціально відповідальними відносно
своїх працівників, споживачів і суспільства. Виявляючи
турботу про соціум, дбайливо взаємодіючи з навко$
лишнім середовищем і досягаючи високих економічних
результатів, вони роблять внесок в особистий сталий
розвиток зокрема і суспільства в цілому.

 Попри все потрібно постійно пам'ятати і сприйма$
ти як аксіому: збалансована система менеджменту су$
часної європейської організації (підприємства, устано$
ви) значно перевищує норми, передбачені стандартами,
і містить у собі набагато більше цілей, ніж ті, на які вже
прийнято міжнародні стандарти. В умовах України орі$
єнтація тільки на стандарти (навіть міжнародні) авто$
матично закладає відставання нашої економіки від еко$
номік розвинених європейських країн.

З огляду на таке варто зазначити, що українська
економіка понад 70 років формувалася під впливом то$
талітарного режиму й тотального дефіциту. Це позна$
чилося на діловій культурі всіх її ланок, для якої харак$
терні [6]:
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— низька якість продукції за її високої собівартості;
— низька продуктивність праці;
— екологічна недбалість;
— необов'язковість у ділових відносинах.
 Водночас у розвиненому світі жорстока боротьба

за споживачів спонукає бізнес безперервно і системно
вдосконалюватися, щоб не бути витісненими з ринку. У
гонитві за конкурентоспроможністю компанії прагнуть
обійти одна одну в частині задоволення очікувань спо$
живачів, поліпшення умов для співробітників, соціаль$
но відповідального ставлення до суспільства на основі
створення і застосування досконалих систем менедж$
менту.

Після розпаду Радянського Союзу Україна дуже
швидко пройшла шлях від дефіцитного до насиченого
ринку. Проте тяжіння до масштабного російського рин$
ку, який розвивався подібно українському, стало при$
чиною того, що майже чверть століття національні то$
варовиробники ігнорували необхідність фундаменталь$
них змін, продиктованих новими глобальними виклика$
ми. Це й визначило сьогоднішнє багаторазове відставан$
ня української економіки від рівня розвинених країн.
Зміна у 2014 році російського ринку на європейський
оголила проблему і поставила уряд України перед не$
обхідністю невідкладно вжити заходів для істотного
підвищення конкурентоспроможності [6].

За експертними оцінками основна маса українських
суб'єктів господарювання, відносно лідерів світового
бізнесу, має продуктивність нижчу до 10 разів, де$
фектність вищу до 1000 разів і в рази вищу собівартість
продукції. Це наслідок вкрай низького рівня їх ділової
досконалості, яка у рази нижче ніж у європейських ком$
паній. Великою мірою цим визначаються й критично
низький рівень валового внутрішнього доходу на душу
населення в Україні, що до 30$ти разів нижче, ніж у роз$
винених європейських державах, і незадовільний рівень
життя наших громадян [10].

Україна в економічному плані почала сповзати у
прірву. Якщо найкращі суб'єкти господарювання Євро$
пи, відповідно до прийнятої у світі 1000$бальної шкали
(модель EFQM), відповідають 750—800 балам, а найк$
ращі українські підприємства мають 550—600 балів
(рівень високий, але таких підприємств в Україні дуже
мало), то переважна більшість українських виробників
досягають лише 150—250 балів (у розвинених країнах
300—450) [5]. На наше переконання, це призвело до того,
що на світовому ринку конкурентоспроможними виз$
нані менше одного відсотка українських товарів і послуг.
На зовнішньому ринку, як і раніше, ми реалізуємо пе$
реважно товари сировинної групи й напівфабрикати.

Водночас низький рівень ділової досконалості ук$
раїнських суб'єктів господарювання є одним з істотних
факторів, що формують і продовжують підживлювати
корупцію у масштабах країни. Через свою недоско$
налість підприємці у багатьох випадках готові давати
хабара, щоб уникнути належної відповідальності за по$
ставку небезпечної продукції й шкоду, завдану спожи$
вачам, небезпечні умови праці й шкоду, завдану здоро$
в'ю співробітників, забруднення навколишнього середо$
вища тощо. Для господарюючих суб'єктів, що не здатні
виконати діючі обов'язкові норми, є три варіанти пове$
дінки:

— завдяки власному вдосконаленню досягти здат$
ності виконувати обов'язкові норми;

— піти з ринку;
— зберігати на ринку місце за допомогою хабарів,

тобто, знову ж, за рахунок корупції.
Є ще один підступний аспект корупції, пов'язаний з

низьким рівнем ділової досконалості. Це коли у деяких
виробників виникає бажання підвищити свої доходи за
умови, що вони поступаються в рівні досконалості своїм
конкурентам або не спроможні досягти діючих вимог.
Вони погоджуються на сплату хабарів у випадках, коли
є бажання одержати відповідний дозвіл у разі невідпо$

відності діючим вимогам, одержати преференції за
участі в тендерах із сильнішими конкурентами, придба$
ти сертифікати на продукцію або систему менеджмен$
ту за їхньої невідповідності стандартам тощо. Це веде
до:

— випуску небезпечної продукції й порушення прав
споживачів;

— високої собівартості продукції і низької продук$
тивності праці;

— проблем з надходженням податків до держбюд$
жету і місцевих бюджетів;

— забруднення навколишнього середовища;
— нераціонального використання природних ре$

сурсів;
— зубожіння громадян, що втратили роботу.
 Щоб змінити ситуацію на краще, на переконання

президента Української асоціації досконалості та якості
П.Я. Калити, насамперед необхідно провести масову
просвітницьку роботу на високому професійному рівні:
і в органах влади, і в бізнесі, і серед громадськості. Уже
найближчим часом треба прийняти концепцію держав$
ної політики у сфері досконалості й менеджменту і на
законодавчому рівні запровадити відповідальність
органів виконавчої влади за вдосконалення власних си$
стем менеджменту та сприяння вдосконаленню закріп$
лених організацій (підприємств, установ). Не менш важ$
ливо прийняти державну програму створення відповід$
них умов для розгортання в Україні руху за доско$
налість, конкурентоспроможність і сталий розвиток [4;
5; 8]. Перший офіційний крок у цьому напрямі вже зроб$
лено, проте акцент на ділову досконалість не отримав
належного державницького закріплення і зобов'язан$
ня [10].

З урахуванням вищезазначеного основну увагу по$
трібно приділити [7]:

— цілеспрямованому вивченню зовнішніх ринків, на
яких мають конкурувати українські суб'єкти господа$
рювання;

— вивченню і прогнозуванню тенденцій розвитку
глобального ринку та його передбачуваного впливу на
внутрішній ринок України в найближчий, короткостро$
ковій і довгостроковій перспективі, з урахуванням
наслідків четвертої промислової революції;

— аналізу фактичного рівня ділової досконалості й
тенденцій щодо прогресивних іноземних компаній (по$
тенційних конкурентів українських);

— аналізу фактичного рівня ділової досконалості та
конкурентоспроможності українських суб'єктів госпо$
дарювання;

— аналізу фактичного стану бізнес$середовища в
Україні, з урахуванням його впливу на створення,
формування та функціонування національних компаній;

— визначенню можливих напрямів державного
сприяння українським суб'єктам господарювання у
підвищенні їхньої конкурентоспроможності, у тому
числі шляхом:

а) поліпшення бізнес$клімату;
б) сприяння удосконаленню на основі сучасних

підходів і найкращих світових практик.
На основі отриманих результатів має бути визначе$

но:
— заходи, які повинна здійснити держава в частині

вдосконалення бізнес$клімату в Україні та поліпшення
умов для створення й функціонування вітчизняних
суб'єктів господарювання;

— рекомендації для українських компаній з їхньої
адаптації до умов внутрішнього і глобального ринків, з
урахуванням прогнозованих структурних змін;

— заходи, які має здійснити держава, щоб вітчиз$
няні суб'єкти господарювання захотіли, довідатися "як"
і змогли адекватно, системно та безперервно вдоскона$
люватися на основі сучасних підходів і найкращих світо$
вих практик, цілеспрямовано підвищуючи водночас свою
конкурентоспроможність.
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ВИСНОВКИ
У світі, в умовах глобального насичення ринку і по$

ширення наслідків четвертої промислової революції,
відбувається переосмислення поведінки лідерів й пер$
соналу підприємств (організацій, установ) з позиції збе$
реження їх конкурентоспроможності. Про це свідчить
й щорічний Форум EFQM, який відбувся у Мілані в
серпні 2016 року. Основним лейтмотивом виступів
лідерів найуспішніших європейських компаній було таке
[9]:

— операційної досконалості, якісного виконання
процесів, стабільного виробництва якісної продукції
вже недостатньо для сталого успіху;

— ISO 9001, кайзен, бережливе виробництво тощо
стали загальновідомими. Їх наявність вже є недостат$
ньою умовою для успіху на глобальному насиченому
ринку;

— вже недостатньо тільки виконувати вимоги заці$
кавлених осіб (стейкхолдерів).

На запитання "Що слід робити?" на форумі було
дано такі відповіді:

— прагнути не тільки задовольняти вимоги спожи$
вачів, а й викликати їхнє захоплення;

— не лише залучати персонал до вдосконалення, а й
бути для нього джерелом щастя і гордості;

— не тільки займатися корпоративною соціаль$
ною відповідальністю, а й активно вибудовувати май$
бутнє, в якому організація могла би стійко розвива$
тися;

— не тільки будувати гнучкі системи управління, але
й визнати неминучість непередбачених змін і будувати
системи, стійкі до них.

Задля збереження своєї незалежності Україна має
лише один вибір: стати соціально та економічно силь$
ною, змінивши свою ділову культуру, сконцентрував$
шись на досконалості, як свого часу це зробили Япо$
нія, Німеччина та ряд інших прогресивних країн. Цьо$
му може сприяти впровадження формули "Що доско$
наліша організація (підприємство, установа), то
комфортніше їй (йому) у державі". Ця вимога повинна
бути єдиною для всіх суб'єктів українського ділового
світу [9].
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АСПЕКТИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ ДЖЕРЕЛАМИ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ
ГАЛУЗІ АПК

The relevance of the chosen topic is that profit is the main purpose of the enterprise and the main factor that

ensures its development. The aim of the article was to find ways to improve the management of profit formation

sources of the agricultural enterprise, to study the value of profit in the financial and economic activity of the

enterprise. The potential for economic development of a country also depends to a large extent on its resource

potential — natural resources, production facilities, skilled personnel, etc. But the most important component of

this potential is business efficiency and profitability. Therefore, the formation of a rational structure of sources

of financial resources to finance the necessary amount of costs and ensure the desired level of profit is one of the

most important tasks of management.

It is substantiated that profit maximization is one of the main tasks of the financial manager, which in order

to solve it requires optimal decisions in the sphere of capital investments, management of the structure and cost

of capital, income and expenses, fixed and working capital. The steady growth of profits is the result of effective

management of the entity's finances as a whole. It is decided that the volume and structure of financial resources

are determined by a number of factors.

To finance its operations, an agricultural enterprise requires a sufficient amount of financing, which depends

on the period of circulation of the assets and their corresponding liabilities. In every agricultural enterprise, in

order to successfully manage the sources of profit generation, it is necessary to apply a system of accounting and

analysis indicators at all stages of the production organization. Based on the research, it can be concluded that

the profit of the agricultural enterprise is fully amenable to management actions based on certain principles and

scientific approaches. This again emphasizes that effective management tools must be used to manage the profit

of the enterprise as an economic entity that is of great importance to the enterprise and is intended to perform a

stimulating function in its activity.

Актуальність обраної теми полягає в тому, що прибуток є головною метою діяльності підприємства та

основним чинником, що забезпечує його розвиток. Метою статті став пошук шляхів вдосконалення управG

ління джерелами формування прибутку сільськогосподарського підприємства, дослідження значення

прибутку у фінансовоGгосподарській діяльності підприємства. Потенційні можливості економічного розG

витку країни також великою мірою залежать від її ресурсного потенціалу — природних багатств, виробG

ничих потужностей, кваліфікованого персоналу тощо. Але найважливішою складовою цього потенціалу
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INTRODUCTION
The most important financial category, which reflects

the positive financial result of the economic activity of an
agricultural enterprise, characterizes the efficiency of
production and indicates the volume and quality of
produced products, the state of labor productivity, the level
of cost, is profit. The significant role of profit in the
development of an agricultural enterprise and the interests
of its owners and staff, as well as the state, determine the
need to investigate the issues of effective management of
profits of agricultural enterprises and sources of its
formation.

The relevance of the chosen topic is that profit is the
main purpose of the enterprise and the main factor that
ensures its development. Therefore, research into the
question of generating profits of an agricultural enterprise
and finding sources for its improvement is always relevant.

ANALYSIS OF RECENT RESEARCH
AND PUBLICATIONS

Olena Prokopchuk, Yulia Nesterchuk, Yuriy
Tsymbalyuk and Oleksandr Rolinskyi (2019) determine that
one of the key features of agriculture is its dependence on
natural conditions. At the same time, the agricultural
insurance market in Ukraine is underdeveloped and
insurance products are not used by agricultural enterprises.
As a result, a certain imbalance has emerged — the strong
development of the agro$industrial complex in Ukraine in
recent years has not been accompanied by the proper
development of the insurance market, which is contrary to
accepted international practice.

Viktoriia Ostapenko (2019) writes that European
economic integration, which occurs at the same time as the
globalization of the world economy, actualizes the study of
tax policy at the level of not only the state, which, in
particular, seeks to benefit from participation in world
economic relations and (or) participation in integration
processes. The state that shapes its tax policy seeks primarily
to pursue its own national interests in specific internal,
external, socio$economic and institutional contexts.

Ivan Bogatyrev, Vasyl Topchiy, Igor Koropatnik,
Oleksandr Kotliarenko and Andrii Kofanov (2019) argue
that Ukraine's investment potential against the background
of globalization and intellectualization of the world
economy is largely unfulfilled, but it has strong prerequisites

є ефективність діяльності та прибутковість підприємств. Тому формування раціональної структури джеG

рел фінансових ресурсів для фінансування необхідного обсягу затрат та забезпечення бажаного рівня

прибутку є одним із найважливіших завдань управління.

Обгрунтовано, що максимізація прибутку є одним із основних завдань фінансового менеджера, яке

для свого вирішення потребує оптимальних рішень у сфері капітальних вкладень, управління структуG

рою та вартістю капіталу, доходами і витратами, основним і оборотним капіталом. Стабільне зростання

прибутку — це результат ефективного управління фінансами господарюючого суб'єкта в цілому. ВизнаG

чено, що обсяг і структура фінансових ресурсів визначається рядом факторів.

Сільськогосподарське підприємство для фінансування своєї діяльності потребує достатнього обсягу

фінансування, яке залежить від періоду обігу активів та відповідних їм пасивів. На кожному сільськогосG

подарському підприємстві для успішного управління джерелами формування прибутку необхідно заG

стосовувати систему показників обліку та аналізу на всіх етапах організації виробництва. На підставі

проведених досліджень можна зробити висновок, що прибуток сільськогосподарського підприємства

повною мірою піддається управлінським діям, основаним на певних принципах і наукових підходах. Це

ще раз підкреслює, що для управління прибутком підприємства як економічним об'єктом, який має велиG

ке значення для підприємства і покликаний виконувати стимулюючу функцію в його діяльності,

необхідно застосувати дієві інструменти управління.

Key words: profit management system, financial activity of enterprise.
Ключові слова: система управління прибутком, фінансова діяльність підприємства.

for development. Ukraine ranks first in Europe in arable
land and third in the world in black soil. World experience
shows that the national economies of most countries are
unable to quickly and effectively solve their own problems
of economic growth. Independent development, without
involvement and efficient use of foreign investment, does not
bring rapid results.

Kocisova, K., Gavurova, B., & Kotaskova, A. (2018)
argue that agriculture plays an important role for humanity,
since human well$being depends on the volume and stability
of agricultural production provided by crop yields and
cultivated area. Researchers are examining efficiency in
terms of the effective relationship between cost and revenue.
Understanding the level of performance is important for
agricultural managers because it reflects the quality of daily
input and output operations.

The purpose of the article is to find ways to improve
the management of profit formation sources of an
agricultural enterprise, to study the value of profit in the
financial and economic activity of the enterprise.

RESEARCH RESULTS
Profit is the main financial source of agricultural

enterprise development, scientific and technical
improvement of its material base and products, all forms of
investment. It serves as a source of tax. Given the value of
profit, all the activities of the agricultural enterprise aimed
at its growth. That is, profit as an economic category reflects
the income that is created in the process of material

Year Profit, mln. hrn 
as a percentage  

of the total number 
of enterprises 

2009 14073,5 69,7 
2010 22306,1 69,5 
2011 30615,2 83,0 
2012 33906,7 78,3 
2013 26496,5 79,9 
2014 52171,0 84,2 
2015 128880,2 88,5 
2016 103942,2 87,8 
2017 89876,7 86,2 
2018 94284,0 86,2 
Change, % 669,94 123,67 

Table 1. Profitable agricultural enterprises
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production in the process of business. The purpose of any
business is to make a profit. Profit maximization is one of
the main tasks of the financial manager, which requires
optimal decisions in the sphere of capital investments,
management of the structure and cost of capital, income
and expenses, fixed and working capital. The steady increase
in profit is the result of effective management of the entity's
finances as a whole. Therefore, revenue management can
be viewed in a broad and narrow sense.

The potential for economic development of a country
also depends to a large extent on its resource potential —
natural resources, production facilities, skilled personnel,
etc. But the most important component of this potential is
business efficiency and profitability. In Table 1 it is examined
the dynamics of profit$making agricultural enterprises.

Therefore, the formation of a rational structure of
sources of financial resources to finance the necessary
amount of costs and ensure the desired level of profit is one
of the most important tasks of management.

To finance its operations, an agricultural enterprise
requires a sufficient amount of financing, which depends on
the period of circulation of the assets and their
corresponding liabilities. The assets and liabilities of business
entities are divided into short— and long$term by maturity.
Attracting one or another source of funding involves the
cost of paying interest on the use of these sources. In the
best case, it is assumed that the working capital of
agricultural enterprises is financed from short$term
liabilities, and that the fixed and equivalent funds are
financed from long$term sources. This optimizes the total
cost of raising funds.

But the volume and structure of financial resources are
determined by a number of factors. The main among them
are: theoretical and practical possibilities of attracting

additional financial resources from different sources;
ownership and organizational and legal forms of
entrepreneurship; branch of enterprise; strategic goals
and current tasks of entrepreneurial activity; newly
established or existing enterprise; design or actual size
of the enterprise; the value of financial resources in the
capital market; the structure of the formed financial
capital; remoteness from the markets of resources,
goods and capital; general economic and political
situation in the country; level of general management
of the enterprise. These factors affect not only the
volume and structure of financial resources, but also
the choice of sources of their formation, which differ
significantly from newly established and existing
enterprises.

For a newly created enterprise, the range of
possible sources of financial resources depends
primarily on the ownership, organizational and legal
status of the enterprise, its industry affiliation and
project size. At the same time, for the existing
enterprises, along with the above mentioned factors,

Year Enterprises, 
units 

as a percentage  
of the total number 

of enterprises 
2011 46436 12,5 
2012 47656 13,1 
2013 49848 12,7 
2014 46012 13,5 
2015 46744 13,6 
2016 44998 14,7 
2017 45013 15,2 
2018 45128 14,9 
Change, % 101,4902 119,2 

Table 2. Number of agricultural enterprises in the national
economy of Ukraine
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management actions based on certain principles and
scientific approaches. This again emphasizes that effective
management tools must be used to manage the profit of the
enterprise as an economic entity that is of great importance
to the enterprise and is intended to perform a stimulating
function in its activity.

Profit is formed under the influence of a large number
of interdependent factors that affect the results of the
enterprise in different ways: some — positive, others —
negative. Each farm should have planned measures to
increase profits. These measures can be of the following
nature, reducing all cost items, namely: reducing transport
costs; improve the sales system; increase productivity; the
agricultural enterprise needs to optimally reduce the costs
of production and sales of products, to increase the range
of products.

Further research is relevant to the analysis of the impact
of the management system of profit generation on the
economic activity of agricultural enterprises on the basis of
cash flows analysis and calculation of indicators of monetary
expenditures recoupment.
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STATE POLICY OF INNOVATIVE AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF ECONOMY WORLD
EXPERIENCE INSTRUMENTS GENERALIZATION

У статті показано, що формування стійких засад конкурентоспроможності економіки об'єктивно поG

требує розвитку національного господарства та його ключових галузей на засадах інноваційноGтехнолоG

гічного розвитку. Узагальнено світовий досвід державної політики забезпечення інноваційного та техноG

логічного розвитку економіки. Зроблено висновки відносно основних концептуальних характеристик

процесів та, відповідно, інструментів державної політики реіндустріалізації та забезпечення інноваційG

ноGтехнологічного розвитку національної економіки. Характеристики реіндустріалізації національного

господарства досліджені за такими складовими, як відновлення та розвиток виробництва, частка висоG

котехнологічної продукції, інвестування в інновації, технологічна модернізація, зростання інноваційної

активності та розвиток партнерських взаємозв'язків. Відповідно до цих елементів визначено ключові

інструменти державного регулювання, а також заходи, що мають бути реалізовані для досягнення цілей

державної політики інноваційноGтехнологічного розвитку.

The purpose of the article is to summarize the tools of the world experience of the state policy of innovation

and technological development of the economy. It is stated that the formation and implementation of a qualitative

and effective state policy of ensuring the technological competitiveness of the national economy requires a

preliminary study and generalization of the world experience of state policy in this field, revealing its advantages,

positive practices, as well as miscalculations.

The article shows that the formation of sustainable foundations of competitiveness of the economy objectively

requires the development of the national economy and its key industries on the basis of innovation and

technological development. The main results of the study are that on the basis of the global experience of the

state policy of providing innovative and technological development of the economy, conclusions were drawn for

the public authorities responsible for the development and further implementation of the policy in the sphere of

ensuring the competitiveness of the economy. Conclusions have been made regarding the main conceptual

characteristics of the processes and, accordingly, the instruments of the state policy of reindustrialisation and

ensuring the innovation and technological development of the national economy. The characteristics of the reG

industrialization of the national economy are investigated by components such as recovery and development of

production, share of highGtech products, investment in innovation, technological modernization, growth of

innovation activity and development of partnerships. In accordance with these elements, key instruments of

state regulation are identified, as well as measures that must be implemented to achieve the goals of the state

policy of innovation and technological development.
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The scientific novelty of the research is to improve approaches to the identification of instruments of

state regulation in the sphere of providing innovative and technological development of the national economy

by identifying them in accordance with the main characteristics of the reGindustrialization of the national

economy.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За сучасних динамічних умов функціонування світо$

вої економіки, значного впливу факторів глобалізації
та інтеграції, дослідження світового досвіду впровад$
ження державної політики інноваційного та технологі$
чного розвитку, є джерелом отримання важливих емпі$
ричних знань щодо особливостей ініціювання, плануван$
ня та реалізації державної економічної політики спря$
мованої на впровадження реіндустріальних змін. Вив$
чення набутого такими технологічно$розвиненими краї$
нами світу: США, країни ЄС, Японія, Китай, Південна
Корея, досвіду у реалізації процесів інноваційного та
технологічного розвитку є важливим у формуванні
стратегічних напрямів, цілей економічної політики краї$
ни, її складових, які необхідні для впровадження тех$
нологічних змін, вибору й застосування основних адмі$
ністративних та економічних методів чи їх комбінуван$
ня і формування механізмів впровадження реіндустріа$
лізації на засадах технологічної модернізації; форму$
вання комплексу інструментів, що можуть бути ефек$
тивно застосованими у практичному здійсненні реінду$
стріальних змін із впровадженням нової економічної
політики країни та розбудови національної економіки.
Аналіз набутого досвіду державної політики у впровад$
женні інноваційних та технологічних змін, на основі
розгляду елементів реалізованої політики, застосова$
них засобів та інструментарію, надасть можливість
підтвердження концептуальних теоретичних гіпотез
щодо ефективності застосування того чи іншого інстру$
ментарію чи методу в здійсненні таких змін, чи навпаки
продемонструє негативний ефект від запроваджених
заходів і таким чином спростує, теоретичні здогадки
щодо ефективності їх застосування в умовах окремих
країн та під впливом певних ендогенних та екзогенних
чинників. Відповідно результати такого аналізу пока$
зують доцільність застосування окреслених методів та
інструментів та дають можливість, враховуючи особли$
вості та реалії національної економіки, визначити
найбільш ефективні, із точки зору впровадження дер$
жавної політики інноваційного, технологічного розвит$
ку, методи та інструменти.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми реалізації державної політики реіндуст$

ріалізації економіки досліджуються у працях таких нау$
ковців: Т. Васильців, Р. Лупак, Т. Штець [1], С. Войтко
[2], С. Касьянов [3], А. Кушнерук [4], В. Вишневський
[5], Л. Піддубна [6], Ю. Кіндзерський [7], Я. Ромусік [8],
П. Кузнєц [9] та ін. Водночас, результати цих досліджень
не повною мірою враховують світовий досвід держав$
ного регулювання і забезпечення інноваційно$техноло$
гічного розвитку економіки.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є узагальнення інструментів світово$

го досвіду державної політики інноваційного та техно$

Ключові слова: інноваційно�технологічний розвиток, конкурентоспроможність економіки, інновації, тех�
нології.

Key words: innovation and technological development, economic competitiveness, innovations, technologies.

логічного розвитку економіки для подальшого форму$
вання ефективної державної політики в цій сфері.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Найбільш характерними ознаками, характеристи$
ками процесів реіндустріалізації, що призводять до
ефективних змін економічних систем є процеси: віднов$
лення потужностей національного виробництва, зро$
стання частки високотехнологічної продукції вироб$
ництва, технологічна модернізація та ресурсне забез$
печення виробничих комплексів, інвестування в інно$
ваційний, технологічний розвиток та його фінансуван$
ня, зростання інноваційної активності, розвиток парт$
нерських взаємозв'язків та кооперації держави, науки
і виробництва. Реалізація цих процесів та впроваджен$
ня реіндустріалізації в кожній країні, що проходила
шлях інноваційного та технологічного розвитку,
здійснювалася із розбудовою моделей економічної
політики, з набуттям власного досвіду використання
різних методів, засобів та інструментів економічної
політики.

Однією із головних характеристик впровадження
реіндустріальних процесів в економіці країн світу є
відновлення потужностей національного виробництва,
що передусім пов'язується із процесами фактичного пе$
реміщення, повернення виробництва, виробничих про$
мислових комплексів із країн, що розвиваються, до роз$
винених країн звідки вони були винесені транснаціо$
нальним корпораціями в процесі реалізації програм
оптимізації виробничих витрат. Світова глобальна
фінансово$економічна криза 2007—2008 рр. та подаль$
ша рецесія показали, що країни в яких сконцентровані
промислові виробничі потужності та розвинена промис$
ловість подолали її значно швидше та з менш руйнівним
наслідками ніж інші країни.

Усвідомлення необхідності відновлення національ$
ного промислового виробництва та необхідність забез$
печити американську першість у сфері передового ви$
робництва, було проголошено як нове завдання еконо$
мічної політики в США [5, с. 8—9]. Так, США прово$
дять агресивну торговельну політику спрямовану на
захист власного виробництва в стратегічних для країни
напрямах. Таким чином, реалізується протекціоністсь$
ка політика спрямована на захист автомобільної про$
мисловості та виробництва напівпровідників від імпор$
тної продукції японського та південнокорейського ви$
робництва, сталелеварної промисловості від продукції
європейського виробництва, галузі легкої промисло$
вості від продукції виробництва Китаю [7, с. 72]. Зага$
лом економічна політика США є багатоцільовою та
спрямована на підтримку світового промислового лідер$
ства. Основними важелями промислової політики є ре$
гулювання доступу на внутрішній ринок країни імпорт$
ної продукції, сировини, використання синергетичного
потенціалу окремих територій та значний вплив на світо$
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ву фінансову систему внаслідок використання долара
як валюти світового економічних розрахунків.

Провідний досвід США в процесах економічного
розвитку заснований на впровадженні активної політи$
ки спрямованої на вдосконалення інструментів держав$
ного регулювання та ринкових механізмів [4, с. 58].
Інструментами такої політики були і залишаються сти$
мулювання інноваційної діяльності, технологічного роз$
витку через здійснення прогнозування векторів розвит$
ку НТП, фінансування НДДКР, стандартизацію і патен$
тування технологій та продукції, підготовку кваліфіко$
ваних кадрових ресурсів, що загалом забезпечує кон$
курентоспроможність національної економіки, а впро$
вадження антимонопольного та антидемпінгового ре$
гулювання, виваженої та послідовної валютної та фінан$
сової політики, податкове валютне регулювання та
підтримка інституційно$сприятливого бізнес$середови$
ща, контроль прав власності на передові інноваційно$
технологічні розробки та технології, забезпечують по$
зиції промислового лідерства США у світі.

До негативних наслідків застосованих інструментів
здійснення економічної політики США можна віднести
лібералізм в відношенні розвитку ТНК та значні поступ$
ки в здійсненні державного регулювання та контролю
за їх діяльністю, що на протязі останніх тридцяти років,
призвело до виведення безпосередньо виробничих про$
мислових баз в країни, що розвиваються, зростання
рівня безробіття та проявів декваліфікації кадрового
ресурсу країни, зменшення темпів промислового еко$
номічного розвитку, зниженнями експортної активності
на світових ринках.

Європейський Союз, другий за впливом світовий
лідер, окреслив завдання забезпечити до 2020 р. зрос$
тання частки ВВП із 15% до 20%. Інструментами, які за$
стосовуються для цього, було визначено відновлення
обсягів інвестицій в основні фонди та обладнання, акти$
візацію та розширення торгівлі на внутрішньому ринку
країни Єврозони та зростання обсягів експорту про$
дукції малого та середнього бізнесу до країн, що роз$
виваються [3, с. 86]. Водночас застосовуються інстру$
менти гнучкої горизонтальної економічної політики а
стимулювання впровадження тих чи інших економічних
процесів здійснюється через створення робочих місць
та стимулювання інвестиційних процесів. Державну до$
помогу в країнах ЄС спрямовано на створення умов для
ефективного промислового розвитку та збалансування
зростання відсталих галузей, регіонів чи секторів. Та$
ким чином, державна допомога в вигляді дотацій, пільго$
вого кредитування, реалізації цільових програм має ре$
гіональне, галузеве та секторальне спрямування, внас$
лідок цього пом'якшуються диспропорції виробничої
активності різних регіонів та досягається економічна
збалансованість їх розвитку.

Особливістю дій із повернення й відновленню націо$
нального виробництва Великою Британії, що впровад$
жується із 2015 р. [7, с. 72] є спрямування державної по$
літики країни на впровадження заходів покращення
бізнес клімату країни та забезпечення широкого дос$
тупу до дешевих джерел енергії.

Країни Азії, як$от: Японія, Південна Корея, Тай$
вань, Китай, Сінгапур тривалий період часу забезпечу$
вали значний тем зростання ВВП (більше 7% щорічно,
протягом більш як 10 років), що дало їм можливість на$
близитися за рівнем розвитку до розвинених країн, а
Японії зайняти лідируючі позиції за багатьма напряма$
ми технологічного розвитку [9, с. 72]. Основними фак$
торами активного промислового розвитку науковці на$
зивають значні обсяги інвестування в економіку цих
країн, що пов'язано із наявністю тривалого періоду мак$
роекономічної стабільності, низьким рівнем інфляції,
відсутністю значних коливань валютного курсу, вна$
слідок його ефективного регулювання та державної
підтримки та впровадженням урядами цих країн консер$
вативної бюджетної політики. Водночас важливе зна$

чення в процесах розбудови та досягнення значних
темпів промислового розвитку мали наявність значно$
го людських ресурсів, якість створених інститутів та
стимулюючий вплив державного регулювання. Зазначи$
мо, що державне регулювання в цих країнах визначаєть$
ся добре побудованими та діючими механізмами
співпраці та координації дій і водночас високою ефек$
тивністю та готовністю бізнесу взаємодіяти і співпра$
цювати із урядом у реалізації програм промислового
розвитку.

Розвиток виробництва в Японії здійснюється на за$
садах стратегічного управління, що є основою довго$
строкового планування [7, с. 73—75]. Для стратегічного
планування та впровадження процесів та спрямування
державного управління та регулювання в Японії харак$
терні: раціоналізація виробництва; визначення науково$
технічних пріоритетів та напрямів із досягнення; вдос$
коналення виробництва спрямоване на ефективне вико$
ристання сировини та енергоресурсів; здійснення знач$
ного фінансування в НДДКР; мобілізація науково$тех$
нічного та промислового потенціалу в реалізації націо$
нальних стратегічних проектів, домінування ціннісних
суспільних інтересів, а головними завданнями держав$
ного регулювання є дотримання визначних структурних
пропорцій економіки, визначення та підтримка пріори$
тетних галузей, регулювання та баланс економічних
інтересів виробників та споживачів.

Особливістю процесів відновлення, розбудови та
розвитку виробничих потужностей національного ви$
робництва в Південній Кореї була націоналізація стра$
тегічних галузей промисловості, впровадження довго$
строкового економічного планування, застосування
інструментів пільгового оподаткування та кредитуван$
ня, гнучкого митного регулювання, селективної політи$
ки регулювання імпорту зі стимулюванням імпорту тех$
нологій, ввозу сировини та зростання митних тарифів
на ввіз готової продукції та підтримки експорту [7,
с. 79]. Внаслідок цього в Південній Кореї здійснювала$
ся пряма державна підтримкам не лише галузям але й
окремим підприємствам стратегічних галузей, що вима$
гало значних обсягів капіталовкладень в оновлення та
розвиток виробничих потужностей таких галузей, як ав$
томобілебудування, металургія, суднобудування.

Наступною характерною ознакою інноваційного
технологічного розвитку є зростання частки виробниц$
тва високотехнологічної продукції в загальному обсязі
виробництва країни.

Розвинені країни світу такі як Японія, США, Фінлян$
дія, Китай забезпечували високотехнологічний розви$
ток за рахунок активного втручання держави та здійс$
нення "високотехнологічних проривів", що дало змогу
значно розвинути високотехнологічні галузі та забез$
печило цим країнам технологічне лідерство. Так, у КНР
державною експортною кредитною агенцією здійс$
нюється державне страхування кредитів на експорт ви$
сокотехнологічної продукції; у Фінляндії здійснюєть$
ся субсидіювання експорту високотехнологічних галу$
зей; в США діє державна програма пільгового оподат$
кування компаній що здійснюють НДДКР та державне
фінансування 20% витрат на впровадження інновацій, а
компанії в сфері інноваційної діяльності звільнені від
оподаткування [2, с. 133—137]. Зазначимо, що в цих
країнах підтримка високотехнологічного розвитку
здійснюється на засадах комплексної цільової держав$
ної політики розвитку високотехнологічного виробниц$
тва, прийняті та реалізуються відповідні програми роз$
витку високотехнологічних галузей, як$от: програми
зростання експорту високотехнологічних продукції,
створюються та дають інституційні засади та інститути
стимулювання високотехнологічного розвитку.

Однією із найбільш активних країн із розвитку ви$
сокотехнологічного виробництва є Японія, успіх якої у
цьому напрямі заснований на впровадженні інструментів
індикативного планування завдяки впровадженню яко$
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го Японія розбудувала спочатку важку індустрію, потім
експортно$орієнтовані галузі, і на наступному етапі —
високотехнологічні галузі. Загальне планування розвит$
ку промисловості було покладено на Міністерство еко$
номіки, торгівлі та промисловості (МЕТІ). Було розгор$
нуто масштабне державне та приватне фінансування
розвитку високих технологій. Завдяки впровадженню
послідовної ефективної державної політики та реалі$
зованих заходах частки високотехнологічного вироб$
ництва в структурі Японії складає 32%. Частка продукції
високої технологічної обробки в структурі США на
2010 р. складала 40% в структурі ЄС $30% [8, с. 2]. Зага$
лом сучасна концепція державної політики інновацій$
ного та технологічного розвитку США, Японії, країн ЄС
орієнтована не лише на повернення та відновлення ви$
робничих потужностей національного виробництва
вона спрямована на забезпечення глобальної конкурен$
тоспроможності національних економік. Це перехід на
новий рівень техніко$технологічного та економічного
розвитку, з активним зростанням високотехнологічних
виробництва, появою та розвитком нових інноваційних
технологічних галузей, формуванням нової індустрії на
засадах активного інноваційного розвитку, що отримав
назву "Індустріальної революції 4.0" Курс на таку інду$
стріальну революцію став пріоритетом економічної по$
літики США, країн ЄС, провідних країн світу а її основни$
ми драйверами стали інтерактивні, цифрові технології,

розвиток робототехніки та впроваджен$
ня адитивних технологій.

Інвестування в інноваційний техноло$
гічний розвиток та його фінансування є
невід'ємною ознакою, складовою впро$
вадження процесів реіндустріалізації
розбудови економіки провідних країн
світу.

У Японії для фінансування науково$
технічної сфери використовуються
інструменти пільгового кредитування та
оподаткування НДДКР, стратегічне пла$
нування здійснюється урядом, а до
здійснення наукових досліджень, розро$
бок та НДДКР залучаються провідні на$
укові інститути. Водночас Японія розгор$
нула масштабні інвестиційні програми,
здійснювала через Японський банк роз$
витку та Експортно$імпортний банк ак$
тивну кредитну політику підтримки това$
ровиробників та створила "керуюче
вікно" (window guibance) із розподілу дер$
жавних кредитів [9, с. 72]. Зазначимо, що
в Японії у реалізації інноваційних про$
ектів за участю уряду, банки є основни$
ми донорами венчурного капіталу, а дер$
жава активно, послідовно співпрацює із
бізнесом у плануванні стратегічних на$
прямів економічного та високотехнолог$
ічного розвитку, акумулювання та спря$
мування в ці напрями інвестицій, створен$
ня умов та гарантії їх безпеки та ефектив$
ності.

У Європейських країнах використову$
ються такі інструменти фінансування, як
надання податкових пільг, за рахунок яких
підприємства можуть компенсувати свої
інноваційні витрати та податкові кредити,
що дозволяють фінансувати частку інно$
ваційних витрат. Активування та стимулю$
вання інноваційної діяльності здійснюєть$
ся із застосуванням таких інструментів
державного регулювання, як дотації ство$
рення фондів впровадження інновацій, в
Австрії та Німеччині практикується зни$
ження державного мита для індивідуаль$
них винахідників. Водночас в Європейсь$

кому Союзі процеси технологічної модернізації вироб$
ництва здійснюються із фінансуванням як із державного
бюджету, так і за кошти банків, фондів промислових кор$
порацій, компаній та із застосуванням інструментів вен$
чурного фінансування. На відміну від США в венчурно$
му бізнесі Європейського Союзу переважають банківські
структури. Загалом модернізація виробництва, зміна його
структури на теренах Європейського Союзу здійс$
нюється за рахунок взаємодії інтеграції концернів із
фінансовими інститутами, завдяки створенню горизон$
тальних промислово$фінансових об'єднань.

У США застосовуються безоплатне надання ліцен$
зій на комерційне використання винаходів. Розвиток
інноваційної діяльності здійснюється в країнах ЄС та
США із застосуванням інструментів венчурного фінан$
сування та реінвестування прибутку в розвиток через
емісію акцій компаній та через кооперацію, об'єднання
зусиль держави та груп компаній наукової сфери у ство$
рені та впроваджені в виробництво інновацій. Відтак
держави Євросоюзу беруть участь та частково фінан$
сують провідні проекти. В США розвиток високотехно$
логічних галузей здійснюється значною мірою за раху$
нок державних коштів, водночас в Японії для розвитку
високотехнологічних галузей активно залучаються інве$
стиційні ресурси японських корпорацій.

Загалом державна політика провідних розвинених
країн для фінансового забезпечення процесів іннова$

Таблиця 1. Основні характеристики процесів, інструменти державної
політики реіндустріалізації та забезпечення інноваційноJтехнологічного

розвитку

Харак-
теристика 

РІ 
Інструменти державної політики Заходи, що реалізувалися 

(реалізуються) 

Планування економічного 
розвитку; державні програми 
забезпечення першості в сфері 
передового виробництва (advanced 
manufacturing) 

Повернення промислових підприємств і 
робочих місць (re-shoring); відновлення 
обсягів інвестицій в  основні засоби та 
обладнання, технології; поліпшення 
бізнес-клімату; розширення  доступу до 
джерел енергії 

Регулювання доступу товарів на 
внутрішній ринок країни 

Заборона та обмеження імпорту при 
стимулюванні розширення внутрішнього 
виробництва Ві

дн
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ви
ро
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Надання податкових кредитів на 
підготовку кваліфікованих кадрів 

Розвиток та підтримка програм 
«наставництва», зростання якості, 
кваліфікації трудових ресурсів 

Індикативне планування 
високотехнологічного розвитку 

Формування нової індустрії на засадах 
інноваційного розвитку «Індустріальної 
революції 4.0» 

Цільові програми галузевого 
розвитку 

Здійснення «високотехнологічних 
проривів»; державне планування  та 
реалізація створення парків 
високотехнологічних фірм (кластерів) 

Пільгове оподаткування Державне фінансування 20 % витрат 
впровадження інновацій, звільнення  від  
оподаткування 

Державне страхування Державне страхування кредитів на 
експорт високотехнологічної продукції 
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Надання субсидій для розвитку 
високотехнологічних галузей 

Субсидіювання експорту 
високотехнологічних галузей 

Пільгове кредитування та 
оподаткування НДДКР 

Створення «керуючого вікна» (window 
guibance)  із розподілу державних кредитів

Державні дотації Державні дотації на створення 
інноваційний фондів 

Податкові пільги на інвестиції в 
інновації 

Податкові пільги на інвестиції в 
інноваційну сферу 

Податкові кредити  Впровадження екстраконцесій із 
фінансуванням із податкової бази до  
100 % інноваційних витрат 

Формування правової  бази  
інвестування 

Створення правового поля захисту та 
розвитку інвестицій 

Бюджетно-кредитне регулювання Забезпечення стабільності курсів валют, 
інфляції 
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Пряме фінансування, безоплатні 
позички 

Надання до 50 % компенсацій витрат на 
інновації 
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ційного технологічного розвитку застосовує методи
прямого регулювання із використанням інструментів
пільгового кредитування підприємств, що здійснюють
інноваційні розробки; безоплатної або на пільгових умо$
вах передачі земельних ділянок та держаного майна для
створення інноваційних підприємств.

Основні характеристики процесів реіндустріалізації
та інструменти державної політики застосовані для їх
реалізації та інноваційного, технологічного розвитку
представлені в таблиці 1.

Дослідження та узагальнення основних характери$
стик процесів реіндустріалізації економіки та вивчення
найбільш дієвих інструментів державної політики інно$
ваційного технологічного розвитку та результатів їх
реалізації дають можливість сформувати концептуаль$
ну динамічно$структурну модель оптимізації характе$
ристик процесів реіндустріалізації із застосуванням
інструментів державної політики інноваційного, техно$
логічного розвитку.

Розгляд набутого досвіду впровадження державної
політики інноваційного та технологічного розвитку в
різних країнах світу дає можливість окреслити ряд ха$
рактерних особливостей державного регулювання в
формуванні національних моделей. Зокрема вибір мо$
делі та формування економічної політики країни та
інструментів її державного регулювання залежить, від
рівня соціально$економічного розвитку країни, струк$
тури економіки країни та частки в ній високо, середньо
технологічних галузей, те на якому рівні техніко$тех$
нологічного устрою перебувають галузі економіки, їх
забезпеченості ресурсами, кадрами, рівнем розвитку
сучасних технологій, науки та освіти, стану та збалан$
сованості фінансово$бюджетної системи країни, ство$
реного інвестиційного клімату, розвитку інвестицій та
можливостей їх залучення, експортного потенціалу
країни та структури експорту та імпорту, стану розбу$
дови соціальної економічної інфраструктури, сформо$
ваності та дієвості законодавства, державних інститутів
та неформальних ринкових суспільних інститутів, мен$
тальності, звичаїв, традицій та їх впливу на структуру
виробництва та особливості ведення бізнесу, і нарешті,
географічного розташування, наявності та негативного
чи сприятливого впливу кліматичних умов.

ВИСНОВКИ
У підсумку аналізу світового досвіду реалізації дер$

жавної політики інноваційного та технологічного роз$
витку досліджено та узагальнено основні інструменти
державної політики, що були застосовані технологічно
розвиненими країнами світу у процесі їх інноваційної
розбудови й розвитку, сформовано концептуальну ди$
намічно$структурну модель та визначено сукупність
складників процесів реіндустріалізації як$от: індекси:
відновлення потужностей національного виробництва;
зростання частки виробництва високотехнологічної
продукції; інвестування і фінансування інноваційного
розвитку; технологічної модернізації, забезпечення ре$
сурсами виробництва; зростання інноваційної актив$
ності; розвитку партнерських відносин, взаємодії; що
окреслюють та визначають цільові орієнтири впровад$
ження реіндустріальних процесів та є основою форму$
вання та планування стратегічних напрямів економічної
політики країни необхідних для впровадження техно$
логічних змін, вибору методів і інструментів, що можуть
бути ефективно застосованими в реалізації економіч$
ної політики впровадження процесів реіндустріалізації
та забезпечення інноваційного, технологічного розвит$
ку.
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THE STATE OF EXTERNAL PUBLIC DEBT IN THE ECONOMIC REALITIES OF UKRAINE:
ITS ANALYSIS, CAUSES AND CONSEQUENCES

У статті зроблено дослідження зовнішнього державного боргу. Розкрито сутність поняття "зовнішнього

державного боргу" та визначено причини поглиблення боргової заборгованості і наслідки скорочення.

Зроблено аналіз тенденцій його зростання.

В умовах глобалізації розвиток міжнародної фінансової системи характеризується значним зростанG

ням обсягів зовнішньої державної заборгованості країн світу. На сьогодні державний борг є органічною

складовою фінансових систем переважної більшості країн світу, дієвим інструментом у механізмі макG

роекономічного регулювання та інструментом реалізації економічної стратегії держави. Залучення коштів

для покриття власних потреб держави за допомогою кредитних ресурсів є прийнятною та зумовлено

здійснення нею економічною діяльністю. Забезпечуючи функціонування країни, держава формує відноG

сини зовнішнього залучення коштів, які в певному періоді часу, особливо в кризових ситуаціях, сприяG

ють її життєдіяльності та розвитку. Тому важливим інструментом перерозподілу фінансових ресурсів у

державі є система державного боргу, зокрема, зовнішнього. Великий зовнішній державний борг лягає

важким тягарем на державні фінанси, потребуючи витрати на його управління та обслуговування і, відпоG

відно, на майбутні покоління громадян країни.

The article studies foreign debt. The essence of the concept of "external public debt" is revealed and the

reasons for the deepening of debt and the consequences of reduction are identified. An analysis of its growth

trends is made.

In the context of globalization, the development of the international financial system is characterized by a

significant increase in the volume of external government debt of the countries of the world. External government

debt is debt on loans (borrowings) borrowed from foreign sources. It acts as a state's external financial obligations

to nonGresidents. That is, the state acts as a borrower or guarantor of repayment of these loans (loans) by other

borrowers. To date, public debt is an organic component of the financial systems of the vast majority of countries

in the world, an effective instrument in the mechanism of macroeconomic regulation and an instrument for

implementing the state's economic strategy. Attracting funds to cover the state's own needs with the help of

credit resources is acceptable and due to its economic activity. In order to ensure the functioning of the country,

the state forms relations of external attraction of funds, which in a certain period of time, especially in crisis

situations, contribute to its life and development. Therefore, an important instrument of redistribution of financial

resources in the state is the system of public debt, in particular, external debt. A large external public debt places

a heavy burden on public finances, requiring expenditures on its management and maintenance and, accordingly,

on future generations of citizens of the country.

The goal of debt management policy is to maximize the effect of borrowing and to avoid macroeconomic

difficulties and balance of payments problems in the future. The overriding goal of managing external debt is to

DOI: 10.32702/2306�6806.2019.11.25
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Велике значення в сучасних умовах розвитку Украї$

ни приділяється зовнішньому державному боргу, який
впливає на всі сфери життєдіяльності країни. Зовнішні
запозичення уряду створюють ревальваційний тиск на
національну грошову одиницю, що загострює пробле$
му дефіциту поточного рахунку, знижуючи конкурен$
тоспроможність українських товарів і послуг щодо іно$
земних. У статті проаналізовано зовнішній державний
борг як негативне явище, зроблено аналіз та оцінку його
тиску на вітчизняну економіку і країну загалом.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У сучасній вітчизняній науці широко висвітлюють$

ся питання боргу України як на внутрішньому, так і на
зовнішньому ринку, водночас аналізуються всі процеси
пов'язані із управлінням та обслуговуванням боргу.
Особливу увагу приділяється зовнішньому державно$
му боргу, його вплив на економічний розвиток країни
та тенденціям зростання.

Проблемам впливу зовнішнього державного боргу
на соціально$економічний стан і розвиток країни при$
свячені наукові дослідження вітчизняних вчених, як$от:
Т.В. Вахненко, А.С. Гальчинський, О.Д. Заруба, В.В. Ко$
зюк, І.Щ. Луніна, К.В. Павлюк та інші. Попри всі дослі$
дження функціонування зовнішнього державного бор$
гу, реальний його стан та динаміку, виникає потреба в
подальшому його дослідженні і обгрунтуванні висновків
та пропозицій організації і управління державним бор$
гом.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування і аналіз зовнішнього

державного боргу України та визначення практичних
рекомендацій щодо покращення скорочення боргу за
сучасних умов розвитку країни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сучасна світова економічна система все більше за$
лежна від міжнародного фінансового капіталу, який
стає визначальним у системі розподілу ресурсів. Вод$
ночас фінансові потоки грунтуються на диспропорціях
економічного розвитку та зростанні залежності саме
країн$боржників третього світу, а не країн "центру". В
таку систему було послідовно вбудовано і українську
економіку, її залежність зростала від зовнішньої ко$
н'юнктури на сировинні товари. Нестабільність зов$
нішніх ринків, скорочення внутрішнього споживання
разом із відсутністю розвитку перспективних галузей
призводили до витискування прибутків із залишків ство$
реної в радянські часи промисловості і відтоку капіталів
за кордон, домінування імпортної споживчої продукції
на українському ринку.

За таких умов прогнозованим було потрапляння
України в залежність від зовнішнього кредитування. А
з урахуванням втрати промислових виробництв східно$
го регіону, в якому генерувалась значна частина валют$
ної виручки України, ще гостріше постало питання
фінансової стабільності. У відповідь на це українська

keep the country's external liabilities growing beyond its ability to service debt. Achieving this goal requires the

efficient use of borrowed resources. The shortGterm goal of managing external debt is to regulate the volume of

external borrowings so that aggregate demand is consistent with the state of internal and external calculations

of the country. Achieving this objective allows external borrowing to be consistent with the overall objectives of

macroeconomic policy.

Ключові слова: фінансові зобов'язання, зовнішній державний борг, управління зовнішньою заборгованістю,
джерела фінансування, позика, міжнародні резерви, валовий внутрішній продукт.

Key words: financial obligations, state external debt, foreign debt management, sources of financing, loan,
international reserves, gross domestic product.

влада вперто продовжує курс на нарощення зовнішніх
запозичень. Проте доцільність такої політики викликає
серйозні сумніви, адже, як і будь$які інші кредити, їх
доведеться повертати в майбутньому із відсотками, що
ставить під загрозу будь$яку можливість "українсько$
го прориву". Нас фактично штовхають до "грецького
сценарію", за якого фінансова допомога надається в
обмін на жорсткі заходи соціальної економії, а в підсум$
ку країна залишається не тільки в стані соціально$еко$
номічної кризи, а й з портфелем багатомільярдних бор$
гів [1].

Зовнішній державний борг являє собою заборго$
ваність за кредитами (позиками), залученими з інозем$
них джерел. Він виступає у вигляді зовнішніх фінансо$
вих зобов'язань держави перед нерезидентами. Тобто
держава виконує роль позичальника або гаранта пога$
шення цих кредитів (позик) іншими позичальниками.
Отже, до складу зовнішнього державного боргу вхо$
дять:

1) прямий зовнішній державний борг, що формуєть$
ся через залучення іноземних кредитів, безпосереднім
позичальником за якими є держава, та випуск держав$
них цінних паперів у вигляді зовнішніх державних по$
зик. Обслуговування цієї частини зовнішнього держав$
ного боргу здійснюється за рахунок коштів державно$
го бюджету;

2) умовний зовнішній державний борг, який фор$
мується за рахунок іноземних кредитів, залучених інши$
ми позичальниками під державні гарантії (гарантований
державою борг). Відповідальність щодо обслуговуван$
ня цих кредитів несе безпосередній позичальник, який
самостійно погашає іноземні кредити за рахунок влас$
них коштів, тому фінансові зобов'язання держави щодо
погашення цих кредитів мають умовний характер. Але в
разі невиконання безпосереднім позичальником своїх
боргових зобов'язань перед нерезидентом, згідно з умо$
вами угоди про позичання, набуває чинності державна
гарантія щодо виконання платежів на користь інозем$
ного кредитора. В такому разі умовні державні фінан$
сові зобов'язання стають прямими.

Зовнішній державний борг складається з:
— позик на фінансування державного бюджету та

погашення зовнішнього державного боргу;
— позик на підтримку національної валюти;
— позик на фінансування інвестиційних та інститу$

ціональних проектів;
— гарантій іноземним контрагентам щодо виконан$

ня контрактних зобов'язань у зв'язку з комерційними
ризиками;

— державних гарантій, що надаються Кабінетом
Міністрів України для кредитування проектів, фінансу$
вання яких передбачено державним бюджетом України
[2].

Державне управління залучення коштів, як прави$
ло, здійснюється в контексті бюджетного процесу, де
законом про державний бюджет на відповідний рік вста$
новлюються граничні розміри боргу і державні гарантії
його повернення.

Мета політики управління боргом є одержання най$
вищого ефекту від фінансування за рахунок запозиче$



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

27www.economy.in.ua

них коштів та уникнути макроекономічних труд$
нощів і проблем платіжного балансу в майбутньо$
му. Дострокова мета управління зовнішнім боргом
полягає в утриманні зростання зовнішніх зобов'я$
зань країни в межах її спроможності обслугову$
вати борг. Реалізація цієї мети потребує ефектив$
ного використання позичених ресурсів. Коротко$
строкова мета управління зовнішнім боргом — ре$
гулювання обсягів зовнішніх запозичень таким чи$
ном, щоб сукупний попит відповідав станові
внутрішніх і зовнішніх розрахунків країни. Реалі$
зація цієї мети дозволяє забезпечити відповідність
зовнішніх запозичень загальним цілям макроеко$
номічної політики.

Управління зовнішньою заборгованістю
ділиться на три стадії: залучення фінансування,
його розміщення (використання) і погашення бор$
гу. Відповідно, система управління зовнішньою за$
боргованістю держави означає управління всіма
стадіями і охоплює:

— аналіз кредитоспроможності — можливості
країни позичати кошти;

— оцінку платоспроможності — здатності обслуго$
вувати борг;

— контроль рівня зовнішньої заборгованості;
— контроль за складом зовнішнього боргу [3].
З цією метою використовуються показники забор$

гованості — індекси заборгованості, які вимірюють різні
складові зовнішнього боргу. До стандартних показників
заборгованості належать:

— відношення розміру боргу (сплаченого або не$
сплаченого) до експорту та до ВВП;

— відношення загальної суми платежів з обслуго$
вування боргу до експорту та державних доходів;

— коефіцієнт обслуговування боргу (співвідношен$
ня між сумою виплат по обслуговуванню боргу і вели$
чиною експорту товарів та послуг) [3].

Проаналізуємо та порівняємо динаміку зовнішньо$
го державного боргу і валового внутрішнього продукту
України протягом 2009—2018 років, бо від цієї динамі$
ки залежить безпечний рівень боргу, за якого держава
може своєчасно і в повному обсязі виконувати свої бор$
гові зобов'язання без допомоги міжнародних фінансо$
вих організацій, без проведення реструктуризації цих
зобов'язань.

Аналізуючи таблицю, видно загальну тенденцію зро$
стання зовнішнього державного боргу до валового внут$
рішнього продукту. За 2009—2017 роки цей показник
зріс з 20,5% до 46,9%, тобто вдвічі, а у 2018 році скоро$
тився до 41,2 %. Особливо інтенсивно це відбувалось у
2014—2017 роках, у період якого відношення зовніш$
нього державного боргу до валового внутрішнього про$
дукту зросла на 10,2%. Основною причиною падіння
ВВП в Україні з 2014—2018 років є втрата частини те$
риторії країни в процесі військової агресії Російською
Федерацією, де знаходилась значна кількість під$
приємств.

Аналіз цієї таблиці показує, що зовнішній держав$
ний борг помітно випереджає золотовалютні резерви
України. Впродовж 2014 року в Україні відбулось
стрімке скорочення обсягу міжнародних валютних ре$
зервів до 7,5 млрд дол. США на кінець року, тобто у про$
центному співвідношенні цей показник зменшився у
порівнянні з попереднім роком на 63,1%.

Згідно з наведеними даними спостерігається зміна
тенденції відношення міжнародних резервів до зовніш$
нього державного боргу. У 2012 році показник склав
63,5%, що є максимальним значенням за цей період. За
2009—2014 роки показник мав тенденцію до зниження,
а протягом 2015—2018 років відбувається зростання по$
казника і був вищий критичного рівня.

Співвідношення короткострокового зовнішнього
боргу за залишковим терміном погашення та міжнарод$
них резервів, то його значення має відображати ступінь
стійкості боргової позиції держави і приватного секто$
ру, а також достатності офіційних резервів для підтрим$
ки міжнародної ліквідності країни в разі реверсу потоків
капіталу. Тимчасом як у країнах із низьким і середнім
рівнем доходів наприкінці 2014 року короткостроковий
зовнішній борг становив 30,8% міжнародних резервів, в
Україні це співвідношення було на рівні 303% і 248,4%
наприкінці 2017 та 2018 років відповідно. Відомо, що
критичне значення відношення короткострокового зов$
нішнього боргу до міжнародних резервів, відповідно до
критеріїв Грінспена, дорівнює 100% [10].

Закономірним є зростання обсягів боргу держави в
період фінансово$економічних криз та нестабільної си$
туації всередині країни. Відповідно не в повному обсязі
відбувається накопичення коштів державного бюдже$
ту, а видатки водночас залишаються на одному рівні або
збільшуються. Динаміка дефіциту державного бюдже$
ту формує базу для зростання державного боргу. У ана$

Таблиця 2. Динаміка зовнішнього державного боргу
і золотовалютних резервів України за 2009—2019 рр.,

млн дол. США

Зовнішній державний 
борг, млн дол. США 

Міжнародні резерви 
(ЗВР), млн дол. США 

Приріст Приріст 

 
 
 

Роки 
 
 

Сума, 
млн 
дол. 
США 

млн 
дол. 
США 

 
% 

Сума, 
млн 
дол. 
США 

млн 
дол. 
США 

 
% 

 
ЗВР/зовн. 
держ. 
борг, % 

 
 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

26 519 
34 760 
37 475 
38 659 
37 536 
38 792 
43 445 
45 605 
48 989 
50 462 

- 
+8241 
+2715 
+1184 
-1123 
+1256 
+4653 
+2159 
+3385 
+ 1103 

- 
+31,1 
+7,8 
+3,2 
-2,9 
+3,3 
+12,0 
+5,0 
+7,4 
3,0 

26 505 
34 576 
31 795 
24 546 
20 416 
7 533 
13 300 
15 539 
18 808 
20 820 

- 
+8071 
-2781 
-7248 
-4130 
-12882 
+5767 
+2239 
+3269 
+2013 

- 
+30,5 
-8,0 
-22,8 
-16,8 
-63,1 
+76,5 
+16,8 
+21,0 
10,7 

99,9 
99,5 
84,8 
63,5 
54,4 
19,4 
30,6 
34,1 
38,4 
41,3 

Джерело: [4; 5].

Таблиця 1. Зовнішній державний борг України і номінальний ВВП України за 2009—2018 рр.

Джерело: [4].

Роки 
Зовнішній 

державний борг, 
млрд дол. США 

ВВП, 
млрд 
дол. 
США 

Відношення 
зовн. держ. 
боргу до 
ВВП, % 

2009 26,5 117,2 20,5  
2010 34,8 136,4 23,9  
2011 37,5 163,1 20,4  
2012 38,7 175,8 18,3  
2013 37,5 183,3 17,3  
2014 38,8 131,8 26,3  
2015 43,4 90,6 46,9 
2016 45,6 93,3 45,8  
2017 
2018 

49,0 
50,5 

99,3 
122,7 

46,9  
41,2  
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лізованому 2010—2018 роках державний дефіцит Украї$
ни коливався в різних межах, проте у 2017 році він ско$
ротився по відношенні до 2016 року на 18,7 млрд грн.

Згідно з чинним законодавством України, управлі$
ння зовнішнім боргом та його обслуговуванням
здійснює Міністерство фінансів України, у складі яко$
го спеціально сформоване Головне управління обслу$
говування зовнішнього державного боргу України. У
межах покладених на нього повноважень Міністерство
фінансів виступає фінансовим агентом держави піж час
виконання всіх фінансових операцій, пов'язаних із цим
завданням. Міністерство фінансів України реагує на всі
іноземні кредити, залучені як від імені держави, так і
під державні гарантії українськими юридичними особа$
ми. На підставі цієї інформації здійснюється статистич$
ний облік усіх державних зовнішніх зобов'язань, ведеть$
ся моніторинг державного зовнішнього боргу, готуєть$
ся детальний графік платежів з його обслуговування,
відповідно до якого Державна служба казначейства за$
безпечує своєчасне фінансування видатків на обслуго$
вування державного зовнішнього боргу в межах наяв$
них фінансових ресурсів, передбачених Державним
бюджетом України на вказані цілі [7].

Участь у процесі обслуговування зовнішнього дер$
жавного боргу країни є однією із додаткових функцій,
яку, поряд із основними, виконує центральний банк дер$
жави. Згідно із Законом України "Про вступ України до
Міжнародного валютного фонду, Міжнародного бан$
ку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової
корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Ба$
гатостороннього агентства по гарантіях інвестицій" від

3 червня 1992 року, Україна вступила до Міжнародного
валютного фонду через приєднання до Угоди Фонду. На
Міністерство фінансів України, як фінансового агента
уряду України, покладається здійснення всіх фінансо$
вих операцій відповідно до статей Угоди Фонду.

Членство в МВФ дає можливість країні, що відчуває
тимчасові труднощі з платіжним балансом та нестачею
коштів у іноземній валюті для виконання зовнішніх
фінансових зобов'язань, отримати позики в іноземній
конвертованій валюті для покриття дефіциту платіжно$
го балансу та поповненння валютного резерву [2].

Відношення зовнішнього державного боргу до ВВП
є важливим показником, який широко використовуєть$
ся в міжнародній і вітчизняній практиці та характери$
зує здатність погасити борг.

Відповідно до наведених даних, можна спостеріга$
ти зростання зовнішнього державного боргу і ВВП.
Відношення зовнішнього державного боргу до ВВП ха$
рактеризується змінною тенденцією. Зі встановленим
критичним значенням показника на рівні 40%, спостер$
ігається підвищення цих меж, починаючи з 2014 року. У
2015 році таке відношення склало 52,68%, що на 12,68%
перевищує критичну межу, у 2016 році — 52,03% — це
на 12,03% вище за критичний рівень.

За цей період показник зовнішнього державного
боргу у розрахунку на одну особу зріс на 517,4 дол.
США або на 83,84% і в 2016 році становив 1135 дол.
США, що більше ніж у 5 разів перевищує критичну межу
(200 дол. США). Дана ситуація може бути пояснена як
скороченням населення в Україні, так і нарощуванням
зовнішнього державного боргу.

У 2017 році державний борг України сягнув макси$
мального значення в розмірі 76,4 млрд дол. США, у
співвідношенні до ВВП країни — 84,6%. Ця заборго$
ваність почала динамічно зростати після 2014 року. В
цей період валовий зовнішній борг України, котрий
включає як державні, так і корпоративні борги, сягав
217,6 % експорту та в рази перевищував середній рівень
боргу для країн із низькими і середніми доходами (97,8%
експорту). Обсяг валового зовнішнього боргу України
був також помітно більшим від прийнятого в світі гра$
ничного рівня — 200% експорту [10].

У 2018 році зобов'язання за зовнішнім державним
боргом становили 3,6 млрд дол. США: 2,05 млрд дол.
США на повернення тіла кредиту і 1,59 млрд дол. США
обслуговування відсотків. Ці зобов'язання покривали$
ся видатковою частиною бюджету і становили 11,4%
видатків. У 2017 році цей показник становив 5,2% [9].

У 2019 році Україна має віддати 6 млрд дол. США, а
в 2020 році — стільки ж. Це буде значно вищий відсоток
бюджету країни, оскільки економічне зростання очі$
кується на рівні 3%, а боргові зобов'язання зростають
понад на 100%. Це кошти, які могли б стати ресурсом
розвитку України [9].

Через борг і спричинену ним реструктуризацію, про$
ведену 2015—2016 роках, Україна з 2021 року сплачу$
ватиме такий собі податок на економічне зростання в
розмірі 15%, якщо приріст зростання ВВП буде в інтер$

 Млрд 
грн 

Млрд 
дол. 
США 

% від 
загальної 
суми 

Ринкове фінансування 1285,6 48,1 74 % 
Пільгове фінансування 446,5 17,0 26 % 
МВФ 154,5 5,9 9% 
МБРР (Світовий банк) 127,3 4,9 7 % 
ЄС (МФД) 85,9 3,3 5 % 
ЄБРР 15,7 0,6 1 % 
ЄІБ 17,3 0,7 1 % 
Органи управління 
іноземних держав 

45,8 18,0 3 % 

Таблиця 3. Державний борг за джерелами фінансування

Джерело: [4].

Роки 

Зовнішній  
державний  

борг  
(млрд грн) 

ВВП 

Відношення 
зовнішнього 
держ. боргу 
до ВВП, % 

2012 1408,89 309,0 21,93 
2013 1454,93 300,7 20,67 
2014 1566,73 611,97 39,06 
2015 1979,46 1042,72 52,68 
2016 2383,18 1240,08 52,03 
2017 2586,11 1323,28 51,17 

Таблиця 4. Динаміка показника зовнішнього державного
боргу до ВВП у 2012—2017 роках, %

Джерело: [4].

Роки Сума боргу 
2012 617,4 
2013 824,41 
2014 1133,0 
2015 1111,6 
2016 1135,0 
2017 1170,4 

Таблиця 5. Динаміка показника зовнішнього державного
боргу в розрахунку на одну особу 2012—2017 років,

дол. США

Джерело: [4].
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валі 3—4% і 40% від кожного відсотка зростання, що пе$
ревищує 4%.

У 2019—2021 роках Україна матиме значні потреби
у фінансових ресурсах для погашення державного бор$
гу та покриття дефіциту державного бюджету. У 2019 ро$
ці уряду України знадобиться приблизно 7,7 млрд дол.
США (5,8% ВВП) для погашення державного боргу (в
іноземній та національній валютах) і ще 2,9 млрд дол.
США (2,3% ВВП) для покриття прогнозованого дефі$
циту державного боргу. Про це повідомляє Економіч$
ний огляд Світового банку в Україні [8].

Якщо економіка України зростатиме в середньо$
му на 5% у 2021—2040 роках, це становитиме сумарно
21,51 млрд дол. США. Україні з її величезним відста$
ванням необхідні мінімум 7% щорічного зростання про$
тягом 15 років. У такому разі у 2021—2040 роках Ук$
раїні за погодженими інструментами відновленя вар$
тості —Valuerecovery instrument — доведеться випла$
тити 64,62 млрд дол. США [8].

 Основними причинами зростання державного бор$
гу протягом останніх років є:

— необхідність нарощування валютних резервів, які
значно вичерпались валютними інтервенціями НБУ;

— залежність України від імпорту енергоносіїв;
— технічна відсталість значної частини сфер націо$

нальної економіки;
— анексія Криму та військовий конфлікт на сході

України;
— використання державних запозичень для покрит$

тя дефіциту державного бюджету, зумовленого
збільшенням видатків на оборону та обслуговування
державного боргу, сформованого в попередні роки;

— необхідність потужної державної підтримки дер$
жавних підприємств та банків [6].

ВИСНОВКИ
22 серпня 2018 року Уряд України схвалив проект

постанови КМУ "Про затвердження середньострокової
стратегії управління державними боргом на 2018—
2020 роки" [4]. Стратегією визначено завдання для
Міністерства фінансів щодо скорочення боргу до 60% у
2018 році, 52% у 2019 році і 49% у 2020 році. Вона вста$
новлює якісні цілі, які дозволяють не тільки знизити
рівень боргу до ВВП, а й покращити його структуру і
знизити ризики, які йому сьогодні притаманні.

У Стратегії визначено план дій щодо її реалізації. Це:
— розвиток внутрішнього ринку;
— випуск ОЗДП в доларах США, євро та в гривні на

міжнародному ринку;
— розширити бази інвесторів та спрощення їх до$

ступу;
— активні операції з управління державним боргом,

в тому числі пропозиції з випуску ОЗДП з погашенням
у 2019—2020 роках;

— поглиблення взаємодії з інвесторами;
— розширення співпраці з МВФ та урядами інозем$

них держав щодо пільгового фінансування;
— робота уряду щодо покращення рейтингу Украї$

ни як позичальника [4].
Для зменшення зовнішньоборгового навантаження

в Україні велике значення має вдосконалення механізмів
залучення позик Міжнародних фінансових організацій
(МФО), основними з яких є:

— ретельний відбір проектів для фінансування в
бюджетній сфері або з наданням державних гарантій із
урахуванням факту їх пріоритетності для України та
можливостей погашення боргових зобов'язань за раху$
нок держбюджету;

— збільшення кількості самоокупних інвестиційних
проектів у державному й приватному секторах еконо$
міки без гарантування кредитів урядом і посередництва
держави як суверенного позичальника;

— посилення ролі української сторони в процесах
планування та розроблення проектів (зокрема на стадії

їх ініціювання органами державної влади й підготовки
програмних документів МФО з питань їхньої діяльності
в нашій країні);

— узгодження кредитних програм співробітництва
України з МФО із середньостроковою стратегією управ$
ління державним боргом [10].
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PLACE OF ENTREPRENEURSHIP AND CORPORATE ACTIVITIES IN THE IMPLEMENTATION
OF THE MODERN SOCIAL PARADIGM

У статті здійснено теоретичне визначення місця підприємницької та корпоративної діяльності в реаG

лізації сучасної соціальної парадигми. Встановлено, що вирішення соціальних завдань у сучасному укG

раїнському суспільстві набуває першочергового значення. Однак в умовах економічної кризи наша дерG

жава не в змозі виконати всі свої соціальні функції. Обгрунтування інституту підприємництва як фактоG

ру модернізації українського суспільства в умовах глобалізації, передбачає використання всього теореG

тикоGметодологічного арсеналу гуманітарного та соціальноGекономічного знання, що дозволяє охопити і

зрозуміти витоки, суть, соціальноGекономічний зміст і функціональні ролі підприємництва. Узагальнено,

що у зв'язку з цим набуває особливої методологічної значущості теорія соціальної стратифікації, яка дозG

воляє описати структуровані відмінності і соціальну нерівність між групами людей.

The article carries out the theoretical definition of the place of entrepreneurial and corporate activity in the

implementation of the modern social paradigm. It has been established that the solution of social issues in modern

Ukrainian society is of the urgent importance. However, under conditions of economic crisis, our state is unable

to fulfill all its social functions. It has been summarized that entrepreneurship can become a new active force

that is able to bear the burden of social responsibility on the part of the state, both in relation to its employees

and in relation to the surrounding community in general. Nonetheless, in terms of an unstable economic situation,

many enterprises are concerned mainly about their own survival and preserving profitability. Meanwhile, the

development of the social infrastructure of the region and the social security of the employees of the enterprise

are the most important factors for the stability of any company.

It has been defined that entrepreneurship, as a form of implementation of the strategy of modernization and

sustainable development of the economy, is considered as a significant force for the renewal, improvement and

restructuring of economic activity, as well as the establishment of new informational and communicational culture

and social technology in the conditions of tough competition.

Justification of the institute of "entrepreneurship", as a factor of modernization of Ukrainian society in terms

of globalization, involves the use of the entire theoretical and methodological resources of humanitarian and

socioGeconomic knowledge, which allows embracing and comprehending the origins, essence, socioGeconomic

content and functional roles of entrepreneurship. It has also been summarized that social stratification theory,

which makes it possible to describe structured differences and social inequalities between groups of people, is

getting of a particular methodological importance.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
З середини XX ст. різко зріс динамізм соціальних

процесів. Змінилися люди, навколишнє і ділове середо$
вище, фактори соціально$економічного розвитку, меха$
нізми державного регулювання, економічна обстанов$
ка. Все це загострило проблему вироблення загально$
філософських основ суспільного розвитку в якості те$
оретичної основи нової соціальної парадигми.

Філософія в сучасному світосприйнятті виділяє дві
панівні доктрини — об'єктоцентризм і суб'єктоцент$
ризм, що по$різному відповідають на питання про мету
і внаслідок розвитку людського суспільства. Основу
об'єктоцентристського світогляду становить безумов$
не визнання принципу перманентної реальності, прин$
ципу еволюції, згідно з яким світ розвивається по
висхідній лінії від нижчих форм до вищих. Водночас
ідеал людського існування втілюється саме в перспек$
тиві історичного руху, процвітання і гуманізації в дале$
кому і прекрасне майбутнє. На цьому світогляді базу$
валися всі теорії соціального розвитку: еволюціонізму,
неоеволюціонізму, модернізації.

У суб'єктоцентризмі не існує поняття "еволюція" в
звичному значенні. Основу історичного руху і соціаль$
них процесі встановить діяльність людей, що констру$
юють суспільство з урахуванням певних структурних
умов, успадкованих від минулого. Соціальна реальність
складається не з об'єктів, а з подій і процесів,мають різні
вектори руху, водночас послідовність подій в межах
кожного соціального процесу має кумулятивний харак$
тер. Тим самим поняття "прогрес" і "регрес" мають он$
тологічні значення, як би протилежні тим, що містять$
ся в об'єктоцентризмі. Сучасний інститут підприємниц$
тва розглядається науковцями крізь призму суб'єкто$
центризму.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчив
інтерес науковців до проблеми дослідження підприєм$
ництва як соціального інституту. Зокрема здійснено
аналіз зарубіжного досвіду та вітчизняних реалій ста$
новлення соціального підприємництва [1; 2; 5 та ін.];
конкретизовано зміст поняття "соціальне підприємниц$
тво" [3; 10; 11, 13 та ін.] в умовах урахування соціально$
філософських аспектів розвитку економіки, управлін$
ня та освіти в умовах формування сучасного суспільства
[14] та апелювання до ефектів державного регулюван$
ня економіки в умовах євроінтеграції України [9]. Нау$
ковці дедалі частіше вказують на соціальну складову
підприємницької діяльності, в межах цих ідей розгля$
дають функції, засадничі ідеї, принципи корпоративної

The term "corporate social responsibility" has been analyzed as well. The role and importance of social

entrepreneurship in Ukraine has been summarized. It has been established that social entrepreneurship has a

compound and complex structure. A stable tendency to popularize social entrepreneurship is being formed,

which is corroborated by its productivity for all parties involved.

Ключові слова:соціум, соціальна реальність, соціальна парадигма, підприємницька діяльність, соціальне
підприємництво, корпоративна діяльність.

Key words: society, social reality, social paradigm, entrepreneurial activity, social entrepreneurship, corporate
activity.

соціальної відповідальності [4; 6; 7; 8 та ін.]. Однак про$
блема визначення місця підприємницької та корпора$
тивної діяльності в реалізації сучасної соціальної пара$
дигми не знайшла належного вирішення в доробках су$
часних науковців.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є здійснення визначення теоретично$

го місця підприємницької та корпоративної діяльності
в реалізації сучасної соціальної парадигми.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Вирішення соціальних завдань у сучасному украї$

нському суспільстві набуває першочергового значен$
ня. Однак в умовах економічної кризи наша держава
не в змозі виконати всі свої соціальні функції.
Підприємництво може стати новою активною силою,
здатною нарівні з державою нести тягар соціальної
відповідальності як по відношенню до своїх співробі$
тників, так і по відношенню до навколишньої спільно$
ти загалом.

Однак в умовах нестабільної економічної ситуації
багато підприємств стурбовані, передусім, власним
виживанням і збереженням прибутковості. Між тим,
розвиток соціальної інфраструктури регіону та соц$
іальна захищеність співробітників підприємства — це
найважливіші фактори стабільності будь$якої ком$
панії.

У результаті тривалого і безперервного процесу ка$
піталістичного розвитку в західних країнах сформува$
лася складна і збалансована система регламентації взає$
мовідносин приватного підприємництва, влади і суспіль$
ства в сфері реалізації соціальних програм. Нині в різних
країнах участь бізнесу у вирішенні соціальних проблем
або жорстко регулюється в рамках чинного комерцій$
ного, податкового, трудового, екологічного законодав$
ства, або здійснюється добровільно під впливом вста$
новлених стимулів і пільг. В Україні цей процес знахо$
диться на початкових етапах становлення і відбуваєть$
ся в умовах панівних позицій держави, вкрай слабкого
розвитку інститутів громадянського суспільства і олі$
гархічного розвитку бізнесу [14].

У сучасному суспільстві підприємництво розгля$
дається як важливий фактор стійкого економічного роз$
витку і політичної стабільності суспільства. Підприєм$
ництво в сучасному розумінні — це "самостійна,
здійснювана на свій ризик діяльність, спрямована на си$
стематичне отримання прибутку від користування май$
ном, продажу товарів, виконання робіт або надання
послуг особами, зареєстрованими в цій якості у вста$
новленому законом порядку" [5].
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Водночас підприємництво як форма реалізації стра$
тегії модернізації та сталого розвитку економіки, вис$
тупає суттєвою силою оновлення, вдосконалення та
реструктуризації господарської діяльності, а також ста$
новлення нової інформаційно$комунікативної культу$
ри і соціальної технології в умовах жорсткої конку$
ренції.

У соціології та економічній теорії існує безліч зна$
чень понять підприємництва [2]. Вони різні в розумінні
як природи, так і функціонального змісту досліджува$
ного явища. У зв'язку з цим набуває особливої методо$
логічної значущості теорія соціальної стратифікації, яка
дозволяє описати структуровані відмінності і соціаль$
ну нерівність між групами людей. Натомість психоло$
гічний генезис підприємництва та історичний розвиток
підприємництва як елементу економічних інститутів
знайшли відображення в сучасній соціології. Для об$
грунтування інституціональної природи підприємниц$
тва зазначені обставини важливі.

Основною, загальною функцією будь$якого соціаль$
ного інституту є задоволення соціальних потреб, зара$
ди яких він був створений і існує. Для здійснення цієї
функції кожному інституту доводиться виконувати ряд
функцій, що забезпечують спільну діяльність людей,
котрі прагнуть до задоволення потреб. Виходячи з цих
посилок, можна зробити висновок, що підприємництво
в функціональному плані має ознаки соціального інсти$
туту: підприємець реалізує функцію задоволення потреб
членів суспільства в товарах і послугах, а для того щоб
зробити поведінку підприємця передбачуваним, реаль$
ність економічного середовища і суспільство створюють
правила і норми поведінки, що регулюють поведінку
кожного підприємця.

Торкаючись проблем розвитку підприємництва на
сьогодні, варто звернути увагу на його соціальні риси,
адже, динамізм розбудови соціально$ринкових відносин
набуває все більшої ваги на порядку денному поступу
економічних систем і говорити про підприємництво, не
уявляючи його соціальний резонанс, або соціальний ас$
пект у економічному відтворенні, мабуть, взагалі недо$
речно [8]. Тобто підприємництво все більше тяжіє до
соціального прояву підприємництва як узагальнення
макроекономічного відтворення, так і конкретно взя$
тих форм його реалізації на мікрорівні [7]. До того ж,
під соціальним підприємництвом розуміється "підприє$
мницька діяльність, яка направлена на вирішення со$
ціальних проблем, з використанням інноваційних ме$
тодів і технологій" [1, с. 36], додатково наголошуючи не
тільки на соціальній спрямованості такої діяльності, а й
на її інноваційному характері.

Соціальне підприємництво все більше стає не$
від'ємним елементом інноваційного типу відтворення і
його можна розглядати як один із інструментів соціаль$
ної політики держави. По$перше, з боку держави ма$
ють надаватися гарантії у підтримці початковому соці$
альному підприємництву як у фінансовому так і в зако$
нодавчому полі, по$друге, існує проблема відсутності
чіткого механізму залучення громадськості і бізнесу до
вирішення суспільних проблем, що провокує та нагро$
маджує протиріччя, по$третє, у соціального підприєм$
ництва завжди існує проблема, щодо комплексного ви$
рішення 3$х його складових: економічного, екологічно$
го та соціального характеру, адже ці характеристики
свідчать про його інноваційну трансформуючи силу, що
виправдовує його як вид соціальних інновацій гарантій
добробуту соціуму [6].

Аналіз наукової літератури дав змогу встановити,
що істотним фактором функціонування соціального
підприємництва є забезпечення корпоративної соціаль$
ної відповідальності підприємств [4].

Значущість і пріоритетність проблем корпоратив$
ної соціальної відповідальності обумовлені, по$перше,
високим ступенем господарського розвитку провідних
країн світу, що створюють матеріальні можливості для

підтримки сучасних стандартів якості життя населен$
ня; по$друге, посиленням ролі нематеріальних фак$
торів економічного зростання, пов'язаних з необхідн$
істю інвестицій в людський капітал як ключової умови
інноваційного економічного зростання, заснованого на
потенціалі інтелекту, освіченості і творчості праців$
ників [2]. Важливою причиною підвищення уваги до
розвитку соціальних функцій підприємницького
співтовариства в Україні став перегляд традиційних
поглядів на концепцію соціальної політики в бік роз$
ширення кола її суб'єктів і значного скорочення втру$
чання держави у вирішення багатьох соціально$еконо$
мічних проблем.

Попри актуальність феномена корпоративної соц$
іальної відповідальності (далі — КСВ) не тільки в Ук$
раїні, але і в країнах світу, до цих пір немає його одно$
значного трактування. Так, на Заході термін "корпора$
тивна соціальна відповідальність" найчастіше розгля$
дається як елемент сталого розвитку. Наприклад, Євро$
пейська комісія визначає КСВ як якусь концепцію, яка
відображатиме добровільне рішення компаній брати
участь в покращенні життя суспільства і в захисті на$
вколишнього середовища [1]. На Заході КСВ все часті$
ше трактується як спроба вирішити соціальні пробле$
ми, викликані діяльністю корпорацій. Тому проблеми
КСВ у розвинених країнах ініціюються безпосередньо
суспільством, людьми.

В Україні підходи до визначення КСВ мають певну
специфіку. Соціальна відповідальність бізнесу трак$
тується по$різному: то дуже вузько, а часом — занадто
широко. У вузькому сенсі корпоративна соціальна відпо$
відальність включає обов'язки підприємства ефективно
здійснювати функції по створенню доданої вартості, в
повному обсязі виконувати соціо$еколого$економічні
зобов'язання, встановлені законами, етичними норма$
ми та правилами, прийнятими в суспільстві.

Традиційне трактування корпоративної соціальної
відповідальності у вузькому сенсі передбачає своєчасну
виплату працівникам зарплати, сплату податків, до$
тримання законодавства в сфері охорони навколишньо$
го середовища, техніки безпеки і здоров'я працівників,
етичну поведінка в рамках існуючого законодавства.
Отже, вихідною сферою формування системи соціаль$
ної відповідальності бізнесу є соціально$трудові та по$
в'язані з ними економічні і політичні відносини. З цих
позицій соціальна відповідальність виступає як метод
цивілізованого вирішення соціально$трудових кон$
фліктів, що містить механізм досягнення соціальної ста$
більності суспільства. Нині в Україні триває процес ство$
рення правових основ і механізмів реалізації взаємодії
влади і бізнесу в рамках трипартизму (уряд — профспілки
— підприємці), виробляються форми і методи управлін$
ня організаціями в нових умовах [3].

У широкому сенсі корпоративна соціальна відпові$
дальність є добровільний внесок бізнесу в розвиток су$
спільства в соціальній, економічній та екологічній сфе$
рах, часто не пов'язаний безпосередньо з основною
діяльністю компанії і виходить за рамки певного зако$
нодавчого мінімуму і прийнятих в суспільстві етичних
норм [1]. Це відповідальність перед діловими партнера$
ми і співробітниками, перед місцевими громадами та
населенням загалом. Вищою формою соціальної відпо$
відальності бізнесу є включення його в систему соціаль$
ного партнерства, коли відбувається перегляд відпові$
дальності бізнесу, влади і суспільства у вирішенні су$
спільно значущих проблем, викорінення соціального
утриманства, створення механізмів громадського кон$
тролю за виконанням державою своїх соціальних зобо$
в'язань.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ЦЬОМУ НАПРЯМІ

Можна констатувати, що розвиток підприємниц$
тва в умовах сучасної соціальної парадигми пов'яза$
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ний не тільки з сучасним економічним станом, але і
особливостями української державності. Зв'язок
підприємництва з соціальною, економічною та куль$
турною підсистемами суспільства очевидний. Деталь$
ний аналіз місця і ролі підприємництва і корпорацій в
сучасній соціальній парадигму дав змогу встановити,
що корпоративна соціальна відповідальність підприє$
мницької діяльності стосується багатьох сфер. Це і
виробництво якісної продукції (послуг); і охорона на$
вколишнього середовища шляхом впровадження ре$
сурсо$, енергозберігаючих технологій. Сьогодні го$
товність підприємництва до проведення соціальної
політики повинна зростати, оскільки вона дає мож$
ливість зміцнити конкурентні переваги на ринку, що
стає особливо актуальним, враховуючи глобалізаційні
процеси.

Таким чином, соціальна відповідальність бізнесу
може і повинна стати майданчиком для плідного
співробітництва між бізнесом і владою. Однак це
тривалий процес, що протікає нелегко навіть в роз$
винених і благополучних економіках. Формування
соціально відповідальної поведінки в підприємниць$
кому середовищі можливо тільки за цілеспрямова$
ної підтримки з боку держави та її активної участі у
вирішенні соціальних проблем. Перспективи подаль$
ших розвідок у цьому напрямі вбачаємо у висвітлені
дієвих організаційних умов розвитку соціального
бізнесу.
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тягом майже сорока років вважалося формування но$
вого європейського політичного об'єднання. Європеї$
зація — це дуже складне явище, яке досліджується за
допомогою різних підходів, методологічних рамок та



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

35www.economy.in.ua

концепцій. Одна з провідних дискусій у літературі по$
лягає в тому, чи є європеїзація явищем висхідним чи
низхідним. Водночас виникають інші підходи, і європеї$
зація все більше досліджується як "багатовекторний"
процес, який включає обидві точки зору. Низхідна (top$
down) або "позитивна" модель (ЄС — держава) вивчає
імплементаційний тиск (впровадження норм ЄС у націо$
нальну політику, вибір інструментів політики та кори$
гування в адміністративних структурах), під час якого
відбувається передача довіри до європейських надбудов
з боку держав членів. Висхідна модель (bottom$up) (дер$
жава — ЄС) вивчає "стратегію національної відповіді"
(спроби держав заповнити прогалини своїми нормами
регулювання). Багатовекторна модель під європеїзацією
розуміє складний циркулярним процес (держава — ЄС
— держава), в якому взаємодіють як висхідні, так і
низхідні імпульси. Вона має сильний рефлексивний еле$
мент, оскільки ці взаємодії створюють зворотній зв'я$
зок, через який національні суб'єкти одночасно форму$
ють європейські структури і дозволяють європейській
інтеграції формувати внутрішню арену.

Але постає питання: "Чи є європеїзація поза Євро$
пою?" Безумовно, правдоподібно вважати, що органі$
зації, політика та рішення ЄС мають відповідний
внутрішній вплив на країн$членів, квазічленів, які беруть
участь у внутрішньому ринку, та держав$кандидатів, які
повинні прийняти acquis communautaire, щоб отримати
право на членство в ЄС. Але чи може ЄС також мати
систематичний та виразний вплив такого роду поза
Європою— Ажде, ЄС використовує стимул до членства
як головний — і загалом ефективний — важіль для того,
щоб змусити країн$кандидатів приймати правила ЄС,
принаймні формально, однак цей інструмент не засто$
совується до країн, які не мають права на членство в ЄС.

АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням європеїзації у різні часи займалися такі

дослідники: С. Балмер, М. Коулз, Дж. Капорасо, С. Лад$
рех, Г. Менц, К. Раделлі, Т. Рісс та інші. Серед українсь$
ких вчених$економістів питання європеїзації України
вивчали В. Мовчан, О. Бетлій, Н. Бурейко, М. Золкіна,
К. Фурманець та інші. Зокрема Н. Бурейко у статті дос$
ліджує, як розвивалася ідея Європи та як вона сприй$
малася в Україні з часів незалежності країни; автор до$
ходить висновку, що українці часто позитивно оціню$
ють європейськість України з географічної, історичної
та культурної точки зору, тоді як в економічній, пол$
ітичній та соціальній сферах існує загальне відчуття, що
країна все ще відстає від Європи за нормами, цінностя$
ми та стандартами. Однак теоретичні та емпіричні дос$
лідження щодо політики сусідства ЄС ще недостатньо
вкорінені в українській літературі з питань європеїзації
[9, c. 14].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Політика розширення була найбільш ефективним

інструментом ЄС щодо експорту європейських інсти$
туцій, цінностей та стандартів до сусідніх країн. Однак,
які ж інструменти впливу використовує ЄС, коли мова
не йде про потенційних кандидатів на вступ до ЄС —
Передусім це Європейська політика сусідства (ЄПС),
яка спрямована на підтримку тісних відносин із сусідн$
іми країнами

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження впливу європеїзації на

країн$сусідів ЄС, зокрема країн "Східного партнерства",
що об'єднані під ЄПС.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Концепцію європеїзації було введено на початку

1990$х і до цього часу стало досить широко розгорну$
тим інструментом дослідження серед науковців з міжна$
родних відносин чи європейських досліджень. Однак,

будучи відносно молодим дослідницьким напрямом,
воно було визнане лише наприкінці 90$х років як "окре$
ма дослідницька область в дослідженнях ЄС" [1].

Першим, хто дав визначення європеїзації, був про$
фесор університету Кіль Р. Ладрех. Він визначив євро$
пеїзацію як "поступовий процес переорієнтації напрямів
і форм політики до тої міри, що політика та економіка
ЄС стає частиною організаційної логіки національної
політики та політико творення" [2, с. 69].

Згодом визначення Р. Ладреха неодноразово до$
повнювалися. Так, Т. Борзель назвав європеїзацію про$
цесом, завдяки якому сфери внутрішньої політики ста$
ють все більш підпорядкованими європейській політиці
[3, c. 574]. Наступними, хто намагався дати визначення
європеїзації, були Т. Рісс, М. Коулз і Дж. Капорасо: "Ви$
никнення і розвиток на європейському рівні різних
структур управління, тобто політичних, правових і со$
ціальних інститутів, пов'язаних із політичним вирішен$
ням проблем, що формалізує взаємодію між акторами,
і політичними мережами, що спеціалізуються на ство$
ренні авторитетних європейських правил" [4, c. 3].

К. Раделлі відносить до європеїзації такі процеси:
(а) формування; (б) розповсюдження; (в) інституціона$
лізацію формальних та неформальних правил, проце$
дур, політичних парадигм, способів ведення справ, які
вперше були визначені й закріплені в прийнятих рішен$
нях ЄС, а потім були введені у внутрішній дискурс, по$
літичні структури і державну політику [5, c. 30].

Пізніше К. Мумуціс переглянув визначення К. Ра$
деллі, додавши до цього дискурс. Згідно з його визна$
ченням, європеїзація — це "процес інтеграції в логіку
внутрішнього (національного та субнаціонального) дис$
курсу, політичних структур та публічної політики фор$
мальних та неформальних правил, процедур, політич$
них парадигм, переконань та норм, які вперше визна$
чені в процесах політики ЄС" [6, c. 611].

С. Ладрех у 2010 р. доповнив своє визначення про$
цесу європеїзації і зазначив, що європеїзацію слід роз$
глядати як зміни в країнах$членах, чия мотивація при$
в'язана до політики ЄС чи процесу прийняття рішень [7,
c. 2]. Зважаючи на це, головною метою будь$якого до$
слідження процесу європеїзації є визначення причин$
ного зв'язку та перевірка впливу ЄС на внутрішні зміни
у кожній з країн$членів.

На сьогодні можна виділити три окремі фази і, отже,
три виміри дослідження європеїзації, де кожен новий
вимір спирається на попередній і додає до нього:

— Європеїзація членства, яка визначає вплив Євро$
пейського Союзу (ЄС) на існуючі держави$члени ЄС,

— Європеїзація розширення, яка застосовується до
країн$кандидатів та країн$кандидатів з чіткою перспек$
тивою членства в ЄС,

— Європеїзація сусідів, яка впливає на сусідніх
"аутсайдерів" ЄС, де немає жодної перспективи всту$
пу [8, c. 5].

Ми ж, у даному дослідженні, детальніше зупинимо$
ся саме на третьому вимірі європеїзації. Водночас як ЄС,
безумовно, є найважливішим актором у європейському
регіоні, "ідея Європи" поширюється набагато далі, ніж
просто членство в ЄС, адже процес європеїзації не об$
межується країнами в межах кордонів ЄС. Проникнен$
ня (дифузія) політик, цінностей та норм, які виплива$
ють із процесу європеїзації, стимулюють у державах$
сусідах ЄС зміни в ідеології та практиці національної
політики, дискурсах та ідентичності [9, c. 26].

Ф. Шіммельфенніг виділяє два основні механізми
впливу ЄС на зовнішніх партнерів, які порівнюються та
протиставляються у більшості літератури, — це
умовність та соціалізація. Умовність грунтується на пря$
мому, санкціонованому впливі ЄС на цільовий уряд і
поширюється на міжурядовий канал зовнішніх стимулів,
має обов'язковий вплив та дотримання режиму управ$
ління. У режимі умовності ЄС надає урядам, які не є чле$
нами, стимули, такі як фінансова допомога, доступ до
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ринку або інституційні зв'язки за умови, що вони будуть
відповідати вимогам ЄС. Ефективність цього механізму
залежить від розміру винагород ЄС та надійності його
обумовленості. Надійність є результатом вищої пере$
говорної сили та послідовного застосування умовності,
тобто ЄС повинен бути менш зацікавленим, ніж його
партнер, і партнер повинен бути впевненим, що він отри$
має винагороду лише тоді, коли будуть виконані умови.
Крім того, цільові уряди зважують зовнішні стимули
проти внутрішніх витрат. Витрати на внутрішню адап$
тацію не повинні перевищувати міжнародні винагоро$
ди, оскільки в іншому випадку раціональний цільовий
стан обумовленості не буде виконуватися [10, c. 8].

Навпаки, соціалізація включає всі зусилля ЄС на$
правлені на передачу знань — а також ідей та норм, що
стоять за ними — державам$аутсайдерам. Ці знання
полягають у переконанні таких держав у тому, що по$
літика ЄС є доцільною, і, як наслідок, мотивує їх до її
прийняття. Соціалізація охоплює міжурядове "соціаль$
не навчання", "конструктивний вплив" та "спілкування".
Замість того, щоб безпосередньо маніпулювати або по$
всебічно впливати на розрахунки витрат і вигод від
зовнішніх суб'єктів, ЄС навчає їх принципам та прави$
лам європейського управління. Зовнішні суб'єкти прий$
мають та дотримуються правил ЄС, якщо вони переко$
нані у своїй легітимності та доцільності та якщо вони
приймають авторитет ЄС. Це вважається більш імовір$
ним випадком, якщо зовнішні суб'єкти знаходяться в
новому та невизначеному середовищі, ідентифікують$
ся та прагнуть належати до "Європи". Процес, який ха$
рактеризується обговоренням та частими, а також
щільними контактами між ЄС та зовнішніми учасника$
ми, також вважається таким, що сприяє поширенню
європеїзації [11, c. 562—563].

Таким чином, європеїзація за межами держав$членів
ЄС стосується, головно, передачі норм, правил і ціннос$
тей ЄС до країн, що не входять до об'єднання, але котрі
підпадають під політику розширення ЄС. Більшою мірою
європеїзація визначає, якою мірою країнам$кандидатам
вдається пристосуватися до існуючої європейської мо$
делі [12, c. 6]. Наприклад, розширення ЄС істотно впли$
нуло на формування кордонів ЄС у випадку країн ЦСЄ.
Як стверджує Т. Рісс, коли почалися переговори про член$
ство з країнами ЦСЄ, європейські політичні діячі прий$
няли новий дискурс ідентичності щодо ЦСЄ [13, c. 14].
Таке рішення дало можливість країнам Центральної та
Східної Європи "повернутися до Європи", оскільки їхні
кордони були "перемальовані" відповідно до нового істо$
ричного та геополітичного контексту.

Європеїзація сусідства випливає з двох попередніх
вимірів, оскільки вона має європейські цінності та нор$
ми. Однак, якщо процес європеїзації не передбачає май$
бутнього вступу до ЄС (чи держава ще не отримала ста$
тусу кандидата на вступ), тоді під європеїзацією слід
розуміти "процес ідеологічної, інституційної та політич$
ної трансформація в державах$членах ЄС та інших євро$
пейських державах, чия основна сила виходить від ЄС
як центру політичного дискурсу… що спрямований на
досягнення основних цінностей та політичних цілей ЄС"
[14, с.15].

Європеїзація сусідства досліджує, як європейські
цінності та норми передаються за межі ЄС. Попри те,
що вони не підпорядковуються стратегії розширення
ЄС, країнам східного сусідства запропоновано інші ро$
бочі рамки, що грунтуються на посиленому співробіт$
ництві та більш тісних відносинах. Однак, на відміну від
країн ЦСЄ, де процес європеїзації було посилено меха$
нізмами розширення, в державах$сусідах ці зміни вно$
сяться у внутрішні справи переважно через процес "со$
ціалізації". Передусім, на основі конструктивістського
підходу, соціальне навчання передбачає прийняття
суб'єктами норм і цінностей, що зближує їх з Європою.
Крім того, процес соціалізації включає "методи навчан$
ня" [15, c. 8], які спрямовані на передачу принципів та

правил, що підпорядковують європейському управлін$
ню поза межами ЄС у державах$сусідах.

Однією із форм реалізації європеїзації сусідства є
Європейська політика сусідства (ЄПС), яка була запо$
чаткована у 2004 році. ЄПС спрямована на надання мож$
ливості країнам$сусідам ЄС брати участь у різних ви$
дах діяльності ЄС шляхом тіснішої політичної, економіч$
ної, культурної співпраці та взаємодії в галузі безпеки.
Однією із частин ЄПС є Східне партнерство, яке є
спільною політичною ініціативою між ЄС і трьома дер$
жавами Східної Європи — Білорусь, Україна та Мол$
дова — і трьома державами Південного Кавказу — Гру$
зія, Вірменія та Азербайджан. Ці ініціативи сусідства
були розроблені з метою розмивання ліній розриву між
державами$членами ЄС та країнами, що не є членами
ЄС, оскільки прикордонний процес може "стерти тери$
торіальну неоднозначність та амбівалентні ідентичності
для формування унікального та згуртованого порядку"
[16, c. 126].

ЄПС легко розглядати як основу європеїзації. Його
розробили посадові особи Європейської Комісії, які
раніше відповідали за розширення ЄС. Спочатку плану$
валося відобразити ЄПС шляхом розширення ринку ЄС
та законодавства ЄС за відсутності формального член$
ства в організаціях ЄС. Крім того, в документах ЄПС
з'явилися три принципи політики розширення. По$пер$
ше, ЄПС базується на зобов'язанні ЄС просувати ос$
новні ліберальні цінності та норми за її межами, по$дру$
ге, вона претендує на використання політичної обумов$
леності як головного інструменту норми просування. За
відсутності стимулів для членства, стратегії ЄПС по$
єднують як участь у ЄПС як таку, так і інтенсивність та
рівень співпраці з прихильністю партнерів ЄПС до лібе$
ральних цінностей та норм. По$третє, ЄС використовує
процедури планування, звітності та допомоги, подібні
до тих, що застосовуються для країн$кандидатів [10, c.
18].

Для східних сусідів ЄС, європеїзація стала одним із
легітимних і можливих шляхів модернізації. Ініціатива
Східного партнерства забезпечила політичну основу та
практичний інструментарій для сприяння трансформації,
взаємної синергії, наближення асоціації та взаємного
обміну [17, c. 9]. Східне партнерство, насправді, може
сприйматися як пропозицію розвивати більш тісну пол$
ітичну та економічну асоціацію з ЄС за обставин зроста$
ючої регіональної політичної та військової напруги, при$
чиною якої є дедалі більша самовпевненість Росії.

Європеїзація України у рамках Східного партнер$
ства здійснюється у чотирьох цілях роботи до 2020 року:
економічний розвиток та ринкові можливості; зміцнен$
ня інституцій та належне урядування; сполучення, енер$
гетична ефективність, навколишнє середовище та зміна
клімату; мобільність та контакти між людьми. Зазначені
цілі відтворені у тематичних платформах на період з
2017 до 2020 року.

Перша — це демократія, незалежне врядування та
стабільність. У цьому контексті "низхідними" інструмен$
тами є політичний діалог та офіційні заяви. ЄС прагне
покращити зв'язок за допомогою таких засобів, як ре$
гулярні саміти, засідання комітетів і переговори. На$
томість, "висхідні" стратегії полягають у підтримці не$
державних суб'єктів та тих інституцій, які не належать
до політики високого рівня, тобто громадянського су$
спільства, системи освіти та засобів масової інформації.

Позитивною тенденцією в цьому напрямку є збіль$
шення неурядових організацій (до 80 тис. у 2017 році
проти 70 тис. у 2016 році) [18, c. 6]. З іншого боку, в Ук$
раїні надалі необхідно продовжує вдосконалення зако$
нодавства, включаючи ратифікацію Стамбульської кон$
венції, а також інтеграцію всеохоплюючого гендерного
підходу до галузевих реформ та зміцнення національ$
ного гендерного механізму, особливо на місцевому рівні.

Щодо галузі юстиції, станом на 1 вересня 2018 року
Україна досягла значного прогресу у прийнятті не$
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обхідного законодавства. Було ухвалено Стратегію су$
дової реформи. У 2016 році були внесені зміни до кон$
ституції щодо правосуддя, 1401$VIII, які передбачали
деполітизацію суддів та наданні більшої незалежність,
але й більшої відповідальності суддів. Було прийнято
пакет інших законопроектів, як наприклад про новий
Верховний суд, 1402$VIII і Антикорупційний суд, 2447$
VIII, як нові інституції, для переатестації всіх суддів в
Україні, що мало б сприяти збільшенню прозорості су$
дової влади. Однак, за індекс верховенства права у
2017—19 роках для України залишився незмінним —
0,5 пункти (77 місце із 126) [19], що свідчить про не над$
то значний прогрес у сфері юстиції.

Другого платформою є економічна інтеграція та
зближення з політиками ЄС, головною з форм якої мо$
жемо вважати співпрацю в рамках двосторонніх угод
про асоціацію та про поглиблену та всеохоплюючу зону
вільної торгівлі (ПВЗВТ) (підписана з Україною в бе$
резні 2014 року). У рамках ПВЗВТ передбачається ком$
плексна програма юридичної та інституційної модерні$
зації в окремих сферах і, якщо вона буде реалізована
правильно, це має призвести до більш інтенсивних тор$
говельних відносин з ЄС, та гармонізувати бізнес$сере$
довище в країнах Східного партнерства та врешті$решт
навіть досягнути економічних критеріїв для членства в
ЄС. Саме підписання цих угод є прикладом безпосеред$
нього впливу європеїзації, адже країни взяли на себе
зобов'язання взяти на себе частину acquis ЄС у сфері
внутрішнього ринку, в обмін на додаткові торговельні
вигоди, а також погодилися, що ЄС може призупинити
конкретні торговельні вигоди у випадку, якщо вони не
дотримуватимуться прав людини або основних свобод
[17, c. 19].

Окрім того, економічна співпраця в рамках "Східно$
го партнерства" також передбачає надання підтримки для
розвитку малого та середнього бізнесу. Україна прийня$
ла Стратегію розвитку МСП на період до 2020 року та
схвалила свій план дій. Було створено платформу для
ефективного регулювання PRODialog, метою якої було
сприяння взаємодії між приватним та державним секто$
рами через онлайн$консультації, участь у громадських
заходах, подіях та дослідженнях. Регіон Східного парт$
нерства має мережу громадсько$приватного діалогу з
експертами з усіх країн$членів Східного партнерства.

Третьою платформою є енергетична безпека, яка роз$
глядає питання зміцнення солідарності; підтримки розвит$
ку інфраструктури, взаємозв'язків та диверсифікації по$
стачань; гармонізації політик у сфері енергетики. Най$
більш помітною зміною стало підвищення цін на газ для
населення на паритеті з цінами на імпорт газу у 2015 році,
встановлення належних ринкових стимулів та усунення
перехресного субсидування та пов'язаних з ними коруп$
ційних ризиків. У квітні 2017 року Верховною Радою Ук$
раїни було прийнято новий Закон України "Про ринок
електричної енергії", а у червні 2018 рокі Кабінетом
Міністрів України було прийнято План заходів з реалізації
1$го етапу Енергетичної стратегії України (до 2020 року).

Четвертою платформою є міжлюдські контакти, що
розглядають питання культури; освіти та науки; інфор$
маційного суспільства та медіа; інтеграції систем дос$
ліджень та інновацій [19]. В рамках цієї платформи, без$
перечно позитивним кроком було включення України
до програм EU4Youth та Erasmus+.

Таким чином, у рамках політики Східного партнер$
ства Європейський Союз дедалі глибше намагається
європеїзувати Україну. Однак цей процес ускладнюєть$
ся багатьма факторами. Зокрема кожна держава має
свою власну модель розвитку, політичну систему та еко$
номічні програми. Роль зацікавлених сторін у програмі
модернізації також змінюється. Неохоче або стримане
керівництво, скептичне суспільство, слабке громадянсь$
ке суспільство, а також корупція та економічна не$
стабільність ускладнюють формулювання та реалізацію
преференцій для європеїзації у державах Східного

партнерства. Внутрішні виклики та різноманітність зов$
нішньополітичних прагнень та очікувань призвели до
розбіжностей між державами та змішаних результатів
у процесі модернізації.

Регіон Східного партнерства залишається крихким.
З шести держав Східного партнерства п'ять держав ма$
ють територіальні конфлікти. Ці тривалі напруження та
конфронтації в околицях кидають тінь на стабільність,
соціальну безпеку та модернізацію економік [17, c. 10].

Таким чином, європеїзація може мати два наслідки:
— Позитивні ефекти: структурні зміни економіки;

підвищення конкурентоспроможності в глобальному
масштабі; збалансований і справедливий економічний
розвиток; політична стабілізація, що призводить до
жорсткого застосування верховенства права в цілому
та захисту прав власності зокрема.

— Негативні наслідки: народне незадоволення че$
рез соціальні труднощі під час реформ; радикалізація
консервативних, антиліберальних і антиєвропейських
політичних поглядів; поглиблення поляризації та пол$
ітичних конфліктів; брак державного фінансування та
макроекономічні дисбаланси; втрата певних опцій зов$
нішньої торгівлі; зростання соціально девіантної пове$
дінки (злочинність, корупція тощо).

ВИСНОВКИ
Європеїзація стала однією з легітимних шляхів мо$

дернізації східних партнерів. Європейський Союз праг$
не інвестувати і сприяти внутрішній та регіональній ста$
більності та розвиток своїх сусідів. Ініціатива Східного
партнерства забезпечила політичну основу та практич$
ну панель інструментів для сприяння трансформації,
взаємної синергії та наближення асоціації. ЄС зали$
шається привабливим і для ряду країн та товариств ре$
гіону. Образ ЄС як трансформаційної сили був помітно
продемонстрований тим, що сприймалося багатьма як
Революція Гідності в Україні під прапорами ЄС. Це може
забезпечити тверду платформа для шляху до європеї$
зації в межах країн і серед товариств, які визнали важ$
ливість співпраці з Європейським Союзом.

Таким чином, підсумовуючи, заявлені політичні цілі
європеїзації в рамках ЄПС включають просування де$
мократії, дотримання та захист прав меншин, водночас
як економічні цілі включають модернізацію регулюван$
ня бізнесу, усунення перешкод на шляху торгівлі та інве$
стицій, а також створення сприятливого бізнес$середо$
вища для суб'єктів господарювання в ЄС і її країнах$
партнерах. На відміну від прозорих цілей є також при$
ховані наслідки, які мають стратегічний характер і заз$
вичай пов'язані з очікуваними зрушеннями в міждержав$
них відносинах (наприклад, нейтралізація тиску від
третіх сторін, як$от: Росія), зміни у внутрішній політиці
шляхом розширення можливостей окремих суб'єктів
(соціальних, цивільних) груп; досягнення відповідності
критеріям членства в ЄС та можливе приєднання до ЄС.

Подальші дослідження європеїзації України мо$
жуть бути розглянуті у призмі імплементації положень
Угоди про асоціацію України з ЄС.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF THE DEVELOPMENT OF MONETARY
POLICY RULES

Досліджено генезис правил монетарної політики, їх переваги та обмеження у прийнятті управG

лінських рішень центрального банку. Виокремлено переваги та недоліки правила Тейлора, а також

розглянуто його сучасні модифікації. Визначено етапи розробки правила монетарної політики та

чинники, що впливають на ефективність використання. Відзначено, що правила в монетарній поліG

тиці України ще не стали звичним інструментом прийняття управлінських рішень. Обгрунтовано

принципи розробки монетарних правил, заважаючи на світовий досвід та інституціональні особG

ливості української економіки: забезпечення фактичного переходу на режим інфляційного таргеG

тування; врахування у математичній моделі правила показника обмінного курсу; уникнення абсоG

лютизації певного правила монетарної політики як "панацеї" від кризових явищ; забезпечення гнучG

кості у прийнятті управлінських рішень та синергетичного поєднання дискреційних заходів із моG

нетарними правилами в умовах економічних чи політичних шоків; забезпечення відкритого та поG

ступового переходу до використання правил, суспільної довіри до монетарної влади; забезпечення

незалежності та прозорості політики НБУ.

The genesis of monetary policy rules, their advantages and limitations in making central bank

management decisions have been investigated. It is noted, that monetary rules make it possible to develop

a plan of future political measures, act as a means of communication of the state with financial markets

and other economic agents. The advantages and disadvantages of the Taylor rule are highlighted and its

current modifications are considered. The stages of the development of the monetary policy rule and the

factors that influence the efficiency of use are determined. It is noted, that the rules in the monetary policy

of Ukraine have not yet become a common tool for managerial decisionGmaking. Given that the discount

rate has not yet become an effective refinancing tool, interest rate policy is ineffective and inflation

targeting policy is declarative, in the face of uncertainty and difficulty in measuring the real interest rate,

it is advisable to develop a monetary rule for monetary aggregates in Ukraine. Improving the effectiveness

of the NBU policy through the transmission channel's interest channel requires stimulating the

development of the interbank market; reduction of interest rate volatility and determination of benchmarks

for the formation of value for money; ensuring that interest rates depend on the interest rate, the frequency

of changes of which should be planned in advance in order to reduce uncertainty and to generate positive

subjective expectations. The principles of development of monetary rules are grounded, hindering the

world experience and institutional features of the Ukrainian economy: ensuring the actual transition to

the regime of inflation targeting; taking into account in the mathematical model the rules of the index of

the exchange rate; avoiding the absolutization of a certain rule of monetary policy as a "panacea" for
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Посилення значимості монетарної політики в умо$

вах глобалізації, фінансової дерегуляції та перманент$
ності криз актуалізує дослідження особливостей ме$
тодів та інструментів її реалізації, оцінки ефективності
трансмісійних механізмів, можливостей та напрямів
трансформації. Давно існує дилема вибору між політи$
кою, що базується на свободі дій і передбачає незапла$
новану реакцію центрального банку на зміни ринкових
умов, виклики і загрози фінансовій безпеці, та політи$
кою правил у виборі та застосуванні інструментів регу$
лювання, що базуються на ретроспективному досвіді
або врахуванні майбутніх тенденцій розвитку. У науко$
вих колах точаться дискусії щодо переваг та обмежень
дискреційної монетарної політики та політики правил.
Однак світовий досвід засвідчує, що лише від мистецтва
поєднання цих двох підходів залежить ефективність
монетарних управлінських рішень.

 У 90$х рр. XX ст. центральні банки розвинутих країн
активно почали використовувати правила, які передба$
чають взяття центробанком певних зобов'язань щодо
підтримки окремих параметрів грошового ринку. Мо$
нетарні правила виступають орієнтиром в умовах неви$
значеності та швидкої мінливості ринку, певною техно$
логією та інструментом прийняття управлінських рішень
щодо стримування чи пом'якшення монетарних умов у
відповідь на відхилення основних макроекономічних
показників від цільових орієнтирів. Застосування пра$
вил дає змогу попередити суб'єктивізм та сенсуалізм у
прийнятті рішень, зменшити амплітуду кризових явищ
у фінансовому секторі та стимулювати економічне зро$
стання. Зважаючи на переваги монетарних правил,
світовий досвід використання, необхідність трансфор$
мації і підвищення ефективності монетарної політики
Національного банку України, а також враховуючи пе$
рехід на режим інфляційного таргетування, актуалі$
зується потреба у дослідженні теоретико$методологі$
чних засад розробки і практичного використання мо$
нетарних правил, зважаючи на інституціональні особ$
ливості.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ

ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Правила монетарної політики досліджували такі
зарубіжні вчені: Л. Болл, К. Віксель, Ч. Гудхарт, Ф. Кід$
ланд, П. Кумар, Б. Маккалам, Е. Прескотт, В. Семлер,
Дж. Тейлор, М. Фрідмен, Р. Харісон та ін. Найбільш відо$
мим правилом монетарної політики, яке використову$
ють центральні банки розвинених країн світу, виступає
правило Дж. Тейлора та його сучасні модифікації. Се$
ред українських вчених, хто вивчає проблематику роз$

crisis phenomena; providing flexibility in management decisionGmaking and synergistically combining

discretionary measures with monetary rules in the face of economic or political shocks; ensuring an open

and gradual transition to the use of rules, public confidence in monetary authority; ensuring the

independence and transparency of NBU policy.

Ключові слова: генеза монетарних правил, принципи розробки, трансмісійний механізм, процентна став�
ка, інфляційне таргетування.

Keywords: genesis of monetary rules, principles of rule development, transmission mechanism, interest rate,
inflation targeting.

робки та використання правил у монетарній політиці,
варто виокремити наукові праці Т. Васильєвої, С. Козь$
менка, С. Лєонова, О. Лунякова, І. Радіонової, Т. Сав$
ченка. Враховуючи значний науковий доробок відзна$
чених вчених, подальшого вивчення потребують теоре$
тико$методологічні аспекти розробки монетарних пра$
вил в умовах системного реформування національної
економіки і трансформації монетарної політики.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження генези монетарних пра$

вил, етапів та принципів розробки і використання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Дж. Тейлор, який заклав основи сучасних монетар$

них правил, трактує їх суть як план дій, що визначає
обставини, за яких центральний банк повинен змінюва$
ти інструменти монетарної політики [1, c. 3], та який
може втрачати актуальність і змінюватись під впливом
зовнішніх чинників [2, c. 198]. Тейлор відзначав, якщо
правило має сенс, то повинне використовуватись про$
тягом тривалого часу: для макроекономічної політики
це декілька бізнес$циклів, для інших цілей — декілька
років. Розмежовуючи дискреційне регулювання і регу$
лювання на основі правил, вчений відмітив, що певні
дискреційні заходи держави можна визначити як пе$
рехід від одного правила до іншого або як складову
існуючого правила політики [2, c. 199].

Українські вчені монетарні правила інтерпретують
як реакцію основного інструмента монетарної політи$
ки, зокрема облікової ставки, у відповідь на прогнозне
відхилення інфляції та сукупного попиту від цільового
орієнтиру [3, c. 4]; як стратегію політики, за якої цент$
ральний банк бере на себе зобов'язання дотримуватися
визначеного правила незалежно від тенденцій розвит$
ку економіки та фази циклу [4, c. 52]. Правила відобра$
жають певний рівень теоретичного усвідомлення
зв'язків макроекономічних явищ та вимоги щодо прак$
тичних дій державного регулювання [5, c. 58].

Центральні банки уже давно визначили стратегічні
та оперативні цілі своєї діяльності, однак на сьогодні й
досі існують розбіжності у поглядах економістів та на$
уковців щодо шляхів їх досягнення. Нобелівські лауреа$
ти Ф. Кідланд і Е. Прескотт відзначають, що завдяки
правилам центральні банки досягають меншої інфляції,
ніж в умовах дискреційної політики, яка не приводить
до максимізації цільової функції [6, c. 473—474]. Пове$
дінка економічних агентів в умовах рівноваги залежать
від їх раціональних очікувань щодо наслідків прийнят$
тя управлінських рішень, тобто вони мають певні знан$
ня про зміну політики внаслідок зміни економічних
умов. Водночас вони обумовлюють необхідність пере$
гляду державою своєї політики, як результат, — суб'єк$
ти реагують на такі зміни, але це не означає, що вони
завжди достовірно можуть передбачати майбутні події.
Використовуючи методику теорії ігор, вчені довели, що
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політика, яка постійно реагує на поточну ситуацію, дає
гірші результати, ніж якби вона слідувала певним пра$
вилам. Більше того, така гра держави із економічними
агентами може дестабілізувати економіку. Зокрема цен$
тральний банк, стимулюючи сукупний попит, обумов$
лює зростання цін та заробітних плат, подальші такі дії
призводять лише до зростання загального рівня цін. Та$
ким чином, вчені довели, що послідовна політика уря$
ду, орієнтована на поточну ситуацію та короткостро$
кові цілі, є неоптимальною і неефективною, бо призво$
дить лише до надмірного рівня інфляції, а рівень безро$
біття не знижується. Економічна політика повинна бути
системною, а її розробникам необхідно враховувати
ефект політики через механізм очікувань згідно з
поточними рішеннями суб'єктів господарювання [6,
c. 481].

Як і будь$яка концепція, монетарні правила мають
певні переваги та обмеження (недоліки) у застосуванні
(табл. 1). Використання правил зменшує суб'єктивну
складову у прийнятті управлінських рішень, сприяє про$
зорості та відкритості політики, дає змогу зменшити
амплітуду циклічних коливань та стимулює відновлен$
ня економічного зростання. Можливість передбачення
кроків центрального банку формує відповідні суб'єк$
тивні очікування та поведінку, підвищує довіру до мо$
нетарної влади.

Відсутність правил у монетарній політиці дає широкі
можливості монетарній владі діяти суб'єктивно та інтуї$
тивно, керуючись власними судженнями та емоціями. У
сучасних умовах швидкої мінливості ринку, розвитку
фінансових інновацій, віртуалізації та зростання відкри$
тості економіки ускладнюється оцінка параметрів ма$
тематичних моделей монетарних правил та можливість
достовірного прогнозу поведінки суб'єктів. Суттєвим
недоліком політики монетарних правил виступає недо$
статня гнучкість та оперативність монетарних рішень.

Таким чином, монетарне правило — це модель прий$
няття управлінських рішень центральним банком у
відповідь на макроекономічні шоки (цінові, сукупного
попиту і сукупної пропозиції, валютні тощо), що про$
являється у зміні інструментів політики задля досягнен$
ня визначених цільових орієнтирів.

Специфіка розробки та застосування монетарних
правил визначається теоретичними засадами основопо$
ложних концепцій регулювання економіки, еволюцією
грошово$кредитної системи, фінансових відносин і ме$
ханізму монетарного регулювання. Розглянемо генезу
розвитку монетарних правил та особливості їх форма$
лізації. Одним із перших правил монетарної політики є
правило К. Вікселя, що передбачає зміну відсоткової
ставки залежно від зміни цін: якщо ціни зростають, не$
обхідно підвищувати процентну ставку і, навпаки. Про$
те це правило залишає поза увагою зміни в реальному

секторі економіки і не знайшло широкого використан$
ня у практиці центральних банків. Згідно з правилом
Вікселя, центральний банк зобов'язаний встановлюва$
ти відсоткову ставку відповідно до співвідношення [3,
c. 24]:

 1 ttt ii ϕρ+= − (1),
 де i

t
 — номінальна процентна ставка в періоді t, i

t$1
— номінальна процентна ставка в періоді t$1, j — ко$
ефіцієнт еластичності, pt — логарифм загального індек$
су цін періоді t.

У 50$х рр. XX ст. М.Фрідмен досліджував взаємозв$
'язки зміни грошової маси із динамікою цін та реально$
го ВВП. Він запропонував монетарне правило для гро$
шової маси, що передбачало забезпечення її щорічного
зростання на фіксовану норму, яка повинна відповіда$
ти стабільному довгостроковому рівню цін кінцевої про$
дукції, це приблизно 3—5 %, хоча не виключав помірні
циклічні або столітні коливання [7, c. 116—119]. На його
думку, нездатність держави забезпечити стабільні гро$
шові рамки виступала основним чинником інфляцій та
економічних депресій, на відміну від держави ринок де$
монструє гнучкість та адаптивність [7, c. 24].

Математична модель монетарного правила М. Фрід$
мена [3, c. 23]:

vym Δ−Δ+=Δ π (2),
де Δm — зміна пропозиції грошей, Δу — зміна ре$

ального ВВП, Δv — зміна швидкості обігу грошей, π —
рівень інфляції. Показники для проведення розрахунків
наводяться в логарифмах.

Ще одним правилом, що базується на використанні
грошових агрегатів, є правило МакКалума, яке харак$
теризує взаємозв'язок між грошовою масою та динамі$
кою цін і виступає результатом розвитку правила по$
стійного темпу приросту грошової маси М. Фрідмена [3,
c. 23]:

)( ∗
Δ

∗∗ Δ−Δ−Δ−Δ=Δ xxvxm xϕ (3),

де m — зміна пропозиції грошей, ∆x* = π* +  ∆q* —

зміна рівноважного номінального ВВП, ∆v* — тренд
зміни швидкості грошей, ∆х  — зміна номінального ВВП,
φ∆х — константа.

Застосовуючи це правило із константою 0,5, Б. Мак$
Калам довів, що ефективність монетарної політики, яка
проявляється у динаміці макроекономічних показників,
могла бути вищою. Однак нестабільність попиту на
гроші обмежує використання монетарних правил для
грошових агрегатів.

Використання грошових агрегатів у монетарних
правилах не завжди дає змогу визначити цільове зна$
чення грошової маси та відповідні зміни процентних
ставок. До основних труднощів використання грошо$

Переваги Недоліки (обмеження) 
- усунення неузгодженості та непослідовності 
політики; 
- мінімізація упереджених і вмотивованих 
рішень;  
- зменшення невизначеності, прозорість, 
передбачуваність та зрозумілість монетарної 
політики; 
- підвищення довіри до органів монетарної 
влади; 
- зменшення негативних ефектів від часового 
лагу між прийняттям та реалізацією рішень; 
- зростання дисциплінованості, підзвітності та 
відповідальності центрального банку; 
- зменшення амплітуди циклічних коливань та 
стабілізації економіки; 
- зменшення політичного тиску на 
центральний банк; 
- сприяння децентралізації та деконцентрації 
державного управління 

- недостатні повнота та 
якість статистичної 
інформації для об’єктивної 
оцінки; 
- високий ступінь 
абстрагування та 
узагальнення; 
- складність оцінки 
параметрів моделі та 
достовірного прогнозу 
показників; 
- недостатня гнучкість та 
оперативність монетарної 
політики; 
- обмеженість застосування 
у нових та невизначених 
умовах; 
- недостатній досвід 
використання 

Таблиця 1. Переваги та недоліки правил монетарної політики
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вих агрегатів у монетарних правилах належать [8, c.
25—26]:

1) відхилення монетарних показників від цільових
значень може бути спричинене й іншими чинниками,
окрім визначених;

2) ендогенне розширення грошової маси може
відбутися внаслідок застосування фінансових інновацій.

Одним із найпопулярніших та найбільш широко ви$
користовуваних виступає монетарне правило Дж. Тей$
лора для процентної ставки. Воно демонструє за$
лежність процентної ставки від відхилень інфляції та
ВВП від своїх цільових значень. Процентна ставка підви$
щується, якщо рівень цін та реальний випуск перевищу$
ють цільові параметри і знижується, якщо рівень цін і
реальний випуск нижчі за цільове значення. В умовах,
коли ймовірність економічного спаду є більшою загро$
зою, аніж зростання цін, центральний банк повинен зни$
жувати процентну ставку. Таким чином, рішення щодо
зміни процентної ставки впливають на рівень цін та еко$
номічну активність в країні.

Тейлор запропонував визначати рівень процентної
ставки так [2, c. 202]:

2)2(5,05,0 +−++= pypr (4),
де r — ставка за федеральними фондами, p — рівень

інфляції за попередні чотири квартали, y — процентне
відхилення реального ВВП від цільового рівня.

Відповідно:
 */*)(100 YYYy −= (5),
де Y— це реальний ВВП, Y* — тренд реального ВВП

(2,2 % на рік з 1984 р. по 1992 р.)
Величина реакції центрального банку на відхилен$

ня в реальному випуску та інфляції залежить від рівня
чутливості сукупного попиту до процентних ставок, що
відображається у значеннях коефіцієнтів. Правило по$
казує, що ставка за федеральними фондами повинна
зростати, якщо інфляція перевищує цільовий рівень 2%,
а реальний ВВП перевищує тренд ВВП. Якщо рівень
інфляції та реальний ВВП дорівнюють цільовому рівню,
то ставка за федеральними фондами дорівнює 4% або
2% в реальному вимірі. Використання рівня інфляції за
попередні чотири квартали у правій частині рівняння
показує, що дане монетарне правило побудоване з ви$
користанням лагової (відстаючої) інфляції як оціноч$
ної величини очікуваного рівня інфляції. Таким чином,
рівноважна ставка за федеральними фондами на рівні
2% приблизно відповідає стабільному та безінфляцій$
ному зростанню економіки на 2,2 % щорічно.

Подальші дослідження Тейлора привели до наступ$
ного рівняння монетарного правила, що може описати
політику в різні періоди [9, c. 323]:

*)( frhgyr +−++= πππ (6),
де r — короткострокова процентна ставка, π —

рівень інфляції, y — процентне відхилення реального
випуску (Y) від тренду, g, h, π*, rf  — константи.

Основними перевагами правила є простота та зро$
зумілість у його застосуванні. Центральні банки можуть
адаптувати його і коригувати процентну ставку у
відповідь на цільове відхилення грошової пропозиції,
обмінного курсу, рівня цін та реального випуску [2,
c. 200]. Правило грунтується на припущенні про раціо$
нальність суб'єктивних очікувань і при зміні правил су$
б'єкти не здатні миттєво змінювати свою поведінку.

Критики правила Тейлора відзначають такі його не$
доліки: зосередження лише на таких індикаторах еко$
номіки, як інфляція та ВВП (хоча, як засвідчує емпірич$
ний аналіз, одними із найбільш сигнальних щодо попе$
редження кризи у 2007—2009 роках виявилися індика$
тори зростання ВВП та індексу споживчих цін [10, c. 44]);
залишення поза увагою важливих індикаторів розвит$
ку фінансового сектору, фіскальної та боргової політи$
ки, платіжного балансу; складність розрахунку змінних
та коефіцієнтів моделі; відсутність зв'язку із зовнішнім
світом в умовах відкритої економіки. Дискусійними за$
лишаються питання вимірювання інфляції (дефлятор
ВВП, індекс споживчих цін), розриву ВВП (зокрема
оцінки потенційного ВВП), визначення рівноважної ре$
альної процентної ставки. На думку деяких вчених, пра$
вила монетарної політики повинні враховувати показ$
ники валютних резервів країни, що впливають на фінан$
сову стабільність [11]. У технічному сенсі залежно від
методу оцінки можна отримати різні результати розра$
хунку математичної моделі, а відповідно і сценарії роз$
витку. Беручи до уваги вищезазначене, зауважимо, що
правило Тейлора не є "панацеєю" від кризових явищ, а
лише додатковим інструментом прийняття управлінсь$
ких рішень.

Л. Болл виступає одним із вчених, хто досліджував
зміни процентної ставки у відповідь на зміни обмінного
курсу. У процесі прийняття управлінських рішень цент$
ральний банк реагує на взаємозв'язок процентної став$
ки із валютним курсом [12, c. 128—131]:

)()1( 1−++=−+ ebayewwr γπ (7),
e — середнє значення логарифму реального об$

мінного курсу; r — середня реальна процентна ставка;
ψ — логарифм реального ВВП; π — темп інфляції; γ —
коефіцієнт впливу обмінного курсу на інфляцію; w, a,
b — коефіцієнти.

Всі параметри (e, r, y, π) є позитивними і розрахову$
ються як відхилення від середніх значень. У свою чергу,
коефіцієнти визначаються за формулами:

Таблиця 2. Окремі монетарні правила для процентної ставки

Джерело: побудовано за [13, c. 247].
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)/( βθβθβθ mmmw +−= (8),
)/()( βθβθαλθ mmnma +−+= (9),

)/( βθβθθ mmnb +−= (10),
де m, n — константи, що є зовнішньо заданими ве$

личинами моделі; β  — прямий ефект від впливу відсот$
кових ставок на ВВП; θ  — вплив відсоткових ставок на
обмінний курс; λ  — коефіцієнт стабільності (інерцій$
ності) ВВП; α  — нахил кривої Філіпса.

Правило Тейлора зазнає різних модифікацій відпо$
відно до специфічних макроекономічних умов кожної
країни. Австралійські науковці вважають, що монетар$
на політика повинна орієнтуватись на стабілізацію за$
гального рівня цін і враховувати розрив ВВП. Вчені ви$
окремлюють сім найбільш поширених монетарних пра$
вил для процентної ставки (табл. 2).

З огляду на проведений аналіз, більшість монетар$
них правил для процентної ставки показують, як вона
зміниться залежно від зміни рівня цін та ВВП. Впровад$
ження монетарних правил потребує чіткої ієрархії цілей
монетарної політики та визначення інструментів їх до$
сягнення. Як засвідчує світовий досвід, монетарні пра$

вила доцільно використовувати в умовах, коли страте$
гічною ціллю центрального банку виступає досягнення
стабільності цін.

Основними етапами розробки монетарного прави$
ла є [14, c. 270]: вибір його базової форми; визначення
рівноважних значень; оцінювання параметрів і коефі$
цієнтів правила; уточнення методики розрахунку; оці$
нювання ефективності застосування (рис. 1).

Дж. Тейлор виокремлює наступні принципи розроб$
ки і використання монетарних правил у країнах з рин$
ком, що формується: (1) вибір відповідного інструмен$
та для правила монетарної політики, (2) визначення
рівня формалізації правила, (3) врахування взаємо$
зв'язку монетарного правила та політики інфляційного
таргетування, (4) рівня розвитку ринку довгострокових
боргових цінних паперів, та (5) обмінного курсу [1, c. 3].

Коротко проаналізуємо зазначені принципи, врахо$
вуючи необхідність розробки монетарного правила для
України. Вибір інструмента монетарної політики зале$
жить від обраного монетарного режиму та особливос$
тей розвитку економіки. Ним може бути відсоткова
ставка, грошова база чи інший грошовий агрегат. На
початку свого дослідження Тейлор використовував по$
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Джерело: побудовано автором за даними [18].
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казник грошової маси, лише з середини 80$х рр. XX ст.
почав приділяти увагу процентній ставці як більш прак$
тичному інструменту для розвинутих економік. На$
томість МакКалум та Фрідмен вивчали переваги політи$
ки правил з грошовим агрегатом як інструментом, про
що йшлося вище. В умовах високої інфляції чи високих
темпів економічного зростання використання відсотко$
вої ставки у правилах політики може обернутись знач$
ними соціально$економічними потрясіннями. Монетарні
правила більш ефективні в умовах незначних коливань
інфляції, реального випуску та обмінного курсу.

Дж. Тейлор відзначав, що правила не повинні вико$
ристовуватись механічно, а математична формалізація
є лише апроксимацією і необхідна для оцінки їх адек$
ватності [1, c. 5]. Адже можуть виникати ситуації, коли
необхідно змінити проценту ставку через певні особливі
чинники, що не включені до правила політики, наприк$
лад, криза ліквідності на фінансовому ринку, падіння
фондового ринку. Аналітики фінансового ринку часто
використовують математичні моделі монетарних пра$
вил, щоб з'ясувати, що чиновники роблять чи планують
робити, а також передбачити короткострокову процен$
тну ставку для подальшого визначення цін на акції та
облігації, валютних курсів тощо.

З іншого боку, монетарні правила крізь призму
суб'єктивних очікувань впливають на фінансові ринки,
зокрема, встановлення короткострокових ставок гро$
шового ринку, а також за довгостроковими фінансови$
ми інструментами. В умовах високого розвитку комуні$
каційних та комп'ютерних технологій інформація скла$
дає серцевину грошового ринку і дії, направлені на її
передачу, заставляють людей змінювати свою поведін$
ку, що змінює спосіб функціонування ринків [15, c. 569,
593]. Ф.Кідланд і Е. Прескотт зауважували, що правила
повинні бути простими і легко зрозумілими, а також ба$
зуватись на інституціональних домовленостях, що ро$
бить їх зміну важким і трудомістким процесом, окрім
надзвичайних ситуацій [6, c. 487]. На думку Дж. Тейло$
ра, правила, які постійно змінюються, приносять мало
користі [2, c. 199]; невдачі ринку частково є результа$
том інформаційних проблем, і саме держава повинна
взяти на себе обов'язки їх усунення [16, c. 113]. Тому
важливо дотримуватись послідовності у політиці та виз$
начених правил і у довгостроковій перспективі задля
формування позитивних очікувань щодо майбутніх пол$
ітичних дій.

В умовах гнучкого режиму валютного курсу досяг$
нення цільової інфляції має важливе значення для реа$
лізації ефективної монетарної політики. Заданий рівень
інфляції допомагає запобігти надмірному зростанню цін
та економічній нестабільності. Водночас встановлення
рівня цільової інфляції недостатньо, без хороших пра$
вил політики вона не буде досягнута [1, c. 10]. У своїй
праці Тейлор відмічав, що передумовою використання
монетарного правила є впровадження режиму інфля$
ційного таргетування, водночас він не суперечить пра$
вилам, в яких інструментом виступає грошовий агрегат.
У монетарних правилах можна використовувати фак$
тичні та прогнозні значення інфляції.

Політика інфляційного таргетування виступає
альтернативою політики фіксованого обмінного курсу.
В умовах плаваючого валютного курсу монетарна пол$
ітика націлена на внутрішні економічні умови, а отже,
забезпечення низького рівня цін. Але це не означає, що
обмінний курс не впливає на рішення щодо процентної
ставки, він є частиною трансмісійного механізму і через
ринки капіталу визначає процентну ставку. Для країн,
що розвиваються, правила передбачають врахування ва$
лютного курсу.

В Україні основним інструментом грошово$кредит$
ної політики визначено облікову ставку [17]. Однак її
вплив на фінансовий ринок та економіку через механізм
рефінансування недостатньо дієвий. Динаміка основних
відсоткових ставок грошового ринку протягом 2001—

2018 рр. (рис. 2) свідчить про обмежений механізм дії
відсоткового каналу монетарної трансмісії, хоча в
останні роки ситуація покращилась, що пов'язано із пе$
реходом Нацбанку до режиму гнучкого курсоутворен$
ня та інфляційного таргетування. Протягом 2001—
2014 рр. спостерігаються значні спреди і слабкий зв'я$
зок між обліковою та іншими ставками грошового рин$
ку.

Враховуючи високі інфляційні очікування, обсяги
валютних інтервенцій центрального банку, коливання
індексів цін та обмінного курсу, центральному банку не
вдалося фактично перейти до інфляційного таргетуван$
ня, що пов'язано із низкою політичних та економічних
чинників, у т.ч. воєнними подіями на сході країни. Значні
розбіжності між цільовими та фактичними значеннями
інфляції свідчать про неспроможність Національного
банку контролювати рівень цін. Зважаючи на те, що об$
лікова ставка ще не стала ефективним інструментом
рефінансування, процентна політика є низькоефектив$
ною, а політика таргетування інфляції має декларатив$
ний характер, в умовах невизначеності та складності
вимірювання реальної процентної ставки монетарне
правило доцільно розробляти для грошових агрегатів.
Підвищення дієвості політики НБУ через процентний
канал трансмісійного механізму вимагає стимулювання
розвитку міжбанківського ринку; зменшення волатиль$
ності процентних ставок і визначення ставок$орієнтирів
формування вартості грошей; забезпечення залежності
основних процентних ставок від облікової ставки, пер$
іодичність змін якої повинна бути заздалегідь сплано$
вана з метою зменшення невизначеності та формуван$
ня позитивних суб'єктивних очікувань.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Монетарні правила виступають певною моделлю

прийняття управлінських рішень органами монетарної
влади. Вони дають змогу розробити план майбутніх
політичних заходів, виступають засобом комунікації
влади з фінансовими ринками та іншими економічними
агентами. Правило Тейлора може використовуватись як
один із інструментів прийняття управлінських рішень
органами монетарної влади. Воно базується на враху$
ванні відхилень інфляції та ВВП від їх очікуваних зна$
чень. Однак залежно від рівня розвитку країни, фінан$
сового сектору, зв'язку із зовнішнім світом правило по$
требує модифікації у виборі інструмента політики та
змінних, що використовуються. Лише системний підхід
до оцінювання ризиків та загроз фінансово$економічній
стабільності здатний забезпечити попереджувальний
ефект та прийняття відповідного управлінського моне$
тарного рішення щодо мінімізації економічних втрат.

Правила в монетарній політиці України ще не стали
звичним інструментом прийняття управлінських рішень.
Основними принципами розробки та ефективного ви$
користання монетарного правила для України є: забез$
печення фактичного переходу на режим інфляційного
таргетування; врахування у математичній моделі прави$
ла показника обмінного курсу, що пов'язано із його
впливом на економіку; уникнення абсолютизації певно$
го правила монетарної політики як "панацеї" від кризо$
вих явищ; забезпечення гнучкості у прийнятті управлі$
нських рішень та синергетичного поєднання дискрецій$
них заходів із монетарними правилами в умовах еконо$
мічних чи політичних шоків; забезпечення відкритого та
поступового переходу до використання правил, су$
спільної довіри до монетарної влади; забезпечення не$
залежності та прозорості політики НБУ.
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SUMMARY OF SOCIAL AUDIT, ITS PARAMETERS AND METHODS

У статті обгрунтовано базові принципи концептуалізації соціального аудиту. Узагальнено зарубіжG

ний досвід виникнення і розвитку соціального аудиту в суспільній практиці. Здійснено аналіз сучасного

стану і перспектив впровадження соціального аудиту в управлінську практику України. ПроаналізоваG

но передумови виникнення соціального аудиту, досліджено його основні параметри та наслідки впроG

вадження в Україні. Доведено, що соціальний аудит має можливість стати ефективним інструментом соціG

ального партнерства, що дозволяє здійснювати діалог між зацікавленими сторонами на основі достовірG

них результатів добровільного, незалежного і об'єктивного аудиторського обстеження, що має на меті

досягнення консенсусу в регулюванні соціоекономічних відносин. Виокремлено три групи методів проG

ведення внутрішнього соціального аудиту: організаційноGаналітичні, соціальноGпсихологічні та економічні

методи. Здійснено припущення, що соціальний аудит, навіть з урахуванням його подальшого вдосконаG

лення, звичайно, не вирішить сучасних соціальних і екологічних бід. Однак його по праву можна розгляG

дати як своєрідну соціальну інновацію, здатну з часом трансформуватися в дієвий механізм регулюванG

ня соціальноGекономічних процесів в умовах глобалізації.

The article substantiates the basic principles of the conceptualization of social audit. The foreign experience

of the emergence and development of social audit in public practice is generalized. The analysis of the current

state and prospects of introducing social audit into the management practice of Ukraine is carried out.

Prerequisites for the emergence of social audit are analyzed, its main parameters and consequences of

implementation in Ukraine are investigated. It has been proved that social audit has the potential to become an

effective social partnership tool that allows for dialogue between stakeholders on the basis of reliable results of

a voluntary, independent and objective audit survey aimed at achieving consensus in regulating socioGeconomic

relations.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасній системі управління господарською діяль$

ністю величезну істотну роль став відігравати соціаль$
ний аудит.

Хоча соціальний аудит — це абсолютно нове явище,
вперше термін "соціальний аудит" був використаний у
сорокових роках минулого століття Теодором Ж. Креп$
сом, який був професором економіки Стенфордської
школи бізнесу. У 1953 році американський дослідник
Х.Р. Боуен теж розглядав питання соціального аудиту,
проте формування концепції соціального аудиту нале$
жить Ж. Умблу, який опублікував роботу "Соціальний
аудит на службі менеджменту виживання" [6].

У подальшому стрімкий розвиток науково$техніч$
ного прогресу, впровадження інноваційних технологій,
поява нових організаційних форм виробництва зумов$
люють ускладнення процесу управління фінансово$гос$
подарською діяльністю підприємства, передбачають
отримання своєчасної, достовірної, всебічної інфор$
мації, необхідної для ухвалення оптимальних управ$
лінських рішень. Тому з метою ефективного управлін$
ня бізнесом та підвищення якості контрольних функцій
виникає нагальна потреба створення системи інформа$
ційного забезпечення при проведенні соціального ауди$
ту управлінської діяльності суб'єкта господарювання,
що підтверджує актуальність теми дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням теорії, методології, організації і методи$

ки аудиту присвячено багато грунтовних досліджень
провідних науковців України, зокрема, Білухи М.Т.,
Бондаря В.П., Бондаря М.І., Бутинця Ф.Ф., Валуєва Б.І.,
Герасимовича А.М., Голова С.Ф., Гуцайлюка З.В., Да$
видова Г.М., Дорош Н.І., Дрозд І.К., Завгороднього С.Я.,
Зубілевич С.Я., Івахненкова С.В., Калюги Є.В., Кіндраць$
кої Л.М., Крупки Я.Д., Кужельного М.В., Кузьмінсько$
го А.М., Максімової В.Ф., Малюги Н.М., Мниха Є.В.,
Петрик О.А., Правдюк Н.Л.,Пушкаря М.С., Редченка
К.І., Редька О.Ю., Рудницького В.С., Савченка В.Я., Соп$
ка В.В., Стефанюка І.Б., Сухаревої Л.О., Усача Б.Ф.,
Шевчука В.О. та ін.

Проте в теорії аудиту до сучасного моменту немає
єдності думок, можна відмітити лише певну спільність
поглядів вчених, що базується на визнанні постулатів,
принципів і категорій, які складають концепцію та кон$
цептуальні основи аудиту.

Попри значний внесок указаних вчених у розвиток
теоретичних, методологічних, організаційних та мето$
дичних положень аудиту, відмітимо, що в сучасній еко$
номічній науці поки що відсутнє цілісне уявлення про
особливості розвитку саме соціального аудиту, його
місце в системі соціально$економічних відносин, що ак$

Social audit is a multiGvector concept that answers many questions, the solution of which will contribute to

the development of business and, consequently, the socioGeconomic development of the country as a whole.

It is important to generate awareness that for today's business, the main competitive advantage is the

availability of powerful human capital, so the business should focus on increasing the cost of labor.

The constant reduction of the traditional competitive advantages of Ukraine by obtaining preferential terms

of doing business or using cheap material resources should increase the interest of Ukrainian companies in

competition on the basis of the "expensive" labor model, which involves decent wages.

There are three groups of methods of conducting internal social audit: organizationalGanalytical, socialG

psychological and economic methods. The assumption is made that social audit, even with its further

improvement, will certainly not solve modern social and environmental problems. However, it can rightly be

regarded as a kind of social innovation, capable of transforming over time into an effective mechanism for

regulating socioGeconomic processes in the context of globalization.

Ключові слова: соціальний аудит, соціальний контроль, соціальна діагностика та технологія, соціальна
відповідальність, методи внутрішнього соціального аудиту, параметри соціального аудиту.

Key words: social audit, social control, social diagnostics and technology, social responsibility, methods of internal
social audit, social audit parameters.

туалізує необхідність дослідження еволюційних витоків,
особливостей та інституційних детермінант його істо$
ричного розвитку.

МЕТА СТАТТІ
Отже, вибір теми та основні цілі статті зумовлені

необхідністю чіткого визначення місця та функцій ауди$
ту в сучасній системі соціально$економічних відносин,
визначення основних параметрів саме соціального ауди$
ту та дослідження його розвитку та становлення ауди$
ту в Україні, в умовах активізації інтеграційних процесів
вітчизняної економіки до глобального економічного
простору, а також розгляд основних методів проведен$
ня внутрішнього соціального аудиту.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Соціальний аудит — процес оцінки, підготовки звіту,
підвищення ефективності функціонування і стилю ро$
боти організації, засіб вимірювання її впливу на су$
спільство загалом. За допомогою соціального аудиту
можна виміряти ступінь корпоративної соціальної
відповідальності.

Ним оцінюються передусім формальні і неформальні
правила поведінки всередині організації, думки сторін,
зацікавлених в діяльності компанії, з метою вибору
умов, сприятливих для менеджменту якості і розвитку
людських ресурсів [5, с. 88].

Що конкретно вивчає соціальний аудит на рівні
підприємства і що він дає підприємству?

На рівні підприємства досліджуються такі питання,
що стосуються конкретних характеристик якості тру$
дового життя:

1. Аудит трудового потенціалу:
— професіоналізм;
— рівень освіти:
— етнокультура:
— психофізичний стан.
2. Аудит мотиваційного поля:
— ставлення до власності;
— зміст праці;
— матеріальне стимулювання праці;
— моральне стимулювання праці;
— соціальна захищеність працівника;
— ергономіка (наука, яка комплексно вивчає особ$

ливості виробничої діяльності людини в системі "люди$
на$техніка$довкілля" задля уможливлення її ефектив$
ності, безпеки та комфорту);

— участь працівника в управлінні;
— корпоративна культура.
Соціальний аудит є багатовекторним поняттям, що

дає відповіді на безліч запитань, вирішення яких сприя$
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тиме розвитку бізнесу, а відтак і соціально$економіч$
ному розвитку країни загалом. Наразі важливо заро$
дити усвідомлення того, що для сучасного бізнесу го$
ловною конкурентною перевагою стає наявність потуж$
ного людського капіталу, тому бізнес має орієнтувати$
ся на підвищення вартості робочої сили [4].

Постійне скорочення дії традиційних для України
чинників набуття конкурентних переваг за рахунок от$
римання преференційних умов ведення бізнесу або ви$
користання дешевих матеріальних ресурсів має підви$
щувати зацікавленість українських компаній у конку$
ренції на основі моделі "дорогої" робочої сили, що пе$
редбачає гідну оплату праці.

Така постановка питання повністю відповідає су$
часній ідеології соціальної відповідальності бізнесу.
Досвіджуючи цю проблематику, ми виявили необ$
хідність наступного набору параметрів і індикаторів
соціального аудиту на загальнодержавному рівні (табл.
1). Проте подібні дослідження можуть служити прикла$

дом ефективного використання фрагментів інформації
для отримання лише часткової картини соціальної си$
туації.

Повна картина могла б бути отримана при впровад$
женні стандартизованих методик соціального аудиту,
що передбачає: по$перше, розробку критеріїв оцінки си$
туації на підприємстві, території, по$друге, розробку
стандартів соціальної відповідальності як на
підприємстві, так і на території [3, с. 188].

 Реалізація концепції соціального аудиту в довго$
строковій перспективі дозволить оптимізувати проце$
си управління, прийняття управлінських рішень, як на
мікро $, так і на макрорівнях [2].

 Усі методи проведення внутрішнього соціального
аудиту за змістом прийнято розділяти на три групи:
організаційно$аналітичні, соціально$психологічні та
економічні методи. Організаційно$аналітичні методи
грунтуються на аналізі кадрової документації та
звітності за аналізований період, а також найважливі$

Таблиця 1. Параметри соціального аудиту (макрорівень)

Джерело: сформовано авторами на основі літературних джерел.

№ 
з/п 

Параметри 
соціального 
аудиту 

Характеристика 

1 Демографічна 
ситуація  

Щільність населення за регіонами смертність 

2 Охорона 
здоров’я та 
безпека праці 

Захворюваність населення за видами хвороб 

3  Освіта Чисельність осіб, які навчалися у навчальних закладах; кількість 
загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних 
навчальних закладів, вищих навчальних закладів І–ІV рівнів 
акредитації, показники прийому студентів до ЗВО за джерелами 
фінансування їх навчання, показники діяльності аспірантури та 
докторантури; розподіл населення за рівнем освіти, за статтю та 
місцем мешкання 

4 Соціальна 
напруженість  

Заборгованість із виплати заробітної плати та окремих видів 
соціальної допомоги, заборгованість населення з оплати житлово-
комунальних послуг, рівень безробіття, чисельність працівників, 
які перебували у відпустках з ініціативи адміністрації, кількість 
страйків та їх наслідки, порушення трудового законодавства, 
коефіцієнти злочинності, чисельність жебраків, кількість 
самогубств 

5 Зайнятість 
населення 

Економічна активність населення (за місцем проживання, статтю, 
віковими групами), звільнення працівників (за регіонами) 

6  Житлові умови Забезпеченість населення житлом, введення в експлуатацію 
житлових будинків, кількість сімей та одинаків, які перебували на 
квартирному обліку, одержали житло та поліпшили свої житлові 
умови, надання житла окремим категоріям населення 

7 Пенсійне 
забезпечення  

Види та розміри пенсій, чисельність пенсіонерів за регіонами, 
середній розмір пенсій, співвідношення середніх розмірів пенсії 
та заробітної плати працівників, зайнятих в економіці 

8 Соціально-
демографічні 
характеристики 
домогосподарств 

Розмір, склад, житлові умови, наявність і використання земельних 
ділянок, характеристика особистих підсобних господарств, рівень 
освіти населення, рівень розвитку фізкультури та спорту, 
структура доходів та витрат 

9 Заробітна плата Середньомісячна номінальна заробітна плата працівників (за 
галузями економіки, регіонами, видами діяльності), структура 
фонду оплати праці, індекси заробітної плати та інфляції, галузеві 
співвідношення з/п, співвідношення з/п та прожиткового 
мінімуму для працездатної особи 

10  Бідність Порівняльний аналіз бідності в Україні та в інших країнах 
11 Соціально-

економічна 
захищеність 
населення 
 

Базова захищеність, захищеність доходів, професійних умінь, 
безпека ринку праці, умов праці, гарантії зайнятості та 
волевиявлення, соціальна справедливість 

12 Стан 
дотримання 
Кодексу законів 
про працю 
України на 
підприємствах 
різних форм 
власності 

Структура порушень трудового законодавства: оплату праці, 
гарантії та компенсації, укладення і виконання колективних 
договорів, трудові відносини у разі банкрутства, працю жінок, 
молоді, інвалідів 
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ших трудових показників, які свідчать про результа$
тивність діяльності організації та її персоналу. Водно$
час із загального числа показників з праці слід виділи$
ти тільки ті, які найбільшою мірою впливають на ефек$
тивність функціонування організації. Джерелами цієї
інформації служать документація і звітність органі$
зації.

Соціально$психологічні методи передбачають про$
ведення соціологічних опитувань, анкетування, індиві$
дуальних і колективних бесід, інтерв'ювання працівників
різних категорій. Це також методи спостереження,
експерименту, діагностичні методи (тести, анкети, со$
ціометрія). Діагностичне дослідження дозволяє зроби$
ти висновок про ступеня ефективності діяльності орган$
ізації і про способи вдосконалення. Ця група методів
найбільш результативна для оцінки задоволеності ро$
ботою в організації, ставлення співробітників до своєї
до роботи, взаємовідносин у колективі, мотивації до
праці, ефективності діяльності керівництва і системи оп$
лати праці і т.д. Економічні методи дозволяють шляхом
порівняння економічних і соціальних показників діяль$
ності організації з законодавчо встановленими норма$
ми і нормативами або з середніми (кращими) по групі
аналогічних організацій показниками оцінити: конку$
рентоспроможність організації на ринку праці; ефек$
тивність функціонування кадрових служб; ефективність
самого аудитуперсоналу.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Таким чином, можна зробити висновок, що соціаль$
ний аудит є одним з найважливіших факторів збільшен$
ня ефективності діяльності підприємства [3].

Проведення соціального аудиту на мікрорівні дає
такий ефект:

— скорочує операційні витрати;
— покращує імідж і репутацію, адже, лише близько

1/3 ринкової вартості підприємства відображаються в
балансі, інше — імідж, репутація, організація праці, ноу$
хау і т.д.;

— підвищує продажі і лояльність споживачів;
— знижує плинність.
Крим того, соціальний аудит є багатовекторним по$

няттям, що сприятиме розвитку бізнесу, а відтак і со$
ціально$економічному розвитку країни загалом.

 Проте соціальний аудит, навіть з урахуванням його
подальшого вдосконалення, звичайно, не вирішить су$
часних соціальних проблем. Однак його по праву мож$
на розглядати як своєрідну соціальну інновацію, здат$
ну з часом трансформуватися в дієвий механізм регу$
лювання соціально$економічних процесів в умовах гло$
балізації.
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У статті досліджено основні напрями розвитку та сучасний стан IoT в Україні в сучасних умовах цифG

ровізації економіки та постійного зростання кількості зовнішніх факторів. Поняття IoT розглядається у

контексті всієї економіки України, а не як окремий елемент інформаційної системи підприємства. ЗокреG

ма некоректне локальне використання IoT може суттєво впливати на глобальний рівень інформаційного

простору держави та світу, що підтверджується дослідженнями провідних організацій з питань інфорG

маційної безпеки, що обумовлюється майже необмеженими можливостями доступу та слабким контроG

лем підключення пристроїв до мережі Інтернет. У статті виділено законодавчі, організаційні та технічні

групи проблем безпеки, які нині є найбільш актуальними для світового і вітчизняного ринку інформаційG

них технологій. Також було проаналізовано кожен окремий тип загрози безпеки IoT. Саме забезпечення

захисту IoT на сьогодні майже ніяк не регламентується на законодавчому рівні в Україні.

The article explores the main directions of development and the current state of IoT in Ukraine in the current

conditions of digitalization of the economy and the constant growth of the number of external factors. The concept

of IoT is considered in the context of the whole economy of Ukraine, not as a separate element of the enterprise

information system. In particular, inappropriate local use of IoT can significantly affect the global level of

information space of the country and the world, as evidenced by research by leading information security

organizations, which is caused by almost unlimited access and poor control of devices' connection to the Internet.

The article highlights the legislative, organizational and technical groups of security issues that are currently

most relevant to the global and domestic information technology market. Each individual type of IoT security

threat was also analyzed. The very protection of IoT to date is hardly regulated at the legislative level in Ukraine.

The purchase and use of devices that connect to the Internet is not regulated until such time as the crime was

committed using the device. The software and hardware of modern IoT devices minimize the intrusion of intruders

into corporate or industry networks. But these protection options are almost never used. On the one hand, there

are no legal requirements for user action. On the other hand, the user of the IoT device is not always aware of the

consequences of the possible actions of the attackers and does not have the tools of information security. The

IoT security issue requires the reach of all IT market players — hardware manufacturers, software developers,
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За останні декілька років напрямок розвитку сучас$

них інформаційних технологій суттєво змінився у зв'яз$
ку з появою пристроїв IoT. Насамперед це викликає
необхідність зміни архітектури обчислювальних при$
строїв у напрямі спрощення, зниження собівартості та
підвищення енергоефективності. Крім того, постійне
збільшення обчислювальної потужності комп'ютерної
техніки вже неможливе, і так званий закон Мура не пра$
цює в сучасних умовах ринку інформаційних технологій.

Використання пристроїв IoT значно збільшує мож$
ливості інформаційних систем сучасних організацій,
дозволяючи запроваджувати нові функції, отримувати
більш достовірні та актуальні дані при відносно невели$
ких витратах. Водночас апаратне та програмне забез$
печення дозволяє використовувати пристрої IoT без
суттєвих змін існуючої архітектури інформаційної сис$
теми організації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Пристрої IoT на сьогодні в тій чи інший мірі вико$

ристовуються майже всіма організаціями. Так, наприк$
лад, у великих містах розпочато реалізацію програм
Smart City, які направлені на підвищення рівня комфор$
тності та якості послуг, а також безпеки для громадян.
Водночас використання пристроїв IoT негативно впли$
ває на рівень інформаційної безпеки організації.

Як правило, використання пристроїв IoT комерцій$
ними організаціями не афішується з метою захисту
інформації та архітектури внутрішньої інформаційної
системи від зловмисників чи конкурентів. Це дозволяє
підвищити рівень інформаційної безпеки організації у
короткостроковій перспективі. Але у подібній закритій
схемі функціонування інформаційної системи органі$
зації виникає проблема запізнення у розвитку. Якщо
інформаційна система організації обмежена у взаємодії
з навколишнім середовищем, вона буде розвиватися на$
багато повільніше. Використання нових апаратних та
програмних елементів ускладнюється і не завжди вва$
жається доцільним зі сторони регламенту безпеки
інформаційної середовища організації.

Основним функціональним напрямом розвитку IoT
в Україні та світі є передача телеметричних даних та зво$
ротній зв'язок у вигляді сигналів керування. Але з точ$
ки зору інформаційної безпеки, пристрої IoT фактич$
но можуть розглядатися як повноцінні вузли мережі
Інтернет. Тобто зловмисники можуть використовувати
будь$які пристрої, підключені до мережі Інтернет чи
інформаційної системи організації, незалежно від того,
який функціонал використовує кінцевий користувач.

ISPs, users and public authorities, and requires a comprehensive approach to formulate a common policy for the

deployment and use of IoT devices in Ukraine. As a rule, IoT devices are not advertised by business organizations

to protect the information and architecture of the internal information system from attackers or competitors.

This allows to increase the level of information security of the organization in the short term. But with such a

closed scheme of functioning of the information system of the organization there is a problem of delay in

development. If the information system of an organization is limited in interaction with the environment, it will

develop much slower. The use of new hardware and software elements is complicated and not always considered

appropriate by the organization's security environment.

Ключові слова: пристрій IoT, безпека IoT, інформаційна загроза, апаратне забезпечення IoT, програмне
забезпечення IoT, цифровізація економіки.

Key words: IoT device, IoT security, information threat, IoT hardware, IoT software, digitalization of the
economy.

МЕТА СТАТТІ
Основною метою статті є аналіз та виділення основ$

них проблем безпеки IoT в умовах цифровізації еконо$
міки, що нині є одною з найбільш суттєвих перешкод для
інтенсивного розвитку майже всіх галузей економіки
України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сучасний етап розвитку цифрової економіки та ме$
режі IoT обумовлений переходом на нові стандарти та
протоколи передачі даних. Сьогодні, як правило, вико$
ристовується обладнання з мінімальним споживанням
електроенергії. Це дозволяє мінімізувати витрати на
функціонування мережі IoT і тим самим підвищити
ефективність цифрової економіки загалом. Саме тому
використання сучасних пристроїв IoT стало економіч$
но доцільним. Використання обладнання на базі мікро$
контролерів з низькою тактовою частотою у поєднанні
зі спеціальними протоколами передачі даних дозволяє
створювати IoT з низькою собівартістю та високою
енергоефективністю.

Під час розробки такого обладнання та запровад$
женні спеціальних протоколів передачі даних не завж$
ди враховуються вимоги до інформаційної безпеки
організації. Якщо для побутового рівня вбудованих за$
собів захисту може бути достатньо, використання IoT
пристроїв для організації може стати причиною появи
нових загроз інформаційної безпеки.

Так, наприклад, існуючі на ринку пристрої IoT для
оснащення "розумного будинку" мають досить багато
слабких місць у захисті програмного забезпечення та
протоколах передачі даних. Приблизно 30% пристроїв
IoT для побутового використання мають вразливості.
Підключитися та внести зміни у роботу такого пристрою
можуть зловмисники, навіть не маючи достатньо гли$
боких знань у галузі інформаційної безпеки.

Навіть якщо конкретний пристрій IoT чи інформа$
ційна система організація загалом не цікавить зловмис$
ників, вони будуть об'єктами кібератак. Згідно з дослі$
дженнями OWASP (Open Web Application Security
Project) кожен новий підключений до мережі Інтернет
пристрій IoT вже через 5 хвилин піддається атаці. Вод$
ночас атаки проводяться у автоматичному режимі. Тоб$
то зловмисники постійно сканують існуючі в мережі
Інтернет пристрої та вузли на наявність уразливостей.
Таким чином, якщо увімкнути пристрій IoT, який має
відому зловмисникам уразливість, у середньому вже
через 5 хвилин зловмисники можуть підключитися до
нього та використовувати у своїх власних цілях, зміню$
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вати передані дані, зчитувати передані чи отримані по$
відомлення, виконувати DDOS атаки. Як правило, зло$
вмисники роблять свої атаки непомітними для корис$
тувача, тому більшість таких несанкціонованих підклю$
чень не фіксуються. Крім того, пристрій IoT може пра$
цювати у штатному режимі і повноцінно виконувати свої
основні функції, і при цьому одночасно використовува$
тися зловмисниками для певних злочинних дій.

Наявність такої великої кількості уразливостей обу$
мовлена у першу чергу недосконалістю програмного та
апаратного забезпечення, що напряму залежить від
низької собівартості та масового характеру виробниц$
тва. У другу чергу це пов'язано з тим, що сьогодні вели$
ка кількість ентузіастів на безоплатній основі проводить
тестування пристроїв IoT на наявність типових уразли$
востей та розповсюджують результати своїх дослід$
жень для широкої аудиторії у мережі Інтернет.

Що стосується комерційного використання IoT,
можна зробити висновок про більш високий рівень за$
хисту мережі пристроїв. Насамперед це пов'язано з тим,
що вбудовані засоби захисту використовуються, а не
ігноруються, як у випадку з побутовим використанням.

На рисунку 1. представлено основні існуючі про$
блеми безпеки використання пристроїв IoT в умовах
цифровізації економіки. Відповідно до характеру про$
блеми поділено на законодавчі, організаційні та
технічні.

Слід зауважити, що наведені проблеми є типовими
не лише для українських, але і для інших організацій,

які використовують пристрої IoT у складі своєї інфор$
маційної системи.

У зв'язку з жорсткими обмеженнями собівартості
обладнання, IoT, як правило, мають мінімальний фізич$
ний захист від дій зловмисників або негативного впливу
зовнішнього середовища. Найпростішою дією зловмис$
ника може бути фізичне пошкодження чи виведення з
ладу пристрою. Також часто зловмисники можуть зчи$
тувати код чи mac$адресу пристрою, для того щоб
підмінити його на інший та передавати некоректні дані.
Пряме підключення до пристрою дозволяє змінювати
його налаштування чи вбудоване програмне забезпечен$
ня.

Також скористатися відсутністю фізичного захис$
ту IoT можуть недобросовісні співробітники організації
або абоненти системи, які прагнуть уникнути виявлен$
ня злочинних дій чи порушень.

Одним з методів зниження впливу такої загрози є
підвищення рівня захисту обладнання. Так, наприклад,
виробництво апаратного забезпечення з урахуванням
стандартів захисту IP$67 чи IP$68 дозволяє майже по$
вністю уникнути впливу зовнішнього середовища. Для
обмеження несанкціонованого доступу використо$
вується антивандальне обладнання.

Крім того, в деяких випадках достатньо лише зафі$
ксувати факт несанкціонованого втручання в роботу
апаратного забезпечення IoT. За аналогією з лічильни$
ками електро$, газо$ та водопостачання, на обладнання
доцільно встановлювати індикатори несанкціоновано$

Рис. 1. Основні існуючі проблеми безпеки використання пристроїв IoT в українських організаціях
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го втручання в роботу пристрою IoT. У такому разі мож$
на виявити факт втручання співробітників чи абонентів
IoT.

Так, наприклад, транспортні засоби підприємств мо$
жуть оснащатися датчиками пересування та розходу
палива, які постійно передають дані та підключені до
електричної мережі транспортного засобу. Перериван$
ня в роботі датчиків через відсутність електропостачан$
ня неможливе, тому в такому разі можна робити висно$
вок про несанкціоноване втручання в апаратну частину
IoT. Встановлення антивандального захисту в цьому ви$
падку не має сенсу, тому що вартість транспортного
засобу в сотні разів перевищує вартість IoT чи можли$
ву користь від його виведення з ладу. Тобто лише опе$
ратор транспортного засобу має змогу і мотиви для ви$
ведення з ладу чи втручання в нормальну роботу IoT.

Спрощення програмної та апаратної частини IoT
призвело також до ускладнення процесу шифрування
передачі даних. Обчислювальна потужність найбільш
розповсюджених пристроїв IoT не дозволяє викорис$
товувати перевірені захищені протоколи захисту даних,
що автоматично робить їх уразливими для атак зловмис$
ників. Враховуючи той факт, що більшість мереж, до
яких підключаються пристрої IoT є бездротовими, така
загроза є однією з найбільш актуальних. Прослухову$
вання даних, що передаються між пристроями всередині
бездротової мережі без шифрування — достатньо три$
віальна задача для зловмисника. Одночасно з телемет$
ричними даними третя особа може отримати аутенти$
фікаційні дані про вузли та виконати підміну одного з
пристроїв IoT мережі.

На сьогодні загальносвітовою є проблема відсут$
ності єдиних стандартів передачі та збереження даних
у мережах IoT пристроїв. Тобто нині кожна мережа IoT
пристроїв відокремлена і не може ефективно співпра$
цювати з іншими мережами, або може співпрацювати у
обмеженому режимі. Кожен виробник як програмного,
так і апаратного забезпечення може розробляти і ви$
користовувати власну архітектуру та стандарти зв'яз$
ку.

У цьому випадку доцільними є розробка та реаліза$
ція стандартів програмного та апаратного забезпечен$
ня IoT на міжнародному рівні. Це дозволить підвищити
взаємозамінність обладнання та спростити використан$
ня IoT на практиці. Крім того, уніфікація та стандарти$
зація в галузі IoT дозволяє підвищити якість програм$
ного та апаратного забезпечення.

Згідно з дослідженнями, лише дві третини IoT при$
строїв мають пароль для підключення. До інших при$
строїв може підключитися будь$який користувач, який
має фізичний доступ. Це надає зловмисникам мож$
ливість підключатися до пристрою, вносити зміни в на$
лаштування та програмне забезпечення, виконувати
будь$які несанкціоновані дії. Також до пристроїв IoT
можна підключатися за допомогою бездротового до$
ступу.

Крім того, навіть наявність пароля для більшості IoT
пристроїв не є гарантією захисту від зловмисників. Ко$
ристувачі, як правило, використовують прості стан$
дартні паролі, які не відповідають навіть мінімальним
вимогам захисту.

Також дуже часто користувачі залишають встанов$
лений за умовчанням пароль, який є стандартним для
даного типу обладнання або програмного забезпечен$
ня. В такому разі зловмиснику достатньо буде лише зна$
ти тип обладнання щоб підібрати необхідну комбінацію
символів серед невеликого переліку стандартних па$
ролів.

Пристрої IoT не завжди дозволяють проводити
ідентифікацію підключеного до них обладнання. Так
само користувач, коли здійснює підключення до облад$
нання IoT, не завжди проводить його ідентифікацію. Це
дозволяє зловмисникам здійснювати атаки типу MITM.
Також можлива підміна пристроїв на інші. В цьому разі

можливе несанкціоноване отримання інформації,
підміна інформації.

Реалізація процедури ідентифікації можлива шля$
хом перевірки ID обладнання IoT та обладнання корис$
тувача, шлюзу, чи сервера, які підключаються до при$
строю IoT.

Більшість виробників програмного забезпечення IoT
не підтримують можливість користувачів змінювати
налаштування, пов'язані з безпекою пристрою. Так, на$
приклад, неможливо встановлювати різні права досту$
пу в залежності від категорії користувача: звичайний
користувач, адміністратор, керівник і т.д.

Користувачі можуть використовувати такі пристрої
без попередньої підготовки та налаштувань. З одного
боку, це зручно для рядових користувачів, які встанов$
люють IoT для побутових цілей і не мають жорстких
обмежень безпеки. З іншого боку, використання най$
простіших пристроїв для IoT для підприємств стає при$
чиною уразливостей в інформаційній системі.

Таким чином, доцільним буде формування та за$
провадження різних класів пристроїв — побутові IoT
та промислові IoT. Для організацій з підвищеним
рівнем потреб до безпеки, таких як електростанції та
промислові підприємства, вкрай важливим є питання
запровадження стандартів безпеки пристроїв та мереж
IoT.

Рівень безпеки IoT напряму визначається сучас$
ністю вбудованого програмного забезпечення та його
відповідністю стандартам безпеки. Попри це, не всі ви$
робники обладнання та програмного забезпечення для
IoT своєчасно випускають оновлення для своєї про$
дукції. Дуже часто нове обладнання має застаріле вбу$
доване програмне забезпечення, яке не відповідає навіть
мінімальним вимогам інформаційної безпеки.

Крім того, користувачі IoT не завжди приділяють
увагу оновленню програмного забезпечення. Навіть за
наявності оновлень у виробника, користувачі можуть
їх просто не використовувати. Водночас архітектура
більшості IoT пристроїв дозволяє оновляти програм$
не забезпечення дистанційно, через бездротове
з'єднання.

Основною перевагою сучасних IoT пристроїв є
простота та низька собівартість. Саме це дозволяє зро$
бити їх масовим та доступним інструментом, який мож$
на застосувати для вирішення широкого спектру задач.
Але з метою зниження собівартості виробники найча$
стіше йдуть шляхом використання морально застарі$
лого або неякісного обладнання. Якщо для побутових
систем це майже не помітно, у сфері промислових IoT
призводить до суттєвого зниження рівня інформацій$
ної безпеки та стабільності роботи інформаційної си$
стеми організації.

Використання IoT пристроїв на підприємствах має
відбуватися тільки у разі відповідного тестування та
перевірки якості програмного та апаратного забезпе$
чення на стабільну роботу та відповідність стандартам
інформаційної безпеки.

Згідно з новим законом "Про основні засади забез$
печення кібербезпеки України", який набув чинності
9.05.2018, IoT не регламентується та не відокремлюєть$
ся ні як пристрої, ні як комплекс програмно$апаратно$
го забезпечення. Таким чином, на законодавчому рівні
під IoT слід розуміти будь який пристрій, підключений
до мережі Інтернет. Тобто, якщо пристрій IoT було ви$
користано зловмисниками для здійснення протизакон$
них дій, до відповідальності може бути притягнуто осо$
бу, яка володіє цим пристроєм.

Найбільш розповсюдженою загрозою для IoT є ви$
користання пристроїв у якості ботнетів. Власник при$
строю найчастіше не підозрює про те, що до програм$
ного чи апаратного забезпечення вже було внесено
зміни зловмисниками, і у визначений час цей пристрій
буде використано для здійснення DDOS$атаки або роз$
силання спам$повідомлень.
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ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У

ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Основною причиною такої загрози є вразливість

програмного та апаратного забезпечення. Саме забез$
печення захисту IoT на сьогодні майже ніяк не регла$
ментується на законодавчому рівні в Україні. Придбан$
ня та використання пристроїв, які підключаються до
мережі Інтернет не регулюється до того моменту, поки
злочин не було скоєно з використанням цього пристрою.
Водночас кожен пристрій має свій унікальний код та
mac$адресу, які можуть однозначно ідентифікувати об$
ладнання. При цьому найпростіші мікроконтролери, з
яких на 99% складається мережа IoT, не мають власної
операційної системи, що ускладнює зміну mac$адреси
зловмисниками.

Таким чином, програмне та апаратне забезпечення
сучасних пристроїв IoT дозволяє мінімізувати втручан$
ня зловмисників у корпоративні чи промислові мережі.
Але ці можливості захисту майже ніколи не використо$
вуються. З одного боку, немає законодавчих вимог до
впровадження заходів з боку користувача. З іншого
боку, сам користувач пристрою IoT не завжди усвідом$
лює наслідки можливих дій зловмисників і не володіє
інструментами інформаційного захисту.
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У статті представлено еволюцію моделі сталого розвитку з виділенням пріоритетів. Вказано на неG

обхідність доповненням тріади складових ефективними інноваціями або активною діяльністю в галузі

науки і техніки, яка орієнтована на раціональне використання обмежених ресурсів і використання приG

родоG, енергоG, і матеріалоG зберігаючих технологій. Визначено важливість участі як транснаціональних

компаній, так і мікропідприємств, кооперативів, інститутів громадянського суспільства та благодійних

організацій в реалізації глобальних цілей в області сталого розвитку. Виокремлено переваги залучення

бізнесу до досягнення цілей сталого розвитку. Вказано на зумовленість переходу до парадигми корпораG

тивної стійкості великих компаній в зв'язку з потребами суспільства. Охарактеризовано вимоги навкоG

лишнього середовища, представлені як драйвери, до компаній, орієнтованих на сталий розвиток. ЗазнаG

чено необхідні критерії стійкого розвитку компанії.

Remaining an hour of food, asociated with the problem of steel development, became the subject of negotiation,

as in the supranational, so the national rivals. Steel, not visnazhlivy rozvitok — tse model vikoristannya resursіv,

vzaєmodії mіzh people i nature, rozvitku tsivіlіzatsії on bazі іnnovatsіy at dosyagnennі zadovolennya zhittєvih

require ninіshnogo pokolіnnya once Zi zberezhennyam navkolishnogo seredovischa, zmіtsnennyam

osobistіsnogo suspіlnogo Zdorov'ya i, i no for Skoda maybutnіh pokolіn. In this article presents the evolution of

the model of steel development with views of the past. It was requested that there be three additional warehouses

with more efficient innovations, and more active activities in the fields of science and technology, as well as at

the regional resource and natural resources.

So, with more efficient innovations, with more innovative ideas, better ideas for the concept, for all kinds of

activities in all areas of life. To the main goals of the innovation within the framework of the concept of Steel

Development є the equal need for humanity with the rational vitrification of the resources of the biosphere, not

allowing for the unimaginable reserves of the possibilities of fallen life.

The importance of the participation of transnational companies, such as microenterprises, cooperatives,

institutes of enormous suspension and favorable organizations in realizing global goals in the field of steel

development, is recognized. Private investment, investment and innovation are the main officials of increased

productivity, economic growth and development work. Viocrilled to overtake the business to reach the value of

the steel rosette. It is pointed out that the transition to the paradigm of corporate performance of great companies

in connection with the needs of suspension is transitioned to.
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The vimogs of the openGair middleware are characterized, presented as drivers, to companies, or on the steel

rosette. Zaznacheno neobhіdnі kriterії stіykogo rozvitku kompanії, Sereda yakih: konkurentospromozhnіst,

znizhennya fіnansovih i nefіnansovih rizikіv, adaptivnіst to dinamіchno mіnlivih minds Keeping bіznesu,

prozorіst, vіdpovіdalnіst, vіdkritіst, dovgostrokovіst, Ekonomichna, sotsіalna, ekologіchna stіykіst, vnesok

kompanії in steel rozvitok suspіlstva.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
У вимірі глобального розвитку суспільства по$

гіршення еколого$економічної ситуації спричиняє низ$
ку криз та безповоротних процесів, що потребують
швидкого реагування. З метою нівелювання негативних
наслідків та попередження майбутніх загроз у довго$
строковій перспективі все більше підприємств різних
форм господарювання приєднуються до концеції ста$
лого розвитку, що поєднує рівномірний розвиток еко$
номічного, екологічного та соціального аспектів розвит$
ку суспільства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Основи сучасних уявлень про сталий розвиток за$

кладено у працях всесвітньо відомих зарубіжних вче$
них: А. Печчеї, Л. Медоуз, М. Месарович і Е. Пестель,
Й. Шумперт, Дж. Форрестер, А. Аткіссон, А. Вебер та
їх послідовників.

Питанням інтеграції сталого розвитку в діяльність
підприємств різних організаційно$правових форм при$
свячено праці вітчизняних та іноземних науковців, се$
ред яких: О. Веклич, Е. Гірусова, Б. Данилишина, Г. Дей$
лі, Л. Мельника, О. Карінцевої, О. Осауленка, Г. Плато$
нова. Проте потребують подальшого вивчення питання
розвитку діяльності підприємств орієнтованих на ста$
лий розвиток.

МЕТА СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Мета статті полягає в доповненні та поглиблені існу$
ючих досліджень, роз'яснень термінологічної бази і кон$
цептуальних засад сталого розвитку, виявлені актуаль$
ності залучення компаній для реалізації глобальних
цілей в області сталого розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Концепція сталого розвитку передбачає виділення
трьох підходів: економічного, соціального та екологіч$
ного, що відображають їх особливу значимість, на$

Ключові слова: сталий розвиток, екологічний баланс, справедлива зелена економіка, відповідальне здорове
суспільство, ефективні інновації, цілі сталого розвитку, критерії стійкого розвитку компанії.

Key words: sustainable development, ecological balance, fair green economy, responsible healthy society, effective
innovations, sustainable development goals, sustainability criteria of the company.

Рис. 1. Складові концепції сталого розвитку

явність між ними взаємозв'язку і взаємозалежності,
водночас ігнорування хоча б однієї з них може підірва$
ти загальну стійкість системи (рис. 1).

За екологічним підходом сталий розвиток повинен
забезпечувати цілісність природних систем, життє$
здатність і стабільність біосфери. Сталий розвиток за
екологічної точки зору розглядається як процес гармо$
нізації взаємодії людства і навколишнього середовища,
еволюція людини і біосфери, взаємовідношення приро$
ди і суспільства, тобто розвиток цивілізації будується
на гармонійних відношеннях з природою.

За соціальним підходом сталий розвиток орієнто$
вано на людину, підтримання стабільності соціальних і
культурних систем, у тому числі на: справедливий поділ
благ, збереження культурного капіталу і глобального
різноманіття, розвиток домінуючих культур, досягнен$
ня соціальної справедливості, заохочення соціального
плюралізму, скорочення конфліктів, збереження со$
ціальної стабільності, розширення продуктивної зайня$
тості, сприяння соціальній інтеграції. Особлива роль
стійкого соціального розвитку полягає в створенні
рівноправного суспільства, подоланні бідності, зни$
женні безробіття, розширенні продуктивної зайнятості,
сприянні соціальній інтеграції, вільної участі людини в
суспільному, політичному та економічному житті. Як
свідчить десятий принцип Ріо$де$Жанейрської декла$
рації з навколишнього середовища і розвитку [6], кож$
на людина повинна мати відповідний доступ до інфор$
мації і мати можливість брати участь в процесах прий$
няття рішень.

Економічний підхід сталого розвитку має на увазі
оптимальне використання обмежених економічних ре$
сурсів. В основі сталого економічного розвитку лежить
збалансована економіка, заснована на раціональному
використанні доступних ресурсів, застосуванні еколо$
гічно чистих, енергозберігаючих та ресурсозберігаючих
технологій, які передбачають серед іншого мінімізацію
відходів. Одним із завдань економічного підходу сталого
розвитку є відхід від "філософії споживання" і "ресурс$
ного" шляху розвитку до повсюдного ресурсозбережен$
ня.

У процесі своєї еволюції моделі сталого розвитку
пройшли шлях виділення пріоритетів від економічної
сфери (модель "Міккі Маус"), екологічної сфери ("биче
око"), до балансу сфер (слабка модель) [5] (табл. 1).

Сучасні економічні реалії, які характеризуються
значною жорстокістю конкурентної боротьби, вимага$
ють "посилення" "слабкої моделі сталого розвитку".
Найкращим доповненням до вищевказаної тріади скла$
дових є ефективні інновації або активна діяльність в га$
лузі науки і техніки (рис. 2), яка орієнтована на раціо$
нальне використання обмежених ресурсів і використан$
ня природо$, енерго$, і матеріало$ зберігаючих техно$
логій. А ці завдання — науково$технічні, і рішення їх
полягає в розробці та впровадженні інноваційних тех$
нологій.

Так, під ефективними інноваціями, слід розуміти
нововведення, що підвищать дієвість існуючих кон$
цепції, за рахунок впровадження у всіх областях жит$
тєдіяльності людини. Головним завданням інновацій в
рамках концепції Сталого розвитку є урівноваження
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потреб людства з раціональним витрачанням ресурсів
біосфери, не допускаючи знищення запасів та можли$
востей подальшого життя. Ефективних інновацій по$
требує проектування, будівництво, ведення бізнесу і
життєдіяльність, енергоефективність; автоматизація
процесів; кібернетика та комп'ютеризація; інфор$
маційні технології; поновлювані джерела енергії; на$
ука, інженерія та техніка; освіта; економіка; мислен$
ня.

Інновації покликані скоротити витрати ресурсів, час,
енергію і зусилля на виробництво, пом'якшуючи наван$
таження від зростаючих потреб людства. Повсюдне
впровадження інновацій вимагає особливих економіч$
них умов, що стимулюють модернізацію виробничої та
соціальної сфер суспільства.

Сталий, не виснажуючий розвиток передбачає ви$
користання ресурсів, взаємодію між людьми і природою,
розвиток цивілізації на базі інновацій, при задоволенні
життєвих потреб нинішнього покоління разом зі збере$
женням навколишнього середовища, зміцненням особи$
стісного і суспільного здоров'я, не передшкоджая мож$
ливостям майбутніх поколінь. З цього загального поло$
ження спрямованого на модернізацію громадських
інститутів особлива увага приділяється, відповідально$
му здоровому суспільству (рис. 2). Відкритість, про$
зорість, демократичність, позитивна налаштованість —
ознаки відповідального здорового суспільства. Базови$
ми принципи суспільства є пацифізм, терпимість, дбай$
ливість, чесність, ефективність, взаємність, інтернаціо$
нальність, помірність, стабільність, раціональність, жит$
тєлюбність. Властивостями здорового суспільства є стан
общинності, де панує взаємодопомога, милосердя і
радість від спільних досягнень і досягнень ближніх; по$

вага і співіснування своїх членів та інших життєвих сис$
тем на принципах обопільної згоди; усвідомленість сво$
го місце в ланцюгу споживання і життєвому циклі пла$
нети Земля.

Відповідально здорове суспільство прагне до
зміцнення інституту сім'ї та вихованню здорової осо$
бистості; відродженню вітчизняної культурно$історич$
ної традиції; загальної освіти, високого рівня і широти
знань; доступності та високої якості послуг охорони
здоров'я; професійного навчання; раціональному здо$
ровому споживанню; формуванню діяльності на основі
здорових стандартів та підтримується концепцію за$
конів і права.

Здорове суспільство неможливо організувати без
екологічного балансу штучного середовища проживан$
ня людини, з якого запозичуються ресурси для життє$
діяльності і в яку потрапляють відходи.

Застосування принципів екології в промисловості
спрямоване на раціональне, не виснажливе, ощадне об$
лаштування штучного середовища проживання людини
в оточенні та у взаємодії з природним місцем існування,
й досягнення екологічної рівноваги як між цими систе$
мами, так і між їхніми складовими.

Вирішувати питання раціонального природокорис$
тування (матеріалів і ресурсів (енергії, води, флори,
фауни), визначати допустимі навантаження на навко$
лишнє середовище (контроль за якістю атмосфери міст
і будівель), розробляти методи управління природними
системами і способи екологічної модернізації різних
видів діяльності людини (переробка і повторне викори$
стання матеріалів і ресурсів, комплексний розвиток
території) завдання прикладної екології та стратегії ста$
лого розвитку.

Таблиця 1. Еволюція моделей сталого розвитку
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Показниками "екологічного балансу" є: чисте по$
вітря, вода, місця; природний стан клімату, грунту і лісів;
переважання органіки в масовому споживанні їжі, то$
варів і послуг.

Розуміння сутності екологічного балансу розкрива$
ють глобальні інтереси природи і суспільства, їх "кре$
дитні відносини", а точніше "екологічний борг" — забор$
гованість суспільства перед природою.

Людство споживає природний капітал й перетворює
його в економічний. Як правило, в процесі споживання
руйнує й забруднює природні системи, ще й завдаючи
їм шкоди. Якщо збитки природного капіталу перевищу$
ють їх здатність до відновлення — людство починає бра$
ти кредит у природи в рахунок майбутніх поколінь, яким
також знадобиться цей природний капітал. Підвищен$
ня інтенсивності та масштабів людської діяльності при$
зводить до порушення екологічного балансу, до
збільшення екологічного боргу.

Відсотки по екологічному боргу це втрачений націо$
нальний дохід на ліквідацію завданих збитків, внаслідок
забруднення і руйнування природного середовища. Роз$
виток "зеленої економіки" дозволяє зменшити екологі$
чний борг.

Рішення задач справедливої зеленої економіки на$
правлено на задоволення людських потреб, виключив$
ши видобуток ресурсів або виробництво відходів в тому
обсязі, який перевищує здатність природного середо$
вища до самовідновлення.

Перехід до справедливої зеленої економіки вимагає
дотримання наступних умов: економічне мислення і
практики тільки при дотриманні знань фізичних законів
(термодинаміки, зокрема), законів біологічних систем
та інших; забезпечення соціальної підтримки населен$
ня і прагнення до досягнення врівноваженого благопо$
луччя всіх членів суспільства або їх більшості; реаліза$
ція довгострокових економічних програм, націлених на
процвітання і загальний розвиток цивілізації; правова
підтримка щодо вільних і швидких економічних процесів
взаємообміну товарами і послугами; реалізація ме$
ханізмів впровадження та контролю за дотриманням
природоохоронних та ресурсозберігаючих стратегій в
промисловості; регулювання взаємодії секторів мало$
го, середнього та корпоративного бізнесу; ухвалення
нової схеми пріоритетів фінансування, отримання при$
бутку і її перерозподілу; реалізація механізмів стиму$
ляції ринку зелених продуктів і зелених технологій (по$
даткові і кредитні пільги); підтримка освітніх і вихов$
них програм, фінансування інформаційних ресурсів і
заходів.

За десятиліття розвитку концепції Сталого розвит$
ку було досягнуто вкрай незначний прогрес з урахуван$
ням того, що відбувається подальше загострення про$
блем бідності та погіршення екологічної обстановки.
Світова спільнота потребує якнайшвидшого прийняття
керівниками корпорацій та держав практичних заходів
щодо досягнення результатів в областях реалізації спра$
ведливої зеленої економіки, екологічного балансу,
ефективних інновацій, відповідального здорового су$
спільства [4].

Глобальний порядок ООН торкнувся і бізнесу. Так,
глобальні цілі в області сталого розвитку [3] прийняті в
вересні 2015 року на 70$й сесії Генеральної Асамблеї
ООН у Нью$Йорку визначають важливість участі у їх
реалізації приватного сектору: як транснаціональних
компаній, так і мікропідприємств, кооперативів, інсти$
тутів громадянського суспільства та благодійних орга$
нізацій.

Приватна підприємницька діяльність, інвестиції та
інновації є основними чинниками підвищення продук$
тивності, економічного зростання та створення робо$
чих місць. З огляду на це, динамічний та добре функціо$
нуючий бізнес у разі його залучення до процесу досяг$
нення цілей сталого розвитку (ЦСР) може значно пол$
іпшити результативність діяльності урядів у напряму ре$
алізації Порядку денного — 2030 та забезпечення ста$
лого розвитку. Передусім, за рахунок бізнесу можна за$
лучити додаткові фінансові ресурси для створення (мо$
дернізації) інфраструктури, що є обов'язковими для
більшості із цілей сталого розвитку та передбачити до$
даткові ресурси на експлуатацію та обслуговування но$
вих (модернізованих) активів, насамперед тих, які по$
будовані з використанням дорогих технологій, є безпеч$
ними з точки зору впливу на навколишнє середовище
або важливими для досягнення певного ефекту від їх
застосування.

Участь приватного сектору важлива й з огляду на
інші притаманні йому риси, зокрема такі, як володіння
новими сучасними технологіями, можливість залучати
висококваліфіковані кадри, гнучкість і цілеспрямо$
ваність у схваленні управлінських рішень й досягненні
результатів [7].

Позитивною рисою сучасного бізнесу є й його соц$
іальна відповідальність та прагнення поліпшити стан
справ на територіях, де він здійснює свою діяльність, у
тому числі в контексті ЦСР.

Спільний інтерес і партнерство бізнесу, публічних
інституцій та громадянського суспільства можуть забез$
печити синергію в досягненні ЦСР (табл. 2).

Рис. 2. "Посилена" модель концепції сталого розвитку
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Щоб компанії дійсно сприяли досягненню ЦСР,
а не суто формально звітували про своє залучення
до цього процесу, вони мають "вийти за рамки свого
бізнесу, відмовитися від вузького зосередження ува$
ги на ЦСР як на можливості збільшити корпоратив$
ний прибуток та взяти на себе більш широкі зобов'$
язання перед суспільством, яке проживає на тери$
торіях діяльності бізнесу" [2].

Без сумніву, з кожним роком поняття "сталий
розвиток" все глибше інтегрується в корпоративну
культуру великих компаній, відбиваючись в їх діяль$
ності, спрямованої на зниження негативних соціаль$
них і екологічних впливів при одночасному досяг$
ненні якщо не інтенсивного зростання, то, щонай$
менше, економічної стабільності, балансу, стійкості
системи. Компанії починають займатися відповідаль$
ним виробництвом, замислюються про вплив своєї
діяльності на екологію і здоров'я людей. Перехід до
парадигми корпоративної стійкості пов'язаний не
стільки з бажанням великих компаній сприяти потре$
бам суспільства, скільки з елементарної необхідністю
власного виживання. Відповідно до думки Дж. Елкінг$
тон перехід світового капіталізму до нової парадигми
корпоративної стійкості пов'язаний зі зміною вимог, що
пред'являються компанії навколишнім середовищем [1,
с. 90]. Так, Дж. Елкінгтон, вважає, що сталого розвитку
досягнуть лише ті компанії, що переживуть сім рево$
люцій (таб. 3).

Останнім часом конкуренція на ринках збільшуєть$
ся за рахунок відкритості. І тільки здатність оцінити
ринкові умови і визначити негативні фактори, які мо$
жуть спровокувати процес стійкого функціонування
компанії, є запорукою до елементарного виживання
бізнесу.

Цінності (values) є основою програм соціальної по$
ведінки, і для більшості людей реальність, дійсність, а
їх зміна може визвати в суспільстві занепокоєння

Революція, пов'язана з прозорістю компаній відбу$
вається в даний час — ідеологія, пріоритети, зобов'я$
зання і діяльність компаній залучають все більш пильну
увагу. Багато в чому "прозора революція" давно вийш$
ла з$під контролю. Деякі форми розкриття інформації

все ще залишаються добровільними, але ряд інших по$
чинають носити практично обов'язковий характер. Про$
цес відкритості прямо пов'язаний з посиленням значен$
ня інформаційних технологій і переходом від односто$
ронньої моделі корпоративної соціальної відповідаль$
ності до двосторонньої комунікації. Це означає, що різні
зацікавлені сторони (стейкхолдери) все частіше будуть
вимагати інформацію про стратегічні плани і результа$
ти роботи компанії для порівняння і оцінки конкурую$
чих компаній, що підвищує особливу важливість корпо$
ративної звітності.

Зміна життєвого циклу відбувається за рахунок зро$
стання прозорості діяльності. Нині стейкхолдери ком$
паній більше цікавляться еко$соціально$економічні —
наслідки корпоративної діяльності в самих різних її про$
явах. Революція життєвого циклу товару полягає в тому,
що компанія більше не знімає з себе відповідальності за
вироблений товар в момент його продажу (at the point
of sale), а несе за нього довічну відповідальність, як вис$
ловився Дж. Елкінгтон, "від колиски до могили "— тоб$
то від видобутку сировини аж до переробки товару, що
відслужив свій термін. Таким чином, корпоративна со$
ціальна відповідальність охоплює ланцюжок поставок,

Суспільні переваги в залученні бізнесу до 
досягнення ЦСР 

Переваги для бізнесу від залучення до 
досягнення ЦСР 

1. Використання суттєвого впливу 
бізнесу на забезпечення економічного 
зростання, підвищення продуктивності 
праці та створення робочих місць – 
основних двигунів прогресу.  
2. Доступ до інновацій приватного 
сектора щодо технологій, продуктів, 
послуг, процесів та бізнес-моделей.  
3. Створення можливостей для 
досягнення масштабу за рахунок 
використання знань компаній щодо 
розробки бізнес-моделей для задоволення 
конкретних потреб клієнтів шляхом 
масштабування.  
4. Поєднання інвестицій державного 
сектора в рамках державної допомоги з 
корпоративними благодійними, 
соціальними чи комерційними 
інвестиціями бізнесу.  
5. Доступ до додаткових ноу-хау та 
навичок.  
6. Створення альянсів для сприяння 
відповідальній соціальній та екологічній 
практиці, а також розповсюдження більш 
широких цінностей і норм, таких як 
захист і повага до прав людини, сприяння 
ефективному управлінню та підзвітності, 
а також посилення інтеграції та рівності  

1. Забезпечення довгострокового 
процвітання бізнесу за рахунок поліпшення 
стану навколишнього середовища та 
екосистем у сферах діяльності підприємств.  
2. Визначення та ефективне управління 
матеріальними ризиками та витратами.  
3. Створення репутації, стратегічне 
позиціонування на ринку та забезпечення так 
званої ліцензії на діяльність на відповідному 
ринку (створення владою сприятливого 
клімату для розвитку бізнесу на певній 
території).  
4. Зміцнення відносин з працівниками, 
споживачами та іншими зацікавленими 
сторонами на основі спільних цінностей і 
прагнень.  
5. Створення або спрощення доступу до 
нових ринків. Інновації технологій, 
продуктів, послуг та бізнес-моделей, які 
сприяють розвитку ЦСР, поряд з іншим 
забезпечують для бізнесу можливість 
отримати доступ до нових ринків та 
сприяють зростанню існуючих ринків за 
рахунок зміцнення конкурентоспроможності 
компаній.  
6. Вирівнювання ділової активності з 
баченням лідерства компанії та очікуванням 
своїх співробітників, споживачів і клієнтів  

Таблиця 2. Переваги залучення бізнесу до досягнення
цілей сталого розвитку

Драйвер Стара парадигма Нова парадигма сталого 
розвитку 

Ринки Відповідність запитам Конкуренція 

Цінності Незмінні Схильні до  змін 
Прозорість компанії Закрита компанія Відкрита компанія 
Життєвий цикл товару Термін служби товару 

або «точка продажу» 
Функції і цикл 
існування «від колиски 
до могили» 

Партнерство Централізоване 
управління 

Симбіоз 

Час «Час - гроші», «тут і 
зараз» 

Довгострокове 
розуміння, «довгий час»

Корпоративне 
управління 

Ексклюзивне Інклюзивна 

Таблиця 3. "Сім революцій" на шляху до нової парадигми
сталого розвитку компанії
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способів видобутку, методів утилізації та відпові$
дальність корпоративних партнерів.

Зміна характеру партнерських відносин, пов'язане з
появою нових форм партнерства, що виникає між ком$
паніями, а також між компаніями та іншими організація$
ми (в тому числі деякими провідними групами впливу).

Революція може бути пов'язана і з розумінням зна$
чення часу та управління ним, як економічним ресур$
сом. Ключовим фактором для досягнення корпоратив$
ної стійкості, на думку Дж. Елкінгтон, стає здатність
мислити в масштабах "довгого часу" (long time), навіть
не на два — три роки вперед, а на десятиліття, поколін$
ня і в деяких випадках навіть на століття. Принцип "тут
і зараз" продовжує прискорювати темп конкуренції, од$
нак він не суперечить необхідності переходу до "довго$
го часу" в мисленні і бізнес$плануванні, використанні
сценаріїв або альтернативних бачень майбутнього і роз$
ширення горизонтів поняття "час".

Корпоративне управління може нести потенційну
революцію, пов'язану з переглядом самої природи бізне$
су, виникненням дискусій щодо ролі корпорацій. На$
приклад, що таке бізнес і яка його роль? Хто повинен
мати право голосу при прийнятті рішень компанією? Чи
можливий баланс між інтересами акціонерів та інших
зацікавлених сторін? І як цей баланс співвідноситься з
триєдиним підсумком?

Зазначені драйвери визначають необхідні критерії
стійкого розвитку компанії.

1. Конкурентоспроможність — формування довго$
строкових конкурентних переваг компанії, за допомо$
гою формування унікальних нематеріальних активів
компанії таких як: інтелектуальний, людський, соціаль$
ний, репутаційний капітали.

2. Зниження фінансових і нефінансових ризиків
(кадрових, професійних, соціальних, екологічних).

3. Адаптивність до динамічно мінливих умов веден$
ня бізнесу.

4. Прозорість — максимальна відкритість компанії
на рівні двосторонньої комунікації.

5. Відповідальність за весь життєвий цикл зовнішніх
ефектів основної діяльності ("від колиски до могили"),
негативні впливи на навколишнє середовище і наслідки
діяльності.

6. Відкритість — партнерські (на рівні симбіозу)
відносини з суспільством, постачальниками, клієнтами
та конкурентами, що базується на репутаційному капі$
талі компанії.

7. Довгостроковість — "довгострокове розуміння
часу", корпоративних процесів, інвестицій та зовнішніх
ефектів.

8. Економічна (фінансова) стійкість — економічний
стан підприємства, що дозволяє йому перебувати в зоні
беззбитковості; збереження платоспроможності і кре$
дитоспроможності.

9. Соціальна стійкість — лояльність внутрішніх і
зовнішніх стейкхолдерів організації.

10. Екологічна стійкість — вплив на навколишнє се$
редовище в допустимих межах.

11. Внесок компанії в сталий розвиток суспільства.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
В результаті офіційного закріплення в глобальному

порядку Цілі сталого розвитку перетворилися в обов'яз$
кові критерії, за якими в найближчому майбутньому бу$
дуть оцінювати діяльність компаній. Порядок 2030 спо$
нукає компанії демонструвати інноваційні моделі і рішен$
ня на ключові виклики людства в XXI ст. Необхідність
відповідати новим вимогам і стандартам ставить компанії
в умови зростаючої конкуренції, зміни корпоративних
стратегій з метою інтеграції шляхів досягнення цілей
сталого розвитку в діяльність. Така тенденція демонст$
рує, що внесок бізнесу в сталий розвиток і полягає в самій

його діяльності, критично оцінюючи свій вплив на сусп$
ільство і навколишнє середовище.

Подальші дослідження слід присвятити аналізу фак$
торів впливу на діяльність компаній, орієнтованих на
сталий розвиток.
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JOINTGSTOCK COMPANIES IN UKRAINE: STATE AND BASIC PROBLEMS OF FUNCTIONING

У статті досліджується діяльність акціонерних товариств України, динаміка їх кількості протягом

2013—2019 рр., основні проблеми та тенденції їх розвитку. Досліджено законодавчу базу України, що

стосується діяльності акціонерних товариств, останні зміни, які відбувались у нормативноGправових акG

тах та їх наслідки на діяльність товариств. Подано визначення понять "акціонерне товариство", "публічG

не акціонерне товариство", "приватне акціонерне товариство" згідно з новим законодавством. Авторами

було з'ясовано, що недосконалість нової законодавчої бази мало негативні наслідки для функціонуванG

ня акціонерних товариств, зокрема їх кількість скоротилась за останні 6 років майже вдвічі, а публічні

акціонерні товариства почали занепадати через обмеження Національної комісії з цінних паперів та фонG

дового ринку. У статті наведено основні причини зменшення кількості акціонерних товариств. У зв'язку

з тим, що багато публічних акціонерних товариств змінили форму власності на приватні акціонерні тоG

вариства чи на товариства з обмеженою відповідальністю, то авторами було визначено основні переваги

приватного акціонерного товариства та товариства з обмеженою відповідальністю.

The article examines the activity of jointGstock companies of Ukraine, the dynamics of their quantity during

2013—2019, the main problems and tendencies of their development. The legislative base of Ukraine concerning

the activity of jointGstock companies and the latest changes that have occurred in the normativeGlegal acts and

their consequences for the activity of the companies have been researched. The definitions of the terms "jointG

stock company", "public jointGstock company", "private jointGstock company" under the new legislation are given.

The authors found out that the imperfections of the new legal framework had negative effects on the functioning

of joint stock companies, in particular, their number had almost halved in the last six years, and public jointG
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Господарські товариства є невід'ємною частиною

реалізації економічного потенціалу України, адже є од$
нією з найефективніших форм господарювання. Значна
частина господарських товариств припадає на акціо$
нерні товариства, проте ця форма господарювання не є
такою поширеною в Україні порівняно з іншими краї$
нами, хоча це є дуже вдалою формою залучення капіта$
лу для ведення господарської діяльності, а також для
розподілу відповідальності за результати діяльності між
акціонерами.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
В Україні є не так багато досліджень і публікацій

вчених, що стосуються діяльності акціонерних това$
риств України, оскільки більше уваги приділяється фон$
довому ринку та проблемам, що з ним пов'язані. А ті
статті, які є, стосуються переважно дивідендної політи$
ки акціонерних товариств, законодавчих змін, проблем
функціонування акціонерних товариств, інвестиційної
політики, емісії акцій емітентів.

Так, Бершадський А.О. та Юрчишена Л.В. досліди$
ли динаміку та тенденції розвитку акціонерних това$
риств в Україні за останні роки та виявили ряд проблем,
зокрема реорганізацію акціонерних товариств в інші
організаційно$правові форми, неможливість із боку
підприємств, створених у процесі приватизації та кор$
поратизації, підтримувати дану форму власності, нега$
тивні зміни законодавчої бази [1]. Основну увагу у дос$
лідженні було спрямовано на публічні акціонерні това$
риства та тенденцію їх зменшення. Автори дійшли вис$
новку, що їх кількість буде помітно зменшуватися че$
рез нормативи, встановленні національною комісією з
цінних паперів і фондового ринку і що потрібно встано$
вити розумну дивідендну політику для зростання акці$
онерної вартості товариства. А для цього потрібно на$
самперед змінити законодавство для стабільної політи$
ки виплати дивідендів акціонерам, передусім міноритар$
ним власникам акцій. Ця стаття є особливо важливою
для нашого дослідження, оскільки вона безпосередньо
стосується нашої теми.

Леось О.Ю., Дегерменджи Д.О. та Хазах А.О. до$
слідили Закон України "Про акціонерні товариства" та
виділили найсуттєвіші зміни їхньої діяльності та основні
вимоги до публічних акціонерних товариств. Також у

stock companies began to decline due to restrictions on the National Securities and Stock Market Commission.

The main reasons for the decrease in the number of jointGstock companies are given in the article. Due to the fact

that many public jointGstock companies have changed their ownership of private jointGstock companies or limited

liability companies, the authors have identified the main advantages of a private jointGstock companies and a

limited liability companies. The rating of the largest taxpayers among jointGstock companies in Ukraine in 2018

and the rating of the issuers that registered the largest issues of shares during 2017G2018 were analyzed. It was

determined that the biggest impact on the decrease in the quantity of jointGstock companies in Ukraine was

caused by the Law of Ukraine "On Amendments to Some Legislative Acts of Ukraine on Simplifying Doing Business

and Attracting Investments by Securities Issuers". The main obstacles and problems of development of jointG

stock companies of Ukraine are outlined, as well as possible options for solving these problems, including

improvement of the legal framework, application of antitrust policy, increase of investment attractiveness of

jointGstock companies of Ukraine, application of ratified dividend policy, improvement of corporate shareholder

management, stock market development of Ukraine.

Ключові слова: акціонерне товариство, публічне акціонерне товариство, приватне акціонерне товари�
ство, лістинг, емісія акцій, товариство з обмеженою відповідальністю.

Key words: joint�stock company, public joint�stock company, private joint�stock company, listing, share issue,
limited liability company.

їхній праці досліджено етимологію поняття "публічні
акціонерні товариства", управлінський механізм пуб$
лічних акціонерних товариств, особливо зроблено ак$
цент на управління інвестиційними ресурсами, які є
"фінансовою основою реалізації обраної підприємством
стратегії, вимагає урахування її цілей і напрямів" [2]. У
висновку автори зазначили, що "механізм управління
публічними акціонерними товариствами повинен бути
добре зрозумілим саме власникам акцій, а не лише ме$
неджерам, адже саме вони мають безпосередній вплив
на діяльність публічних акціонерних товариств та заці$
кавлені в позитивних результатах їх діяльності".

Дем'яненко І.В. та Лисенко О.В. дослідили дивіден$
дну політику акціонерних товариств на ринках капіта$
лу, що розвиваються. Вони підкреслили важливість пра$
вильної дивідендної політики, яку кожне товариство по$
винне обрати індивідуально для себе. У статті проана$
лізовано стан і тенденції розвитку акціонерних това$
риств як емітентів акцій в період з 2011 по 2014 рр. Вче$
ними було виявлено, що у акціонерних товариств Ук$
раїни дивідендна політика бажає бути кращою, оскіль$
ки спостерігаються значні невиплати дивідендів через
збитковість або через вкладення нерозподіленого при$
бутку у самофінансування діяльності акціонерних то$
вариств [3].

Існує також багато інших досліджень, що стосують$
ся акціонерних товариств. Діяльність акціонерних то$
вариств детально простежує Національна комісія з
цінних паперів та фондового ринку, яка є глобальним
джерелом інформації для науковців, які цікавляться
діяльністю акціонерних товариств.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Віддаючи належне дослідженням сучасних вчених$
економістів, ряд проблем потребують подальших до$
сліджень та уточнень, наприклад, що змінилось у динаміці
кількості акціонерних товариств, пропорціях між при$
ватними та публічними акціонерними товариства та які
саме чинники призвели до зміни даних пропорцій. Та$
кож у процесі дослідження з'явились інші питання, які
потребують дослідження: переваги приватного акціо$
нерного товариства перед публічним та переваги това$
риства з обмеженою відповідальністю перед акціонер$
ним товариством, законодавчі зміни щодо функціону$
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вання акціонерних товариств в України, шляхи вирішен$
ня основних проблем та перспективи розвитку акціо$
нерних товариств тощо.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
У статті ми ставимо за ціль дослідити акціонерні то$

вариства України, виявити основні тенденції та пробле$
ми їх розвитку за 2013—2019 рр., запропонувати мож$
ливі варіанти вирішення даних проблем, а також з'ясу$
вати, які ж існують майбутні перспективи для розвитку
акціонерних товариств в Україні.

Також однією з цілей статті є дослідження змін за$
конодавчої бази, що стосується діяльності акціонерних
товариств та наслідки, що вони спричинили.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Законодавча база щодо діяльності акціонерних то$
вариств за останні роки піддавалась значним змінам.
Одна з найбільших змін — це прийняття Закону Украї$
ни "Про внесення змін до деяких законодавчих актів Ук$
раїни щодо спрощення ведення бізнесу та залучення
інвестицій емітентами цінних паперів" у листопаді 2017
року, який вступив у силу з 6 січня 2018 року [4]. Цей
Закон дуже сильно повпливав на Закон України "Про
акціонерні товариства" [5], в якому навіть змінилися самі
визначення акціонерного товариства та його видів. Тому
потребують уточнення поняття "акціонерне товари$
ство", "публічне акціонерне товариство" та "приватне
акціонерне товариство".

Згідно з Законом України "Про акціо$
нерні товариства" зі всіма змінами на поточ$
ний період:

1. Акціонерне товариство (АТ) — госпо$
дарське товариство, статутний капітал яко$
го поділено на визначену кількість часток
однакової номінальної вартості, корпора$
тивні права за якими посвідчуються акціями.

2. Публічне акціонерне товариство
(ПАТ) — акціонерне товариство щодо акцій
якого здійснено публічну пропозицію та/або
акції якого допущені до торгів на фондовій
біржі в частині включення до біржового реє$
стру.

3. Приватне акціонерне товариство
(ПрАТ) — акціонерне товариство, яке має
статутний (складений) капітал, поділений на
визначену кількість акцій рівної номінальної
вартості, і несе відповідальність за зобов'я$
заннями тільки майном товариства [5].

Основними документами, що регулюють
діяльність акціонерних товариств у сучасних

умовах є: Закон України "Про акціонерні товариства",
Закон України "Про внесення змін до деяких законо$
давчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу
та залучення інвестицій емітентами цінних паперів", За$
кон України "Про господарські товариства", Госпо$
дарський кодекс України, Цивільний кодекс України та
інші.

Отже, модифікації у вище перелічених документах,
а також Закон України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення ведення
бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних па$
перів" дуже сильно позначились на динаміці АТ та тен$
денціях їх розвитку. Для того щоб побачити який ефект
мали законодавчі зміни на розвиток акціонерних това$
риств, розглянемо як змінювалась кількість акціонер$
них товариств у період з 1 січня 2013 року до 1 січня
2019 року (рис. 1).

Як бачимо з рисунка 1, кількість АТ різко зменши$
лася у 2016 році порівняно з 2015 роком на 32,62% та
продовжувала зменшуватися з кожним роком. Серед
причин можна назвати несприятливі законодавчі зміни,
економічна криза в країні, зміна форми власності АТ
на ТОВ. У 2018—2019 рр. немає такої сильної зміни
кількості, зокрема у 2018 році кількість АТ порівняно з
2017 роком зменшилась на 3,26%, а у 2019 році порівня$
но з 2018 роком — на 2,72%. На нашу думку, це може
бути пов'язано із збитковістю деяких АТ, а також зно$
ву ж таки через зміну форми власності.

Читаючи Закон України "Про акціонерні товари$
ства" зі всіма змінами на поточний період можна поба$
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Рис. 1. Динаміка кількості акціонерних товариств за 2013—2019 рр.

Джерело: складено на основі [6].
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чити, що в основному зміни стосувалися ПАТ і того, що
такі АТ можуть бути публічними тільки якщо щодо його
акцій здійснено публічну пропозицію або його акції до$
пущені до торгів на фондовій біржі в частині включення
до біржового реєстру. Тому важливо дізнатись чи
кількість АТ зменшилась за рахунок ПАТ чи за раху$
нок ПрАТ. Розглянемо динаміку кількості ПАТ та
ПрАТ станом на 1 січня 2019 року (рис. 2).

На рисунку 2 чітко видно збільшення кількості
ПрАТ та зменшення кількості ПАТ, а все тому, що
більшість ПАТ змінило свою форму господарювання на
ПрАТ. Пусковим механізмом зміни ПАТ на ПрАТ ста$
ло те, що з 1 травня 2016 року цей процес став значно
легшим, оскільки згідно п. 2, статті 5 ЗУ "Про акціонерні
товариства": "Зміна типу товариства з приватного на
публічне або з публічного на приватне не є його пере$
творенням". ПрАТ стало більш привабливішою формою
господарювання для акціонерів.

Основними перевагами ПрАТ перед ПАТ є:
1) акціям ПрАТ не потрібно проходити процедуру

лістингу, а ПАТ повинні бути обов'язково зареєстро$
вані на хоча б одній фондовій біржі та пройти витратну
та достатньо довгу процедуру лістингу;

2) ПрАТ не зобов'язане оприлюднювати свою фінан$
сову звітність, а також значно спрощені вимоги до її
оформлення, не потрібно оформлювати її за міжнарод$
ними стандартами, звітність не повинен перевіряти не$
залежний аудитор;

3) у ПрАТ немає конкретних вимог до складу нагля$
дової ради (тоді як у ПАТ членів наглядової ради по$
винно бути не менше 5, а незалежних директорів у на$
глядовій раді — не менше 2);

4) наглядова рада у ПрАТ переобирається кожні три
роки, а у ПАТ щороку;

5) не треба застосовувати процедуру кумулятивно$
го голосування, процедура голосування у ПрАТ визна$
чається статутом, що набагато легше для акціонерів;

6) у наглядовій раді ПрАТ не потрібно створювати
додаткові комітети.

Деякі ПАТ вирішили змінити форму власності на
товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ), що
мають ще більше переваг, порівняно з АТ. Підтверджен$
ням цьому факту можна знайти, якщо поглянути на те,
як змінювалась частка ТОВ в загальній кількості су$
б'єктів господарювання в період з 2013 по 1 січня 2019 ро$
ку (рис. 3).

З рисунку 3 можна побачити, що у 2016 році різко
збільшилась частка ТОВ на 4,51% порівняно з 2015 ро$
ком. Це можна пов'язати з тим фактом, що у 2016 році
дуже сильно зменшилась кількість АТ. Тому стає зро$

зуміло, що багато АТ змінили свою форму власності на
ТОВ. У 2018 році порівняно з 2017 роком кількість ТОВ
збільшилась на 1,75%, а у 2019 році порівняно з 2018 ро$
ком — на 2,01%. Тут це також можна пов'язати із зміною
формою власності АТ, а також можна додати і те, що
нові товариства вже почали створювати саме у формі
ТОВ, оскільки для підприємців це вигідніше та не так
збитково.

Серед основних переваг ТОВ перед АТ можна за$
значити:

1. Розмір статутного капіталу ТОВ не є чітко вста$
новленим, власники вирішують яким він буде, тоді як у
АТ мінімальний розмір статутного капіталу становить
1250 мінімальних заробітних плат виходячи із ставки
мінімальної заробітної плати, що діє на момент ство$
рення (реєстрації) акціонерного товариства [5].

2. ТОВ не потрібно витрачати кошти на здійснення
обліку і проведення операцій із цінними паперами акціо$
нерів.

3. Система управління ТОВ значно простіша, ніж у
АТ.

4. Учасник ТОВ може вимагати свою частку з майна
товариства, якщо захоче його покинути, а от акціонери
можуть лише продати свою частку, якщо захочуть вий$
ти із АТ.

5. Збільшення статутного капіталу ТОВ є простішим,
ніж у АТ, оскільки у АТ випуск додаткових акцій пови$
нен зареєструватися Державною комісією з цінних па$
перів, яка може і відмовити у випуску.

6. У АТ присутнє подвійне оподаткування, оскільки
спочатку оподатковується прибуток АТ, а потім — ди$
віденди акціонерів.

Отже, реорганізація АТ є однією з основних при$
чин зменшення їх кількості.

Ще однією перепоною для розвитку АТ, а особливо
для розвитку ПАТ, є високий рівень корупції в Україні,
адже законодавча база, що регулює діяльність АТ, пе$
редбачає ведення більш прозорої діяльності, відкриття
інформації про діяльність. У всьому світі Україна вва$
жається досить корумпованою країною. Підтверджен$
ням цього є дослідження міжнародної антикорупційної
організації Transparency International, які проводяться
щороку. Ця неурядова організація, яка має свої пред$
ставництва більше, ніж у 100 країнах світу, кожного
року визначає Індекс сприйняття корупції (Corruption
Perceptions Index), який "вимірює рівень сприйняття ко$
рупції в державному секторі по всьому світі та малює
дуже тривожну картину" [7]. Transparency International
пише, що "корупція є проблемою для всіх країн. Погана
оцінка, швидше за все, є ознакою поширеного хабарниц$
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Джерело: Складено на основі [6].
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тва, відсутності покарання за корупцію, а також наяв$
ності державних установ, які не відповідають потребам
громадян". У рейтингу 2014 року Україна зайняла 142 міс$
це із 175 позицій (набрала 26 балів зі 100 можливих) та
вже вкотре стала одною з найкорумпованіших країн
Європи поряд із Угандою та Коморськими островами
[8]. Проте згідно дослідження Transparency International
Україна за 2018 рік піднялась на 10 позицій, посівши
120 місце серед 180 країн. Україна має 32 бали зі 100
максимально можливих, що на 2 бали більше, ніж у
2017 році [9]. Однією із порад Україні організацією
Transparency International є те, що країні потрібно при$
ватизувати державні підприємства.

Але все ж багато АТ України успішно функціону$
ють та прозоро сплачують податки та поповнюють бюд$
жет країни. Згідно з даними Офісу великих платників
податків Державної фіскальної служби найбільшими
платниками податку у 2018 році є саме акціонерні това$
риства (табл. 1).

Якщо ж дослідити офіційний сайт Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР),
то можна побачити у їхніх річних звітах багато інфор$

мації про емітентів, їхню дивідендну політику, сплату
дивідендів та інформацію про емісії акцій та багато іншої
інформації. Нас цікавить інформація про емітентів, які
зареєстрували найбільші випуски акцій протягом ос$
танніх двох років, яка подана у таблиці 2.

Можна побачити, що кожного року лідирують різні
АТ, зокрема у 2017 році лідерами є АТ "Українська за$
лізниця", яке займається перевезенням вантажів та па$
сажирів залізничним транспортом, АТ Державний банк
"ПриватБанк" та АТ "Державний ощадний банк Украї$
ни", які займаються наданням банківських послуг. У 2018
році ситуація змінилась та емітентами, які зареєструва$
ли значні випуски акцій, стали АТ "СберБанк" та АТ
"ВТБ Банк", які також займаються наданням банківсь$
ких послуг, а також ПАТ "Національна суспільна теле$
радіокомпанія України", яке об'єднує найстаріші ук$
раїнські телеканали та радіостанції. Цю зміну у рейтин$
гах можна пояснити тим, що емісія акцій є дуже вит$
ратною процедурою та ще й у багатьох випадках вона
проводиться шляхом капіталізації дивідендів, тому на$
слідком може бути зниження дивідендів через зменшен$
ня ділової активності АТ. Проте вона має багато пози$

Таблиця 1. Найбільші платники податків серед акціонерних товариств України у 2018 році

Джерело: складено на основі [10].

№ з/п Акціонерне товариство Сума, 
млн грн 

1. ПАТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" 41 255,9 
2. ПрАТ "А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ "В.А.Т.- ПРИЛУКИ" 16 050,9 
3. ПАТ "УКРНАФТА" 15 544,5 
4. ПрАТ "ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА" 14 772,6 
5. ПАТ "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА" 9 657,6 
6. ПАТ "УКРТАТНАФТА" 9 126,9 
7. ПрАТ "ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА" 7 402,7 
8. АТ "УКРТРАНСГАЗ" 6 636,6 
9. ПрАТ "НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ" 6 140,8 
10. ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" 5 659,2 
11. ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" 5 224,1 
12. ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" 3 928,4 
13. ПАТ "ПІВДГЗК" 3 364,4 
14. ПРаТ "ВК"УКРНАФТОБУРІННЯ" 3 281,1 
15. ПаТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" 2 936,5 

Таблиця 2. Емітенти, які зареєстрували найбільші випуски акцій протягом 2017—2018 рр.

Джерело: складено на основі [11; 12].

№ 
з/п Найменування емітента 

Обсяг 
емісії,  
млн грн 

Частка у 
загальному обсязі 
емісій акцій, % 

Емітенти, які зареєстрували найбільші випуски акцій протягом 2017 року [11] 
1. ПАТ УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ 229 879 70,77% 
2. ПАТ Комерційний банк ПриватБанк 38 565 11,87% 
3. ПАТ Державний ощадний банк України 14 616 4,50% 

4. ПАТ Акціонерний комерційний 
промислово-інвестиційний банк 10 301 3,17% 

5. ПАТ Державний експортно-імпортний 
банк України 7 722 2,38% 

6. ПАТ УКРПОШТА 6 519 2,01% 

7. ПрАТ А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ 
«В.А.Т.-ПРИЛУКИ» 5 086 1,57% 

8. ПАТ ВТБ Банк 2 592 0,80% 

9. ПАТ Об`єднана гірничо-хімічна 
компанія 1 944 0,60% 

10. ПАТ БАНК КРЕДИТ ДНІПРО 1 199 0,37% 
Емітенти, які зареєстрували значні випуски акцій протягом 2018 року [12] 

1. АТ «СБЕРБАНК» 11600,00 52,07% 
2. АТ «ВТБ БАНК» 2580,00 11,58% 

3. ПАТ «НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА 
ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ» 2544,27 11,42% 

4. АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» 1173,08 5,27% 
5. АТ «БАНК ФОРВАРД» 663,02 2,98% 
6. ПАТ «БАНК ВОСТОК» 523,11 2,35% 
7. АТ «ТАСКОМБАНК» 420,00 1,89% 
8. ПРАТ «ЧУМАК» 350,44 1,57% 
9. АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» 350,00 1,57% 
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тивних наслідків, зокрема збільшення фінансування
діяльності АТ та капіталу підприємства, покращується
фінансова стабільність підприємства, зокрема стає кра$
щим коефіцієнт співвідношення власних і залучених
коштів, який показує, наскільки підприємство залежне
чи незалежне від зовнішніх інвесторів.

Оскільки на рисунку 2 ми помітили і підкреслили
проблему зміни багатьох ПАТ на АТ чи ПрАТ, то вир$
ішили подивитись на прикладі 30 АТ, які увійшли до
вищенаведених рейтингів, які ж зміни у формі власності
та відповідно у назвах товариств відбулися за останні
роки. Для того щоб отримати ці дані, ми вводили назви
товариств у пошуковий рядок на сайті Опендатабот
(сервіс моніторингу реєстраційних даних українських
компаній та судового реєстру для захисту від рейдерсь$
ких захоплень і контролю контрагентів) [13]. На основі
цього пошуку ми зробили висновок, що трохи більше
ніж 50% ПАТ змінили назву на АТ (15 з 30) чи ПрАТ (1
з 30), що пов'язано зі зміною законодавства та небажан$
ням АТ дотримуватись його. У багатьох ЗМІ зазнача$
ють, що багато АТ порушують новоприйняті норматив$
но$правові акти. У більшості випадках ПАТ стало АТ,
тому що вони ще не визначились із формою власності.

Також можна помітити, що майже всі ПАТ змінили
назву на АТ у 2018 році. Це можна пов'язати із тим, що
з січня 2018 року публічними вважаються лише ті АТ,
цінні папери яких станом на початок 2018 року перебу$
вали в реєстрі фондової біржі (пройшли процедуру
лістингу) або які оприлюднили повідомлення про пу$
блічну пропозиції цінних паперів у порядку, встановле$
ному НКЦПФР. Усі інші ПАТ уважаються такими, що
не здійснювали публічну пропозицію цінних паперів, і
до них застосовуються вимоги Закону України "Про ак$
ціонерні товариства", що регулюють діяльність ПрАТ.
Водночас зазначені ПАТ не стали приватними. Вони
лише перейшли на спрощений правовий режим у питан$
нях емісії цінних паперів, розкриття інформації та кор$
поративного управління. Цей перехід для ПАТ, які не
бажають здійснювати публічну пропозицію акцій, відбу$
вався без необхідності скликати загальні збори акціо$
нерів, ухвалювати рішення про зміну типу товариства
та здійснювати обов'язковий викуп акцій в акціонерів,
які не погоджуються зі зміною типу товариства [14].

Крім зазначених вище перешкод для розвитку діяль$
ності АТ України, можна також назвати:

— нерозвиненість фондового ринку України, обо$
рот українських фондових бірж мізерний порівняно з
оборотами інших закордонних фондових бірж. Навіть
більшість акцій українських АТ котируються саме на
іноземних фондових біржах, а не на українських. Ця не$
дорозвинутість також пов'язана із законодавчою базою
України, відсутністю великої різноманітності акцій,
відсутністю певного податкового стимулювання розвит$
ку фондового ринку.

— нестабільність АТ України, а тому зменшення
їхньої привабливості для інвесторів;

— небажання АТ прозоро вести свою діяльність,
розголошувати інформацію (якщо річну звітність по$
трібно обов'язково показувати, то проміжну і кварталь$
ну згідно законодавства можна не показувати), що та$
кож призводить до зменшення інвестиційної привабли$
вості українських АТ;

— небажання акціонерів активно цікавитись та бути
обізнаними у справах АТ, а тому корпоративне управ$
ління не є таким ефективним, як могло б бути, оскільки
недостатньо тільки бачення менеджерів, які є по своїй
суті лише найманим персоналом та не зацікавлені у
підвищенні прибутку;

— недосконала дивідендна політика АТ. Часто ди$
віденди навіть не сплачуються через збитковість, капі$
талізацію дивідендів чи через консервативну дивіденд$
ну політику, яку застосовують більшість АТ України.

Отже, Україні потрібно удосконалювати свою нор$
мативно$правову базу для активного розвитку АТ, особ$

ливо ПАТ, які, як ми бачимо, почали занепадати, хоча
саме вони повинні бути інвестиційно привабливими для
інвесторів для покращення ситуації на фондовому рин$
ку. Через обмеження, як встановлені НКЦПФР, не всі
АТ хочуть випускати свої акції, проходити процедуру
лістингу. А після останніх законодавчих змін кількість
АТ взагалі зменшилась на 43,95% у 2019 році порівняно
із даними 2013 року (рис.1).

На основі великої кількості описаних проблем фун$
кціонування АТ в Україні, потрібно шукати конкретні
шляхи їх вирішення, серед яких можна виокремити:

1) удосконалення нормативно$правової бази, зок$
рема ще одне редагування Закону України "Про акціо$
нерні товариства", який би стимулював розвиток АТ, а
не пригнічував його;

2) контроль над існуючими АТ шляхом застосуван$
ня антимонопольної політики, яка буде запобігати появі
монополістів на ринку та перешкоджатиме здоровій
конкуренції та входу на ринок нових потужних АТ;

3) розроблення таких законодавчих правил, які б
захищали права акціонерів та стимулювали б їх вклада$
ти гроші саме в АТ;

4) збільшення інвестиційної привабливості АТ Ук$
раїни шляхом впровадження відповідних законодавчих
актів, поширення інформації про переваги вкладення
капіталу іноземними інвесторами саме в українські АТ,
капітал якого є більш гнучким та високоліквідним, що
дозволяє швидко перевести його в грошовий еквіва$
лент;

5) стимулювання ПАТ України проводити ратифі$
ковану дивідендну політику, з якою потенційні інвесто$
ри можуть ознайомитись до прийняття інвестиційних
рішень. Така дивідендна політика визначатиме не тільки
частку прибутку, яку підприємство в майбутньому пла$
нує направити на виплату дивідендів, але й обставини,
на які зверне увагу при визначенні певного розміру ди$
відендів — особливості розвитку бізнесу в минулому пе$
ріоді, вимоги щодо реінвестування частки прибутку
тощо. До істотних ризиків, які підлягають прогнозуван$
ню, належать: ризики, пов'язані з конкретною галуззю
діяльності емітента та географічного регіону; залеж$
ність від певних видів сировини; ризики фінансового
ринку, включаючи ризики, пов'язані з процентними
ставками та курсом обміну валют; ризики, пов'язані з
відповідальністю суспільства за стан екологічного се$
редовища [15];

6) покращення механізму корпоративного управ$
ління АТ, який би більше задіював саме акціонерів в
управління та прийняття зважених управлінських
рішень, а також який передбачав би створення конкрет$
них стратегій розвитку;

7) розвиток фондового ринку України, без ефектив$
ного функціонування якого неможливий розвиток АТ,
а також інтеграція українського фондового ринку у
міжнародний.

Якщо хоча б половину із вище перелічених заходів
запровадити на практиці, то кількість АТ в Україні
обов'язково зросте, а вже існуючі АТ будуть функціо$
нувати ще успішніше без ризику збиткової діяльності,
адже АТ мають великий потенціал розвитку і ряд пере$
ваг порівняно з іншими організаційно$правовими фор$
мами господарювання, зокрема хорошим методом цен$
тралізації капіталу. АТ є стійкою формою господарю$
вання, яка не має обмеження по залученню капіталу, а
також має необмежений термін існування, що сприяти$
ме розвитку АТ у разі докладеня певних зусиль та впро$
вадженню заходів вирішення основних проблем функ$
ціонування АТ.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
За останні роки законодавча база стосовно діяль$

ності АТ в Україні докорінно змінилась, особливо ба$
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гато змін приніс Закон України "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо спрощення ве$
дення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних
паперів". Законодавчі акти, які були спрямовані на
збільшення прозорості та відкритості АТ та, як на$
слідок, на покращення інвестиційної привабливості АТ
України для іноземних інвесторів, зазнали невдачі та
призвели до скорочення кількості АТ, а особливо ПАТ.
Тому потрібно створити таку законодавчу базу, яка б
стимулювала розвиток АТ, зменшувала податкове на$
вантаження (тому що АТ мають подвійне оподаткуван$
ня, як зазначалось вище), розвивала фондовий ринок та
ринок капіталів.
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ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ
В ПІВДЕННОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

The purpose of the article is to substantiate the trends and prospects of rural green tourism development in

the Odessa region, as one of the directions of diversification of rural activity for the socioGeconomic growth of

rural territories and population enrichment. The article investigates the current state of development of green

tourism in Odessa region. The scientific work analyzes the current state of employment of rural population and

determines the relevance in the development of rural tourism. The key directions that will contribute to the

activation of rural green tourism in the region are identified and the problematic aspects that have a decelerating

influence on the processes in this field are investigated. Prospective directions and forms of further development

of rural green tourism in the Odessa region as a socioGeconomic phenomenon for the revival of rural economy,

preservation of its traditions and values are substantiated. Rural green tourism in modern realities is one of the

most priority areas of diversification of economic activity of agricultural sector entities, is an alternative source

of ensuring employment of rural population, raising its income and quality of life. The main priority directions

for the establishment of rural green tourism for the South of Ukraine should be concentrated in the following

areas: creation of regional agrotourism networks through the development of small, family and individual

agrotourism business on the basis of existing tours of resources in rural areas: small family hotel and agroG

infrastructure; unification of socioGcultural environment of historical objects; creation of large and medium

specialized agrotourism objects, centers (sports, cultural, culinary); creation of state and private agricultural

parks, complexes with appropriate infrastructure; at the legislative level, it is necessary to fix the legal definition

of the concept of rural green tourism, it is necessary to differentiate between entrepreneurial and nonG

entrepreneurial activities in the tourism industry in the countryside, it is necessary to strengthen state support

for agrotourism as a form of employment for the rural population, to organize training and vocational training

for rural tourism.

У статті обгрунтовуються тенденції та перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Одеській

області як одного з напрямів диверсифікації сільської діяльності задля соціальноGекономічного зростанG

ня територій села та його населення. В роботі досліджено сучасний стан розвитку зеленого туризму в

Одеській області. Проаналізовано теперішній стан зайнятості сільського населення та визначено актуальG

ність розвитку сільського туризму як напряму диверсифікації діяльності в селі. Сформовано ключові

напрями активного розвитку сільського зеленого туризму в регіоні та досліджено проблемні аспекти, що

спричиняють уповільнюючий вплив на перебіг діяльності в цій сфері. Обгрунтовано форми подальшого

розвитку сільського зеленого туризму в Одеській області, як соціальноGекономічного явища з відродження

економіки сільських територій, збереження його традицій та цінностей. Сільський зелений туризм у суG
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PROBLEM STATEMENT
The versatility of an agricultural country provides

significant opportunities for the development and capacity
utilization of the rural environment to meet the needs of a
wide range of consumers. Rural areas are attractive not only
for using the main resource of our country — land as the
basis of the agrarian and food business, but also for
recreational rest of a modern person. Green tourism is a
relatively young destination in the tourism business, with
underdeveloped infrastructure and low level of use of its
opportunities. The urbanization of the modern life of the
population continues to create negative consequences for
the development of rural territories. This is mainly reflected
in the outflow of the population, the decline and aging of
housing infrastructure, the complication of living conditions
of local residents who remain; limited markets for household
agricultural products, limited access to technology and
others. These consequences have a single root — the lack of
proper socio$economic conditions for the existence and
development of the village.

ANALYSIS OF RECENT RESEARCH
AND PUBLICATIONS

The research of problematic issues of formation and
development of rural green tourism and the formation of
effective mechanisms for its development are given many
scientific works of domestic and foreign scientists. Various
scientific positions on the process of managing the activity
of business entities in the field of agritourism are highlighted
in the works of V. Birkovich, P. Gorishevsky, V. Glovat$
skaya, V. Goblik, S. Zaburanny [1], A. Zinchenko, T. Zin$
chuk, S. Illyashenko, N. Kudli, A. Livinsky [2], G. Shy$
mechko, L. Shulgina, S. Bottril and others. The theoretical
and methodological basis of scientific researches in the
context of management of activity of agrarian formations
is grounded in the scientific works of IM Biletska [3],
V.M. Bondarenko, I. Yu. Grishova [4—6], M. Ya.
Demyanenko, VS Diisperova, S.O. Kushnir [7], PT Sabluk
and others. The contribution of green tourism to the
development of the economy of the country, its tendencies
and prospects for development have been researched by
such scientists as I.V. Litvin, KV Mastyukh, M. Bondarenko,
N.O. Peredriy, V. Vasiliev.

Highlighting previously unresolved parts of a common
problem. Given the fluidity of the current economic and
political conditions for the functioning and development of
rural areas, their condition further shows negative trends
towards depletion. Moreover, despite all the proposed

часних реаліях постає одним з найбільш пріоритетних напрямів диверсифікації господарської діяльності

суб'єктів аграрного сектору, є альтернативним джерелом забезпечення зайнятості сільського населення,

підвищення рівня його доходів та показників якості життя. Основні пріоритетні напрями становлення

сільського зеленого туризму для Півдня України мають концентруватись у таких площинах: створення

регіональних агротуристичних мереж через розвиток малого, сімейного та індивідуального агротурисG

тичного бізнесу на базі наявних туристичних ресурсів у сільській місцевості: малого сімейного готельноG

го господарства та інфраструктури агротуризму; об'єднання соціокультурного середовища історичних

об'єктів; створення великих і середніх спеціалізованих агротуристичних об'єктів, центрів (спортивних,

культурних, кулінарних); створення державних і приватних сільськогосподарських парків, комплексів

з відповідною інфраструктурою; на законодавчому рівні потрібно зафіксувати юридичне визначення

поняття сільського зеленого туризму, необхідно розмежувати підприємницьку та непідприємницьку

діяльність у туристичній галузі на селі, варто посилити державну підтримку агротуризму як форми зайG

нятості сільського населення, організувати навчання та професійну підготовку сільського населення для

надання послуг зеленого туризму.

Key words: rural green tourism, agrotourism, development, rural areas, resources, employment, population,
potential, synergy effect, diversification.

Ключові слова: сільський зелений туризм, агротуризм, розвиток, ресурси, зайнятість, потенціал, ефект
синергії, диверсифікація.

scientific developments in the field of rural tourism, as one
of the directions for increasing the attractiveness of rural
areas, the issues of trends and ways to overcome obstacles
to the sustainable development of rural tourism in our
country are insufficiently investigated and remain relevant.

The purpose of the article. The main purpose of this
work is to substantiate the trends and prospects of
development of green tourism in Odessa region as one of
the areas of diversification of rural activities to promote
socio$economic growth of the village and its population.

Statement of the main material. Odessa region is one of
the leading tourist and recreational centers of Ukraine,
which is primarily due to the peculiarities of the economic
and geographical position of the region, favorable natural
and climatic conditions, and the presence of a large number
of historical monuments, culture, natural healing resources
and sea sandy beaches. The listed components create the
prerequisites for the development in the field of various
types of tourism: cultural, educational, religious, medical,
ecological, cruise, especially rural green tourism. Green
tourism has been developing in the state for about 20 years,
but has weak legislative support. Certain legislative norms
are enshrined in the Law of Ukraine "On personal peasant
farming" dated 15.05.2003 No. 742$IV as amended on
05.04.2015. The concept of "green tourism" is found in the
definition of personal peasant economy as a type of activity.
This Law states that the members of the personal peasant
economy carry out activities at their discretion and risk
within the established legal economic order, in compliance
with the requirements of the laws of Ukraine and other legal
acts. Such activities are related to the conduct of personal
peasant farming, are non$entrepreneurial activities, are
positioned as one of the types of work and services in the
personal auxiliary business and are subject to accounting
performed by local authorities. Provision of rural green
tourism services within the framework of a personal peasant
economy does not require special permission from state
bodies, income from this activity is taxed on a general basis
as income of individuals who are not entrepreneurs [8].

The perspective area for the development of this type
of activity is the Odessa region, which is one of the leading
tourist regions of Ukraine. During 2016—2018, the number
of tourists in Odessa increased almost twice and in 2018
amounted to 81.4 thousand people against 43.4 thousand in
2014 (Table 1).

Odessa region has sufficient potential for further
development of the tourism industry. Thus, in 2018 the number
of hotels and similar accommodation facilities amounted to
4719, with a simultaneous capacity of 300.00 thousand units.
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The number of persons who were accommodated amounted
to 7006.2 thousand people, which is 5.2% more than in the
previous year, but 15.6% less than in 2013 (Table 2).

At present, there are no reliable and accurate official
statistics on tourist visits to Odessa region. Without this, it
remains to be determined how the attractiveness of the
region has changed and which areas of the area are more
popular with guests. It is obvious that in Ukraine there is a
tendency to increase the demand for rural green tourism
services among the citizens of the country.

Rural green tourism is based on agricultural activities,
natural resources and hospitality of the rural population.
Therefore, it is important to understand that preserving and
enriching the village as a valuable environment for the
economic development of the country as a whole is an
extremely important task. Unfortunately, government
programs for the revival of the Ukrainian village are not
effective, and it is almost impossible to stop the processes
of transformation of rural territories [5].

Table 3 shows the dynamic changes in the number of
rural territories of Odessa region.

Note that a third of the population of Odessa region
constantly lives in rural areas, which increases the relevance
of attention to the problems of these territories. In the last
5 years, we have seen a downward trend in this indicator,
but the pace of these changes is not significant.

Despite the agricultural production specialization of
rural settlements and rural municipalities, which is its
important social function, there has been a steady tendency
towards a reduction in agricultural employment recently.
Table 4 presents a comparative analysis of the change in the
share of rural employment in Ukraine [6].

As the statistical studies show, there are constant
fluctuations in the trend of a decrease in agricultural
employment with sufficient stability in changes in the rural
population. Over the six$year period, the share of people
employed in agriculture in the Odessa region has not
changed and amounts to 50%, which in absolute terms in
2018 amounted to 163,200 people.

The situation of the rest of the rural population can be
explained by the following reasons:

— increase of unemployment among rural
population;

— increasing non$agricultural activities in
rural areas;

— increase in the number of persons working
in cities or abroad without changing their place
of residence.

With regard to the increase in non$
agricultural employment, it is indeed observed
and is due to the increase in jobs in social
infrastructure, trade, government and local
government, the financial sector. However, it is
necessary to take into account the main

production potential of rural areas. Diversification as a
mechanism for rural development then becomes effective
as its production potential increases.

The diversification opportunities of the village are not
significant to date. The reasons for these limitations are
directly objective: insufficient quantity and quality of the
labor force, underdeveloped capacity of the main markets,
their closeness in location and weakness of innovative
production development. When developing mechanisms for
diversification of village activities, it is important to bear in

mind that they must have a close link with agricultural
production and the rural culture of being.

Rural tourism (agritourism), as one of the
directions of diversification, embodies certain effects
of synergy on the economy of rural territories (Table
5).

Agrotourism or rural tourism is a vacation in the
countryside (in villages, farms, in convenient Christian
buildings, in agricultural settlements), during which
tourists spend some time in rural life, get acquainted
with local culture and local traditions, take part in
traditional rural labor [10].

As we can see, rural tourism, which has become a
common practice within the rural area is able to
provide: increase of employment of rural population;
raising the income of peasants; further development
of village infrastructure; increasing the social activity
of rural residents.

To determine the prospects for the development
of rural green tourism in the Odessa region conducted

Of the total number of tourists 

Year 

Number of 
tourists served 
by the subjects 

of tourist 
activity of the 

region 

foreign 
tourists 

tourists - 
citizens  

of Ukraine 
who 

emigrated 
abroad 

domestic 
tourists 

2013 61589 7047 44136 10406 
2014 43382 2975 34811 5596 
2015 45809 1126 33744 10939 
2016 59077 2097 35749 21231 
2017 72302 2103 44758 25441 
2018 81381 2004 55296 24081 

Table 1. Tourist flows in the Odessa region for the period
2013—2018, persons

Years 

Number of 
collective 
placement 

facilities, units 

Number of places  
in collective 

accommodation 
facilities, thousand 

units 

Number of persons who 
were in collective 

accommodation facilities, 
thousand 

2013 6411 586,6 8303,1 
2014 4572 406,0 5423,9 
2015 4341 402,6 5779,9 
2016 4256 375,6 6544,8 
2017 4115 359,0 6661,2 
2018 4719 300,0 7006,2 

Table 2. Collective accommodation facilities in the Odessa
region for the period 2013—2018

Years 

Population 
total, 

thousand 
people 

Population 
total, 

thousand 
people 

The share of 
rural 

population,% 

Increase 
(reduction) of 

rural population, 
thousand people 

Increase 
(reduction) of 

rural population, 
thousand people 

2013 2395,2 793,1 33,11 - - 
2014 2396,5 792,7 33,08 -0,4 -0,05 
2015 2396,4 793,3 33,10 0,6 0,08 
2016 2390,3 792,9 33,17 -0,4 -0,05 
2017 2386,5 790,8 33,14 -2,1 -0,26 
2018 2383,1 788,2 33,07 -2,6 -0,33 

Table 3. The number of rural population in Odessa region

Employment rates 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Economically active population 
aged 15-70 years in rural areas, 
thousand people 

377,9 342,1 350,9 349,9 345,7 346,3 

Number of persons employed in 
rural areas, thousand people 361,2 320,7 331,8 324,7 316,6 322,1 

The level of employment in rural 
areas,% 62,7 55,8 57,8 56,6 60,3 56,3 

Number of persons employed in 
agriculture, thousand people 172,3 163,5 167,9 165,9 158,6 163,2 

The share of employed in 
agriculture, in the public 
employment,% 

47,7 51,0 50,6 51,1 50,1 50,7 

The number of people living in 
rural areas and not engaged in 
agriculture, thousand people 

205,6 178,6 183,0 184,0 187,1 183,1 

Table 4. The dynamics of the share of those employed in
agriculture, hunting and forestry and living in rural areas in Odessa

region
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a SWOT$analysis of this type of activity, which made it
possible to identify opportunities and problems, to use or
prevent them in time (Table 6).

The south of the country has sufficient resource
potential for the development of green tourism. This is due
to the presence of significant agricultural ecologically clean
territories, the high ethnic and natural diversity of the
region, the preservation of the traditional culture of ethnic
groups in a number of settlements, and rich historical and
cultural potential.

According to the world experience, the success of rural
green tourism as a tourism industry sector provides a set of
the following factors: innovative technologies, a high level of
economic efficiency and competitiveness of a tourism
product, taking into account current trends in the identity of
tourism services, solving social problems, political and state
support for the development of this type of activity (fig. 1).

Considering the results of the scientific researches, it is
necessary to note the necessity of a number of measures to
develop rural (green) tourism in the Odessa region:

Types of 
synergism Types of synergism Types of synergism 

Sales synergism The use of agro-tourism 
services distribution 
channels for the 
implementation of 
environmentally friendly 
products to tourists 

Increase in agricultural sales, development 
of trade and procurement activities and 
infrastructure 

Operational 
synergism 

Creation of additional 
employment, alternative 
use of personal similar 
economy 

Growth of employment and self-
employment mainly of family type, growth 
of incomes of the population 

Investment 
synergism 

Investments in the well-
being of rural hotel estates 
create a positive image of 
the village 

Improving housing conditions, well-being 
of common areas of settlements, 
development of communal infrastructure 

Management 
synergism 

Management at the level 
of business entities, as 
well as local government, 
used to diversify the rural 
economy 

Increase of professionalism and increase of 
competences of management structures, 
increase of efficiency of work of managers, 
and as a consequence of increase of 
managerial and entrepreneurial potential of 
rural population 

Table 5. Synergetic effects of agritourism development

Factors 
affecting  
an entity's 
activities 

Positive Negative 

In
te

rn
al

 

(S) Strength: 
- increasing the interest of rural residents in the 
conservation of nature; 
- raising the educational and cultural level; 
- an incentive for learning foreign languages, 
acquiring professional skills; 
- Interesting communication with tourists from 
different regions; 
- the possibility of additional earnings; 
- increase in income of the entire service sector; 
- the possibility of creating various industries in 
connection with the increase in consumption of 
products; 
- the opportunity to establish business ties and 
attract investment; 
- reduction of environmental load; 
- the growth of ecology in the regions 

(W) Weakness: 
- insufficient number of rural 
tourism facilities; 
- unprofessionalism of rural 
residents, poor quality of 
services; 
- weak promotion of rural 
tourism at the local level; 
- lack of training centers for the 
training of specialists in green 
tourism; 
- weak inflow of direct 
revenues into the budgets of all 
levels in the first years of rural 
tourism development 
 

Ex
te

rn
al

 

(О) Opportunity: 
- improvement of the criminogenic situation due 
to the growth of the cultural level of the 
population; 
- growing interest of the population in the 
ecology of settlements; 
- additional revenues to the budget of indirect 
taxes from the services sector and direct taxes 
from the activities of rural tourism facilities; 
- the use in rural tourism mainly of the resources 
of the population, and not of budget allocations; 
- the growth of entrepreneurial activity in rural 
areas and the creation of jobs in areas related to 
tourism; 
- reduction of social tension in rural areas, a 
gradual improvement in the quality of life of 
rural residents; 
- an increase in employment and an increase in 
family income 

(Т) Threat: 
- the need for constant support 
to rural tourism workers in 
connection with the high costs 
associated with the 
establishment of a tourist 
product; 
- unfavorable legal and 
economic environment for the 
activities of the rural population 
- lack of attractive credit 
resources, conditions for 
investments; 
- at the national level there is no 
advertising of rural tourism; 
- unstable macroeconomic 
situation in the country 

Table 6. SWOTJanalysis of green tourism in Odessa the region
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First, systematic state support for rural tourism is
needed.

Second, the need for regulatory support for the
development of rural green tourism.

Third, the development and support of rural tourism
development programs in the Southern region of Ukraine.

Fourth, the creation of regional associations of rural
tourism entities.

CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS
Rural green tourism in modern realities is one of the

most priority areas of diversification of economic activity
of agricultural sector entities, is an alternative source of
ensuring employment of rural population, raising its
income and quality of life. The main priorities for the
development of rural green tourism for the South of
Ukraine are concentrated in the following areas: 1) the
creation of regional agrotourism networks through the
development of small, family and individual agrotourism
businesses based on existing tourism resources in rural
areas: a small family hotel industry and agrotourism
infrastructure; 2) the unification of the sociocultural
environment of historical objects; 3) the creation of large
and medium specialized agrotourism facilities, centers
(sports, cultural, culinary) 4) the creation of state and
private agricultural parks, complexes with the
appropriate infrastructure; 5) at the legislative level, it
is necessary to fix the legal definition of the concept of
rural green tourism, it is necessary to differentiate
between entrepreneurial and non$entrepreneurial
activities in the tourism industry in the countryside, it is
necessary to strengthen state support for agrotourism as
a form of employment for the rural population, to
organize training and vocational training for rural
tourism.

Overcoming the existing problems and obstacles
to the development of green tourism in the rural
areas of Ukraine is possible only due to a justified
effective mechanism for diversifying the economic
activities of  agricultural  enterprises in modern
conditions, which serves as prospects for further
scientific research.
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SYSTEMIC FACTORS AND CAUSES OF CRISIS PHENOMENA IN ENTERPRISES IN THE MODERN ECONOMY

У статті розглянуто інститут банкрутства в якості важливого інструмента ринкової економіки, що виникає внасG
лідок суперництва між конкурентами. Результатом банкрутства є вихід з ринку неспроможних підприємств і розвиG
ток перспективних суб'єктів бізнесу. Систематизовано зовнішні й внутрішні чинники настання неплатоспроможG
ності підприємства. Обгрунтовано доцільність доповнення зовнішніх чинників банкрутства соціальними та державG
ними, а внутрішні — соціальноGекономічними чинниками. Визначено причини прояву різного роду чинників і навеG
дено механізм їх дії на підприємстві. Мотивовано неможливість встановлення співвідношення між зовнішніми і внутG
рішніми чинниками неплатоспроможності українських підприємств внаслідок відсутності достатньо великого обсяG
гу статистичної інформації щодо причин їх банкрутства. Доведено необхідність оволодіння менеджментом
підприємств системними знаннями щодо причин розвитку кризи для успішної їх нейтралізації й подолання.

The article considers the bankruptcy institute as an important tool of market economy, which arises as a result of competition
between competitors. Bankruptcy results in the exit of the failing enterprise market and the development of promising business
entities.

Prior to the bankruptcy procedure, measures are taken to restore its solvency as a result of changes in its management
system, debt restructuring, amicable settlement, increased liquidity and profitability. In case of ineffectiveness of these measures,
the bankruptcy procedure comes as a forced liquidation, which is followed by the valuation of the assets of the bankrupt
enterprise to pay off its debt. External and internal factors of occurrence of insolvency of the enterprise are systematized.

 The expediency of supplementing external factors of bankruptcy with social and state ones, and internal ones with socioG
economic factors is substantiated. The causes of manifestation of various factors are identified and the mechanism of their
action at the enterprise is given. The inability to establish a correlation between external and internal factors of insolvency of
Ukrainian enterprises due to the lack of a sufficiently large amount of statistical information on the reasons for their bankruptcy
is justified.

We believe that the instability of the political and economic situation in Ukraine, the underdeveloped mechanism of
action of the market system significantly increases the influence of external factors on the process of emergence of insolvent
enterprises. The necessity of mastering the management of enterprises with systemic knowledge on the causes of crisis
development for successful neutralization and overcoming is proved.

In this regard, it should be taken into account that the assessment and preparation of measures to neutralize or eliminate
the effects of adverse internal factors should be carried out taking into account the state and trends of the environment.

InGdepth analysis of the above external and internal factors of the insolvency of the enterprise allows objectifying the
causes of their occurrence and to neutralize or limit and avoid their negative impact on the activity of the enterprise.

Ключові слова: системні чинники, причини неплатоспроможності, система, підприємство, банкрутство,
кризова ситуація.

 Key words: systemic factors, causes of insolvency, system, enterprise, bankruptcy, crisis situation.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У розвинутих країнах світу банкрутство є важливим

атрибутом (attribute) ринкової економіки, логічним ре$
зультатом процесу конкурентної боротьби в силу того,
що виступає інструментом усунення з ринку нерента$
бельних (збиткових) та неперспективних підприємств, і
водночас сприяє розвитку більш ефективних суб'єктів
господарювання, створюючи умови для зростання еко$
номіки країни.

Перед процедурою визнання підприємства банкру$
том застосовуються заходи щодо відновлення його пла$
тоспроможності внаслідок зміни системи управління,
реструктуризації заборгованості, мирової угоди, підви$
щення ліквідності і досягнення прибутковості. У разі не$
ефективності цих заходів настає процедура банкрутства
як вимушена ліквідація, що супроводжується оцінюван$
ням активів підприємства$банкрута для погашення його
заборгованості.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Аналіз останніх досліджень й публікацій, в яких

розглядалися аспекти щодо зовнішніх та внутрішніх
чинників й причин неплатоспроможності українських
підприємств, виявив, що вони дискутуються багатьма
дослідниками. Натомість не існує єдиного підходу щодо
їх типологізації. Ряд авторів пропонує їх класифікацію
лише з огляду констатації існуючих причин, без поділу
їх на чинники, які породжують ці проблеми [4]. Інші —
не надають вичерпного переліку чинників й причин на$
стання банкрутства підприємств [3, 5, 6].

У цьому зв'язку виникає необхідність дослідження
цих питань для забезпечення успішного розвитку
підприємств в умовах зростаючої глобалізації й висо$
котурбулентного зовнішнього середовища.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є узагальнення методичних підходів

до системної типологізації зовнішніх й внутрішніх чин$
ників і відповідних ним причин неплатоспроможності
підприємства для нейтралізації, виходу або недопущен$
ня кризової ситуації і досягнення позитивних резуль$
татів його діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Банкрутство підприємства в кінцевому підсумку є

результатом негативної дії різного роду екзогенних
(зовнішніх) та ендогенних (внутрішніх) чинників, які
особливо проявляють себе в умовах високотурбулент$
ного ринкового середовища. Підприємства обмежені у
можливостях впливати на зовнішнє оточення, натомість
внутрішні чинники є результатом прийнятих рішень ме$
неджменту підприємства.

У країнах з розвиненою ринковою економікою, ста$
більною економічною й політичною системою банкрут$
ство суб'єктів господарювання на 1/3 пов'язане із зов$
нішніми чинниками й на 2/3 — з внутрішніми [1].

Вважаємо, що нестійкість політико$економічної си$
туації в Україні, недостатньо розвинутий механізм дії
ринкової системи суттєво збільшує вплив зовнішніх чин$
ників на процес виникнення неплатоспроможних
підприємств.

Водночас об'єктивна конкретизація співвідношення
зовнішніх та внутрішніх чинників неплатоспроможності
підприємств в умовах української економіки нині є не$
можливою, бо не підтверджена значним масивом ста$
тистичних даних про банкрутство підприємств з виді$
ленням чинників й причин його настання.

В цьому зв'язку слід брати до уваги, що оцінку й
підготовку заходів з нейтралізації або ліквідації впливу
несприятливих внутрішніх чинників, доцільно здійсню$
вати, враховуючи стан й тенденції розвитку зовнішньо$
го середовища.

До чинників та причин зовнішнього впливу на
діяльність підприємства й виникнення його неплато$
спроможності відносяться такі групи [2; 3]:

загальноекономічні, які обумовлюють вплив на мак$
роекономічний стан країни в цілому. Головними причи$
нами є: різкий спад національного доходу, змінність еко$
номічної активності, нестабільність податкової системи
та регулюючого законодавства, інфляція, дефіцит дер$
жавного бюджету й зовнішньоторгівельного балансу;

державні, які визначають правову, податкову, мит$
ну, кредитну, інноваційну та інші системи впливу на
діяльність підприємства. Причини виникнення банкрут$
ства лежать в площині незавершеності інституціональ$
них перетворень, слабкої розвинутості правової бази,
несприятливості податкової системи для малого, серед$
нього та великого бізнесу, економічна невизначеність
державного регулювання;

ринкові, які обумовлюють виникнення загрози не$
платоспроможності підприємства, залежні від негатив$
ної кон'юнктури на національних та світових ринках.
Головні причини неплатоспроможності підприємства за

цією групою чинників полягають в наступному: падіння
внутрішнього та світового попиту на продукцію під$
приємств, загострення глобальної конкуренції, поси$
лення монополізму, зростання пропозиції товарів$суб$
ститутів, низька платоспроможність клієнтів, здоро$
ження цін на всі види ресурсів, нестійка волатильність
валютного ринку, критична ситуація фондового ринку,
падіння ефективності банківського сектору;

соціальні чинники та причини, що відповідають їх при$
значенню: поява безробіття, зниження реальних доходів
населення та слабка їх соціальна захищеність, низький
платоспроможний попит населення, несприятлива демог$
рафічна ситуація (зменшення народжуваності й зростан$
ня смертності населення), культурні особливості, струк$
тура вікового складу населення та рівень освіти, які не уз$
годжуються з потребами реального сектору економіки.

Натомість дія лише макроекономічних чинників не$
спроможна викликати масове банкрутство підприємств,
адже несприятливість умов господарювання не означає
повне призупинення виробництва й не виключає мож$
ливості успішного функціонування окремих суб'єктів
господарювання. Дійсно макроекономічні чинники не$
гативно впливають на всю сферу підприємницької актив$
ності, однак лише частина підприємств стає банкрутом
й залишає ринок. Саме дія мікроекономічних (ендоген$
них) чинників пояснює таку ситуацію.

Інститут банкрутства достатньо сильно пов'язаний
із природою підприємництва, за яким існує нечіткість
можливостей в досягненні позитивних результатів
діяльності й завжди існує імовірність ризику втрати
бізнесу. Причину такої невизначеності закладено у всіх
стадіях життєвого циклу створення й реалізації продук$
ту: від закупівлі сировини, матеріалів, енергетичних ре$
сурсів, напівфабрикатів до безпосереднього виробниц$
тва й реалізації готових продуктів.

У науковій літературі існує багато класифікацій
внутрішніх чинників неплатоспроможності підприємств.
Ці чинники проявляють себе залежно від діяльності са$
мого підприємства, їх об'єднано в одну систему за різни$
ми суттєвими ознаками та напрямами. Найбільш розпов$
сюдженою в науковому світі є класифікація ендогенних
чинників та залежних від них причин неплатоспромож$
ності підприємств, запропонована М. Д. Эймсом [4]. Ним
акцентовано увагу на вісім причин настання неплато$
спроможності бізнесу, проте вони не структуровані за
окремими елементами чинників, що їх породжують. Про$
понуємо виділення таких складових системи чинників для
класифікації М.Д. Эймсома: управлінські (недолік досві$
ду, невдале розміщення бізнесу, незаплановане зростан$
ня бізнесу); фінансові (брак капіталу, неефективне уп$
равління оборотним капіталом, погана кредитна політи$
ка, використання коштів компанії на власні цілі); інвес$
тиційні (надлишок інвестування в необоротні активи).
Водночас за таким групуванням не враховано значну ча$
стину суттєвих чинників й причин неплатоспроможності
підприємств, саме: виробничих, маркетингових, кадрових.

Найбільш вдалим, на наш погляд, є методичний підхід з
систематизації внутрішніх чинників за видами діяльності
підприємства й виконання ним головних функцій, який под$
іляє значна кількість науковців. Проте різниця у підходах
окремих авторів полягає у визначенні складу структурних
елементів системи внутрішніх (мікроекономічних) чинників.

Так, І. Бланком запропоновано класифікацію
внутрішніх чинників за видами діяльності підприємства:
операційною, фінансовою, інвестиційною [5]. С. Пустов$
гар пропонує такі складові внутрішніх чинників: загаль$
ноуправлінський, виробничий, фінансовий, маркетинго$
вий, інноваційний, інвестиційний [3].

Відбір чинників, запропонований С. Пустовгар, є
більш представницьким порівняно з групуванням
І. Бланка, проте не представлений групою соціально$
економічного чинника, адже персонал на підприємстві
може бути як джерелом, так й інструментом подолання
кризових явищ.
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Ряд авторів неповною мірою диференціюють чинни$
ки на зовнішні та внутрішні. Наприклад, А. Усенко про$
понує таку класифікацію: фінансові, ринкові, зовнішнь$
оекономічні, політичні, технологічні [6]. Вважаємо, що
політичні відносяться до зовнішніх чинників, а ринкові
та зовнішньоекономічні можна об'єднати в групу рин$
кових чинників. Крім того, в цій класифікації не надані
управлінські, маркетингові, соціально$економічні, інве$
стиційні, виробничі чинники.

Зважаючи на вищевикладене, пропонуємо таку сис$
тему чинників й відповідних ним причин виникнення
неплатоспроможності українських підприємств:

управлінський чинник, значна частина внутрішніх
чинників може бути визначена як зниження якості
управлінських рішень, яка зумовлює виникнення таких
причин неплатоспроможності підприємства: неправиль$
но обрана місія й стратегія підприємства й напрями його
діяльності; низький рівень практичних навиків й компе$
тенцій у керівників та власників підприємства, неспро$
можність менеджменту адаптуватися до умов зовніш$
нього середовища, відсутність гнучкості в прийнятті
управлінських рішень, нераціональна структура управ$
ління, збільшення випадків невиконання зобов'язань,
порушення графіків робіт, втрата найбільш потужних
клієнтів і кредиторів, зайва фрагментація управлінських
функцій, бюрократизм, втрата клієнтів внаслідок їх не$
платоспроможності або банкрутства, невиконання зо$
бов'язань за взаємними поставками;

виробничий чинник, який визначає ймовірність на$
стання неплатоспроможності підприємства внаслідок:
невдалого місце розташування, невисокого ступеня куль$
тури виробництва та його технічного рівня, слабкого кон$
тролю якості продукції, який не відповідає загальноприй$
нятим стандартам, неадекватної виробничої структури з
високими виробничими витратами, невисокого ступеня
використання основних засобів і їх високого зносу;

фінансовий чинник, який призводить до нераціо$
нальної структури активів балансу з суттєвим зменшен$
ням оборотних активів, зростання та старіння дебіторсь$
кої заборгованості, росту запасів матеріальних ціннос$
тей з тривалим періодом обертання, які не призводять
до зростання обсягів виробництва й доходу підприєм$
ства; високої частки позичкового капіталу та зобов'я$
зань, низького рівня обертання капіталу підприємства,
неконтрольованого зростання виробничих запасів, не$
стійкості фінансового стану та ліквідності балансу, не$
ефективна діяльність фінансових служб підприємства;

соціально$економічний чинник. Причинами знижен$
ня ефективності управління персоналом в Україні є:
слабка професійна підготовка та некомпетентність пер$
соналу, недосконала система добору кадрів та їх мате$
ріальної й моральної зацікавленості, нераціональне роз$
міщення персоналу, відсутність системи соціальної
відповідальності бізнесу;

маркетинговий чинник, що формує причини непла$
тоспроможності підприємства, викликані невірним про$
гнозом попиту й визначенням ємності ринків збуту про$
дукції підприємства, непрофесійним дослідженням кон$
курентного середовища, недостатньо диверсифікованим
асортиментом продукції, її невідповідною ціновою по$
літикою (завищенням ціни за помірною якістю товарів
або заниженням ціни, що сприяє падінню рентабель$
ності продукції), неефективністю каналів збуту й про$
фесійної реклами, втратою клієнтів й відсутністю про$
грами їх лояльності;

інноваційний чинник настання неплатоспромож$
ності підприємства спричиняє відсутність прогресивних
досліджень і розробок, застосування новітніх техно$
логій, прогресивних методів оновлення продукції і ме$
тодів управління, ризиковані нововведення, які не спри$
яють швидкій віддачі;

інвестиційний чинник. Причини зростання ймовір$
ності банкрутства підприємства обумовлюються відсут$
ністю інвестиційної стратегії його розвитку, слабким

інвестиційним менеджментом, неефективним інвести$
ційним портфелем, великим термінами будівельно$мон$
тажних робіт, суттєвими перевитратами інвестиційних
ресурсів, непродуманим збільшенням капітальних витрат.

Глибинний аналіз наведених зовнішніх та внутрішніх
чинників неплатоспроможності підприємства дозволяє
об'єктивувати причини їх настання й нейтралізувати або
обмежити та уникнути їх негативного впливу на
діяльність підприємства.

ВИСНОВКИ
Слід зазначити, що в сучасних умовах елементи

антикризового управління доцільно запроваджувати як
на підприємствах, що є фінансово стабільними, так і на
тих, які опинилися у системній кризі. Типологізація ос$
новних чинників й причин неплатоспроможності під$
приємств становить основу фундаментальної діагнос$
тики, тому їй повинна бути приділена особлива увага.

Проблема полягає в тому, що більшість підприємців
не володіють знаннями щодо причин виникнення кризи
на підприємстві та не проводять своєчасної комплекс$
ної діагностики стану підприємства сучасними метода$
ми. Тому одним із важливих напрямів у досягненні по$
зитивних результатів діяльності й виходу з кризової
ситуації стає визначення чинників й причин її настання.

Подальше дослідження основних причин виникнен$
ня кризового стану на підприємствах дозволить не лише
більш детально визначити сам процес настання кризи
навіть за слабкими сигналами її прояву, але й обирати
своєчасні шляхи виходу із неї.
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FEATURES OF COST ACCOUNTING AND OUTPUT OF PLANT PRODUCTS

Актуальним питанням у рослинництві залишається забезпечення правильності бухгалтерського обG

ліку витрат на виробництво продукції, облік її виходу (оприбуткування), калькулювання собівартості.

Мета статті — дослідження особливостей обліку виробництва і виходу продукції рослинництва з

метою більш ефективної організації обліку на сільськогосподарських підприємствах.

В умовах посилення конкуренції на прибутковість діяльності сільськогосподарського підприємства

суттєво впливають обсяги виробництва та реалізації готової продукції.

Кожна галузь відрізняється певними особливостями, що мають вплив на організацію бухгалтерськоG

го обліку, аналізу та контролю.

Встановлено такі галузеві особливості у рослинництві: використання специфічних засобів праці (земля

і рослини), значний вплив на процес виробництва природних факторів та природних умов; тривалість

виробничого процесу, наявність галузевих типових форм первинних документів, облікових регістрів та

звітності.

Всебічне урахування галузевих особливостей у процесі організації обліку у рослинництві дозволить

своєчасно забезпечувати користувачів оперативною, достовірною та повною інформацією про кількість

вирощеної продукції, її вартість, матеріальні, трудові та інші виробничі витрати структурних підрозділів

і підприємства загалом для потреб поточного, оперативного та стратегічного управління.

The actual issue is the crop production is ensuring the correct accounting of production costs, accounting for

its output (posting), costing

The purpose of the article is to study the peculiarities of accounting of production and output of crop

production with the aim of more efficient organization of accounting at agricultural enterprises.

In conditions of increased competition, the profitability of the agricultural enterprise is significantly influenced

by the volume of production and sales of finished products.

Each industry is distinguished by specific features that affect the organization of accounting, analysis and

control.

The following sectoral features in crop production are identified: the use of specific means of labor (land and

plants), significant influence on the process of production of natural factors and natural conditions; the length

of the production process, the availability of industry standard forms of primary documents, accounting records

and reporting.

The above factors determine the frequency of calculation of the actual cost of crop production (once a year),

the frequency of inventory, the procedure and features of the distribution of overhead costs, etc.

The study of literary sources, methodological and practical aspects of accounting of production costs and

cost of production made it possible to generalize the question of construction of their accounting process at the

enterprise.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Провідне місце в аграрному виробництві України

посідає галузь рослинництва. Під рослинництво та су$
путню йому галузь виробництва кормів використовуєть$
ся близько 93% орних земель нашої країни [1]. Для цієї
галузі характерними є певні особливості, а саме: вико$
ристання специфічних засобів праці, зокрема землі; се$
зонність сільськогосподарського виробництва, яка в
свою чергу спричиняє нерівномірність понесення вироб$
ничих витрат; значна залежність технологічного проце$
су від природних умов; одночасність виходу декількох
основних та побічних видів продукції та ін.

Як і в будь$якій іншій галузі, облік у рослинництві
має забезпечувати надання користувачам достовірних
даних. Першочергово користувачів цікавить склад ви$
трат, їх величина, методика обчислення собівартості
сільськогосподарської продукції, вплив її величини на
фінансовий результат. Тому важливим є забезпечення
правильності бухгалтерського обліку витрат на вироб$
ництво продукції, облік її виходу (оприбуткування),
калькулювання собівартості.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретико$методологічні питання обліку продукції

рослинництва постійно знаходяться у колі зору не
тільки науковців, а й практикуючих бухгалтерів. Їм
присвятили свої праці такі дослідники: Ф.Ф. Бутинець,
В.М. Жук, Н.М. Малюга, В.Б. Моссаковський, П.Т. Саб$
лук, Л.К. Сук та багато інших. Проте аналіз ряду літе$
ратурних джерел за даним напрямом дозволив зробити
висновок, що організація обліку виробництва і виходу
продукції рослинництва потребує більш грунтовних по$
дальших досліджень, зокрема недостатньо досліджени$
ми є галузеві особливості.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Дослідження особливостей обліку виробництва і

виходу продукції рослинництва з метою більш ефектив$
ної організації обліку на сільськогосподарських
підприємствах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В умовах посилення конкуренції на прибутковість
діяльності виробничого підприємства суттєво впливають
обсяги виробництва та реалізації готової продукції. Від
правильності бухгалтерського обліку виробництва про$
дукції рослинництва залежить обгрунтованість та дос$
товірність не тільки показників фінансових результатів
діяльності агропромислових підприємств, а й кінцева
ринкова вартість такої продукції.

Глобальною тенденцією у сучасному світі є по$
стійний дефіцит харчових продуктів і нарощування об$

The article explores the features of documenting the operations of production and harvesting of grain at

agricultural enterprises. The primary, analytical and synthetic accounting of production costs and the procedure

of disclosure of information about them in the financial statements in accordance with the current legislation of

Ukraine are covered.

Comprehensive consideration of sectoral features in the process of accounting organization in crop production

will allow timely provision of users with prompt, reliable and complete information on the amount of production,

its value, material, labor and other production costs of structural units and the enterprise as a whole for the

needs of current, operational and strategic management.

Ключові слова: аграрний сектор, виробництво, витрати, облік, продукція рослинництва, сільськогоспо�
дарська продукція.

Key words: agricultural sector, production, costs, accounting, crop production, agricultural products.

сягів сільськогосподарського виробництва. Проте по$
руч з цим не втрачає своєї важливості такий аспект, як
якість продукції, в тому числі її безпечність та еко$
логічність. Саме облік виступає тією інформаційною
системою, що має вчасно виявляти, достовірно вимірю$
вати, послідовно реєструвати, систематизувати, нако$
пичувати, надійно зберігати та передавати дані про усі
процеси щодо виробництва продукції у рослинництві та
її вихід, тобто про фактично використані ресурси не
тільки у грошових, а й у натуральних вимірниках. Та$
ким чином, тільки система обліку є найбільш інформа$
тивною для управління і контролю.

Відомо, що кожна галузь відрізняється певними
особливостями, що мають вплив на організацію бухгал$
терського обліку. Враховувати особливості необхідно
не тільки при відображенні в обліку певних господарсь$
ких операцій і процесів, а й під час здійснення аналізу і
контролю господарської діяльності загалом.

У галузі рослинництва з$поміж об'єктів обліку важ$
ливе місце посідають витрати на виробництво про$
дукції. Необхідно зауважити, що облік витрат на ви$
робництво належить до найбільш складних і трудо$
містких ділянок роботи бухгалтерських служб та по$
требує високої концентрації та підвищеної уваги об$
лікових працівників.

Облік витрат виробництва продукції рослинництва,
має виконувати такі основні завдання:

1) організація раціонального документування гос$
подарських операцій, під час яких виникають витрати;

2) повний облік витрат на вирощування сільськогос$
подарських культур;

3) достовірне відображення в обліку виходу про$
дукції рослинництва у розрізі її видів, структурних
підрозділів та якісних параметрів;

4) узагальнення інформації щодо виробничих вит$
рат і виходу продукції для визначення фактичної со$
бівартості продукції та інших управлінських цілей.

Виконання вищезазначених завдань бухгалтерським
обліком у сучасному управлінні покликане забезпечу$
вати оперативний контроль витрат, встановлювати
відхилення фактичного їх рівня від нормативно$плано$
вого (у грошових, натуральних і трудових вимірниках),
виявляти непродуктивні витрати, їх причини або вину$
ватців.

Розглянемо особливості обліку виробництва і вихо$
ду продукції рослинництва на основних етапах обліку:

І етап. Спостереження (документування та інвента$
ризація).

ІІ етап. Вимірювання (оцінка і калькулювання).
ІІІ етап. Групування і систематизація (відображен$

ня на рахунках).
ІV етап. Узагальнення і систематизація (баланс і

звітність).
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Як відомо, первинне спостереження
можливе безпосередньо в момент здійснен$
ня тієї чи іншої господарської операції.
Особливістю виробничого процесу у рос$
линництві є те, що господарські операції
часто здійснюються у виробничих підроз$
ділах, тому і деякі первинні документи
вручну оформлюються водіями, комбайне$
рами, бригадирами, робітниками току (ва$
гарями, завідувачем току), а згодом пере$
даються в бухгалтерію, де інформація з них
узагальнюється та систематизується у пев$
них зведених документах (відомостях,
журналах, реєстрах тощо). В таблиці 1 на$
ведено перелік найбільш розповсюджених
первинних документів з обліку витрат і ви$
ходу продукції рослинництва.

На практиці сільськогосподарські
підприємства в залежності від способу оп$
рибуткування продукції рослинництва мо$
жуть використовувати тільки ті докумен$
ти, ведення яких передбачено певним спо$
собом. Наприклад, оприбуткування про$
дукції може оформлюватися такими пер$
винними документами (на вибір підприєм$
ства):

1) талонами комбайнера;
2) путівками на вивезення продукції з

поля;
3) реєстрами відправлення зерна та

іншої продукції з поля.
Слід зазначити, що особливості доку$

ментального оформлення та перелік первинних доку$
ментів, які використовує сільськогосподарське підприє$
мство необхідно висвітлювати в обліковій політиці.

Одним із основних методів бухгалтерського обліку
є інвентаризація, що покликана забезпечити контроль
за збереженням і використанням майна шляхом по$
рівняння та перевірки даних бухгалтерського обліку й
фактичної наявності об'єктів обліку. Загальний поря$
док проведення інвентаризації затверджено відповід$
ним нормативно$правовим актом — Положенням про
інвентаризацію активів та зобов'язань [7]. Про$
те діяльність підприємств аграрного сектору
має певні особливості, тому Міністерством аг$
рарної політики затверджені відповідні Мето$
дичні рекомендації з інвентаризації на сільсько$
господарських підприємствах підприємствах
[8]. Періодичність проведення інвентаризації у
рослинництві також має свою специфіку, обу$
мовлену різноманіттям об'єктів та їх властиво$
стям (табл. 2).

Для різних об'єктів інвентаризації, як пра$
вило, створюють окремі робочі інвентаризаційні
комісії, оскільки об'єкти у сільському госпо$
дарстві (земельні угіддя, елеватори і т.п.) не
тільки часто територіально віддалені один від
одного, але й потребують певних спеціальних
знань членів інвентаризаційних комісій.

Особливим об'єктом обліку та контролю
в аграрному секторі виступає земля з прита$
манними тільки їй кількісними та якісними ха$
рактеристиками та вартісною оцінкою. Під
час інвентаризації земельних ділянок повин$
на здійснюватися перевірка їх фактичної на$
явності (шляхом обміру площі, перевірки до$
кументів, що підтверджують законність пра$
ва власності чи права користування ними, зок$
рема оренди) та перевірка грошової оцінки
землі.

Загальними для усіх галузей економіки нор$
мативно$правовими документами, якими слід
керуватися під час обліку господарських опе$
рацій, що сукупно складають процеси виробниц$

тва і виходу продукції рослинництва є: Закон України
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Ук$
раїні" [9], Положення (стандарт) бухгалтерського об$
ліку 7 "Основні засоби", Положення (стандарт) бухгал$
терського обліку 9 "Запаси" (ПСБО 9) [10], Положення
(стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати"
(П(С)БО 16) [11], План рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій
підприємств і організацій та Інструкція по його вико$
ристанню [12] та ін.

Таблиця 1. Первинні документи з обліку витрат і виходу продукції
рослинництва

Джерело: складено автором за [2,—6].

Первинні документи з обліку витрат на 
вирощування продукції 

Первинні документи з обліку 
оприбуткування  вирощеної продукції 

Табелі обліку робочого часу (ф. № П-5) Талони шоферів і комбайнерів  
(ф. № 77б, 77в) 

Облікові листи трактористів-машиністів  
(ф. № 67-Б) 

Журнали обліку виданих талонів  
(ф. № 188) 

Облікові листи праці та виконаних робіт       
(ф. № 66, 66а) 

Реєстри приймання зерна від водіїв  
(ф. 71а) 

Дорожні листи вантажних автомобілів           
або дорожні листи трактористів (ф. № 68) 

Реєстри приймання зерна вагарем  
(ф. № 78а) 

Журнали обліку робіт і витрат (ф. № 37) Відомості руху зерна та іншої продукції      
(ф. № 80) 

Накопичувальні відомості використання 
машинно-тракторного парку (ф. № 37а) 

Виписки з реєстру про намолот зерна та 
зібрану площу (ф. № 67а) 

Накопичувальні відомості роботи 
вантажного автотранспорту (ф. № 38) 

Реєстри відправки зерна та іншої 
продукції з полів (ф. № 77) 

Лімітно-забірні карти (ф. № ВЗСГ – 1,2) Реєстри приймання зерна та іншої 
продукції     (ф. № 78) 

Накладна внутрішньогосподарського 
призначення (ф. № ВЗСГ-8) 

Путівки на вивезення продукції з полів        
(ф. № 77а) 

Звіти про рух матеріальних цінностей        
(ф. № М-19) 

Товарні накладні за видами продукції  
(ф. № ВЗСГ-7) 

Акти витрачання насіння та садивного 
матеріалу (ф. № ВЗСГ – 4) 

Щоденник надходження 
сільськогосподарської продукції (ф. № 81)

Акти використання добрив, отрутохімікатів 
і гербіцидів(ф. № ВЗСГ – 3) 

Акти на сортування і сушіння продукції 
рослинництва (ф. № 82) 

Розрахунки амортизаційних відрахувань  
(ф. №ОЗ-14, ОЗ-16) 

Книги складського обліку (ф. ВЗСГ -10) 

Таблиця 2. Періодичність проведення інвентаризації
у рослинництві

Джерело: складено відповідно до [8].

Об’єкти інвентаризації Строки проведення 
Основні засоби; нематеріальні активи; 
незавершені капітальні вкладення; незакінчені 
капітальні ремонти і витрати майбутніх 
періодів 

Не рідше 1 разу на рік перед 
складанням річних звітів, але 
не раніше 1 жовтня звітного 
року 

Земельні угіддя, землі водного фонду, будівлі, 
споруди (в т. ч. гідротехнічні), інші нерухомі 
об'єкти основних засобів 

1 раз на 3 роки 

Незавершене виробництво та напівфабрикати 
власного виробництва, в т. ч.: 
- незавершене виробництво рослинництва  
- незавершене виробництво в допоміжних, 
інших виробництвах і господарствах 

Перед складанням річної 
звітності:  
 
- на 1 листопада, 
- на 31 грудня 

Плодові розсадники, насадження IV квартал (до настання 
зими) 

Насіння, добрива (мінеральні, органічні), 
гербіциди, пестициди, інші засоби захисту 
рослин  

Не рідше 2 разів на рік  
(до 1 липня і  до 1 грудня) 

Продукція сільськогосподарського виробництва 
(крім насіння, продукції промислових та інших 
виробництв, господарств)  

Не рідше 1 разу на рік, але не 
раніше 1 жовтня та не 
пізніше  на 1 грудня звітного 
року 

Паливно-мастильні матеріали Не рідше 1 разу на місяць; 
Малоцінні і швидкозношувані предмети, 
сировина для переробки, запасні частини, тара і 
тарні матеріали, будівельні матеріали і 
обладнання, інші матеріали 

1 раз на рік  
(не раніше 1 жовтня) 

Грошові кошти, грошові документи, розрахунки Не рідше 1 разу на квартал 
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Специфічними для аграрного сектору, в тому числі
для галузі рослинництва, є такі нормативно$правові
акти: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30
"Біологічні активи" (П(С)БО 30) [13] та Методичні ре$
комендацій з планування, обліку і калькулювання со$
бівартості продукції сільськогосподарських під$
приємств № 132 (Методрекомендації № 132) [14].

Згідно з п. 1.4 Методичних рекомендацій № 132 мета
обліку витрат полягає у своєчасному, достовірному та
суцільному, документально підтвердженому відобра$
женні в системі обліку фактичних витрат на виробниц$
тво продукції для забезпечення контролю за усіма ви$
дами ресурсів — матеріальних, трудових, фінансових.

Сільськогосподарські підприємства для цілей фінан$
сового обліку використовують класифікацію витрат,
наведену в П(С)БО 16, тобто за економічними елемен$
тами, а саме:

— матеріальні затрати;
— витрати на оплату праці;
— відрахування на соціальні заходи;
— амортизація; і
— інші операційні витрати [14].
Для цілей планування, калькулювання собівартості

та контролю класифікація операційних витрат за еле$
ментами є не достатньо повною й інформативною. Саме
тому згідно з Методрекомендаціями № 132 [14] всі ви$
трати слід формувати за центрами відповідальності і
об'єктами обліку, планування та калькулювання і, відпо$
відно, класифікувати їх не лише за економічними еле$
ментами, а й за такими ознаками, як:

— характер участі в процесі виробництва (основні
та накладні),

— спосіб включення в собівартість продукції (прямі
та непрямі),

— обсяг виробництва і склад витрат (змінні — про$
порційні і непропорційні, постійні),

— вид витрат,
— відношення до собівартості продукції (витрати на

продукцію і витрати періоду).
Особливим для сільськогосподарських підприємств

є використання індивідуального переліку статей витрат,
що може різнитися в залежності від видів здійснюваної
діяльності, специфіки виробництва певних видів про$
дукції. Ці статті аграрні підприємства встановлюють
самостійно та їх перелік мають наводити у додатках до
Наказу про облікову політику. Номенклатура статей
калькулювання у рослинництві, як правило, включає:

— витрати на оплату праці;
— відрахування на соціальні заходи;
— насіння та посадковий матеріал;
— добрива;
— засоби захисту рослин;
— роботи і послуги;
— витрати на утримання основних засобів(паливно$

мастильні матеріали, амортизація);
— витрати на утримання та обслуговування вироб$

ництва;
— інші витрати.
Як видно з вищенаведеної номенклатури, специфіч$

ними для рослинництва є витрати на насіння і посадко$
вий матеріал, різноманітні добрива, а також засоби за$
хисту рослин.

Проблемам класифікації витрат було приділено ува$
гу В. Івашкевичем [15] та В.Палієм [16]. На їхнє переко$
нання, класифікація за центрами відповідальності і
місцями виникнення витрат дозволить користувачам
отримувати більш повну та деталізовану інформацію
про собівартість продукції. Місцями виникнення витрат
вважаються підрозділи підприємства (робочі місця, бри$
гади, дільниці, цехи), які є початковим етапом у вико$
ристанні виробничих ресурсів.

Ми погоджуємося з думкою вищезгаданих нау$
ковців, що на великих сільськогосподарських підприє$
мствах, враховуючи їх багатогалузевість, аналітичний

облік витрат доречно вести за підрозділами підприєм$
ства та центрами витрат і відповідальності. Це дозво$
лить здійснювати контроль витрат відповідних центрів,
порівнювати їх з нормами, кошторисами, а також вста$
новлювати вплив керівників/відповідальних осіб на
розмір витрат і результати діяльності підрозділу в ціло$
му. Водночас центрами відповідальності визначати ок$
ремі виробничі бригади та місця виникнення витрат.
Центри відповідальності слід визначати на агропідприє$
мствах індивідуально, з обов'язковим взяттям до уваги
розмірів підприємств, специфіки діяльності, організа$
ційної структури і т.п.

Особливістю калькулювання у рослинництві є те, що
фактичну собівартість продукції розраховують в ціло$
му за рік. Це обумовлено специфікою такої галузі — тех$
нологічний процес у рослинництві носить тривалий ха$
рактер, тому собівартість може бути встановлена тільки
після збирання врожаю.

Порядок визначення собівартості у рослинництві
регламентовано п. 6.2 Методрекомендацій № 132 [14].
Так, розподіл накопичених витрат і закриття відповід$
них рахунків їх обліку, необхідно здійснювати у такій
послідовності:

1. Розподіл витрат на утримання основних засобів
(сівалок, комбайнів, тракторів і т.д.) між окремими об$
'єктами обліку та планування (з субрахунку 91"Загаль$
новиробничі витрати").

2. Визначення собівартості робіт і послуг допоміж$
них господарств (ремонтні бригади, вантажний транс$
порт, постачання води тощо).

3. Розподіл загальних витрат на зрошування та/або
осушення земель, утримання полезахисних смуг.

4. Вирахування з витрат основного виробництва сум
надзвичайних втрат.

Необхідно відзначити, що специфічним для рослин$
ництва є те, що існує ймовірність виникнення надзви$
чайних втрат в разі загибелі врожаю внаслідок стихій$
ного лиха. В такому випадку у собівартість включати$
муться тільки повторні витрати, пов'язані з пересіван$
ням повністю загиблих рослин (насіння, обробка грун$
ту перед посівом тощо).

5. Розподіл загальновиробничих витрат (ЗВВ) ок$
ремих підрозділів (бригад, ферм, цехів, ділянок) і га$
лузей.

6. Визначення собівартості продукції підсобних про$
мислових виробництв з переробки рослинницької про$
дукції.

7. Обчислення собівартості товарної продукції рос$
линництва.

Слід зазначити, що калькулювання собівартості у
рослинництві не передбачає поділ загальновиробничих
витрат на постійні та змінні. Натомість останні поділя$
ють на пропорційні (визначаються обсягом одержано$
го врожаю/продукції) і непропорційні (залежать від
обсягу виконаних садово$польових робіт).

Розподіл загальновиробничих витрат у рослин$
ництві є досить складним. Так, витрати на утримання
основних засобів відносять на собівартість продукції
окремих культур і видів незавершеного виробництва
таким чином:

1) тракторів — пропорційно обсягу виконаних ними
механізованих тракторних і будівельних робіт;

2) грунтообробних машин — пропорційно обробле$
ним площам, зайнятим певними сільгоспкультурами;

3) сівалок — пропорційно посівній площі;
4) технічних засобів для збирання врожаю — прямо

або пропорційно зібраній площі;
5) машин зі внесення добрив — пропорційно масі

внесених добрив;
6) меліоративних споруд — пропорційно площам

меліорації;
7) складів для зберігання продукції — пропорційно

кількості та тривалості зберігання продукції протягом
звітного періоду.
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Витрати на зрошування розподіляють між певними
культурами пропорційно площі поливних земель.

Крім розглянутих вище загальновиробничих витрат,
які за сутністю є іншими прямими витратами (їх можна
віднести безпосередньо на відповідний об'єкт витрат,
вони розподіляються між об'єктами витрат пропорцій$
но базі), у рослинництві виникають також загально ви$
робничі витрати, які стосуються усіх напрямів діяль$
ності. Наприклад, до них можна віднести витрати на
утримання основних засобів, котрі обслуговують вироб$
ничі процеси у різних напрямах діяльності; витрати на
пожежну охорону; витрати, пов'язані з викидами/ски$
дами забруднюючих речовин в довколишнє середовище
тощо. Такі витрати накопичуються на окремому субра$
хунку рахунка 91 і розподіляють між об'єктами витрат
пропорційно загальній сумі прямих витрат за вираху$
ванням вартості насіння ( у рослинництві) і сировини,
матеріалів та напівфабрикатів (у промислових підрозд$
ілах).

У фінансовому обліку інформація про витрати на
виробництво та вихід продукції у рослинництві фор$
мується на синтетичних рахунках 23 "Виробництво",
91 "Загальновиробничі витрати", 27 "Сільськогосподарсь$
ка продукція" [12]. Зазвичай до рахунку 23 відкривається
субрахунок 231 "Рослинництво", який є на початок року
активним, а на протязі року активно$пасивним. У дебеті
субрахунку 231 "Рослинництво" на початок року відоб$
ражаються витрати минулого року під врожай поточ$
ного року — незавершене виробництво; а протягом року
накопичуються поточні витрати під врожай поточного
року та майбутнього року (незавершене виробництво на
кінець звітного року). По кредиту субрахунку 231 про$
тягом поточного періоду фіксують оприбуткування
сільськогосподарської продукції відповідно до П(С)БО
30 [13] за виробничою (плановою) собівартістю або
справедливою вартістю, що зменшена на очікувані ви$
трати у місці продажу. Слід зазначити, що витрати і
вихід продукції рослинництва відображаються в обліку
наростаючим підсумком з початку звітного року.

Якщо сільгосппідприємство оприбутковує продук$
цію за виробничою собівартістю, то в кінці року після
визначення фактичної собівартості продукції планову
собівартість коригують до рівня фактичної, тобто вста$
новлюють калькуляційні різниці. Після списання цих
різниць за кредитом субрахунку 231, він закривається,
проте аналітичні рахунки, на яких обліковуються вит$
рати під урожай майбутнього року не закриваються
(рис. 1).

Оцінка за справедливою вартістю базується на цінах
активного ринку. Така оцінка також передбачає кори$
гування в обліку під час закриття рахунку 23 (рис. 1).
Визначення справедливої вартості повинне бути зафік$
соване у первинному документі — довідці бухгалтерії.

Інформація про наявність і рух продукції рослин$
ництва систематизується на активному синтетичному
рахунку 27 "Продукція сільськогосподарського вироб$
ництва". Кореспонденція рахунків з обліку витрат на
виробництво і оприбуткування продукції у рослин$
ництві наведено у таблиці 3.

Аналітичний облік за субрахунком 231 "Рослинниц$
тво" ведеться за видами виробництв, за статтями вит$
рат і видами або групами продукції, що виробляється.
Аналітичний облік за рахунком 27 ведеться у розрізі
видів продукції.

Розглянувши специфіку розподілу загальновироб$
ничих витрат (ЗВВ) у процесі калькулювання собівар$
тості продукції рослинництва ми дійшли висновку, що
сільгоспвиробникам за можливості краще розмежову$
вати інформацію про всі загальновиробничі витрати
шляхом відкриття окремих субрахунків до рахунку 91
— 911 "ЗВВ рослинництва", 912 "ЗВВ промислових ви$
робництв", 913 "ЗВВ усіх напрямів діяльності", а аналі$
тичний облік вести за місцями виникнення витрат, цен$
трами відповідальності та статтями витрат. Це дозво$

лить усунути значні похибки та перекоси під час розпо$
ділу ЗВВ і забезпечити достовірність показника фактич$
ної собівартості продукції.

Слід відмітити, що для обліку витрат передбачено
ведення таких облікових регістрів:

— Звіту № 5.5 с.$г. про витрати та вихід продукції
основного виробництва — для основного виробництва;

— Звіту № 5.6 с.$г. про витрати та вихід продукції
(робіт, послуг) інших виробництв — для промислових,
допоміжних виробництв, витрат на утримання та експ$
луатацію машин та обладнання;

— Звіту № 5.7 с.$г. про загальновиробничі витрати
— для загальновиробничих витрат [17].

Ці звіти складаються за місяць, наростаючим підсум$
ком з початку року в розрізі об'єктів аналітичного об$
ліку по відповідним статтям витрат. Показники Звітів
№ 5.5 с.$г., 5.6 с.$г. переносяться у Зведену відомість
№ 5.10 с$г. та у Журнал$ордер № 5В с$г. у межах галу$
зей виробництв та структурних підрозділів [17].

Інформація про витрати і вихід продукції рослин$
ництва узагальнюється також у звітності підприємства,
а саме у Балансі (Звіті про фінансовий стан), Звіті про
фінансові результати (Звіті про сукупний дохід), При$
мітках до фінансової звітності, а також у статистично$
му Звіті про економічні показники діяльності сільсько$
господарського підприємства (форма № 50$сг.). У Ба$
лансі у ІІ розділі наводиться інформація про сільсько$
господарську продукцію, незавершене виробництво. У
Звіті про фінансові результати можна знайти інформа$
цію про собівартість реалізованої готової продукції, а
також про витрати за елементами. У Примітках до річної
фінансової звітності наводиться більш деталізована
інформація про запаси, в т.ч. готову продукції (розділ
VІІІ), поточні біологічні активи (розділ ХІV), фінансові
результати від первісного визнання та реалізації
сільськогосподарської продукції (розділ ХV). Найбільш
інформативним для цілей управління витратами є статис$
тична форма № 50$сг., в якій міститься інформація за
такими блоками: структура собівартості за видами про$
дукції (розділ І), витрати на виробництво продукції
сільського господарства (розділ ІІ), наявність і рух про$
дукції сільського господарства (розділ ІІІ), купівля ма$
теріально$технічних ресурсів для виробничих потреб
(розділ ІV) [18].

ВИСНОВКИ
Для гарантування продовольчої безпеки країни важ$

ливе значення має постійне нарощування обсягів вироб$
ництва сільськогосподарської продукції. Водночас мо$
тиваційною умовою для сільськогосподарських товаро$
виробників є їх економічна зацікавленість, яка безпо$
середньо залежить від рентабельності господарської
діяльності у галузі рослинництва. А основним чинником
зростання прибутковості є мінімізація витрат, зокрема
собівартості продукції. В управлінні витратами важли$
ве місце посідає достовірність і повнота інформації, що
забезпечується ефективною організацією системи об$
ліку на підприємстві. Обліку витрат на виробництво про$
дукції у рослинництві та вихід притаманні певні галу$
зеві особливості, що обумовлено:

— використанням специфічних засобів праці, що є
одночасно і предметами праці (земля і рослини);

— значним впливом на процес виробництва природ$
них факторів та природних умов;

— тривалістю виробничого процесу (до року — ку$
курудза, зернові і т.п., кілька років — багаторічні на$
садження);

— затвердженими галузевими формами первинних
документів, облікових регістрів та звітності.

Вище перелічені фактори обумовлюють періо$
дичність розрахунку фактичної собівартості продукції
рослинництва (1 раз на рік), періодичність проведення
інвентаризації, порядок та особливості розподілу за$
гально виробничих витрат і т.п.
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Всебічне урахування галузевих особливостей в про$
цесі організації обліку у рослинництві дозволить своє$
часно забезпечувати користувачів оперативною, досто$
вірною та повною інформацією про кількість вироще$
ної продукції, її вартість, матеріальні, трудові та інші
виробничі витрати структурних підрозділів і підприєм$
ства в цілому для потреб поточного, оперативного та
стратегічного управління.
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Кореспонденція 
рахунків № 

з/п Зміст господарської операції 
Дебет Кредит 

1 Понесені матеріальні витрати на виробництво 
продукції  

23/1 20, 22 

2 Віднесено на собівартість продукції витрати 
бджільництва із запилення культур, вартість 
вивезеного в поле гною 

23/1 23/2 

3 Списана на витрати вартість послуг допоміжних 
виробництв 

23/1 23/3 

4 Включені до складу виробничих витрат витрати на 
оплату праці працівників, зайнятих у технологічному 
процесі виробництва 

23/1 661 

5 Здійснено відрахування на соціальні заходи 23/1 651 
6 Списаніна витрати рослинництва загальновиробничі 

витрати 
23/1 91/1 

7 Оприбутковано з виробництва насіння, корми 208 23/1 
8 Оприбуткована (за плановою собівартістю) з 

виробництва готову продукця  
271 23/1 

9 Віднесена на витрати вартість зеленого корму, 
згодованого продуктивним тваринам і робочій худобі 
на випасі 

23/2 23/1 

10 Відображені наприкінці року калькуляційні різниці 
на продукцію рослинництва (різниця між фактичною 
та плановою собівартістю продукції) 

208,  
23/2,  
271 

23/1 

Таблиця 3. Кореспонденція рахунків з обліку витрат
на виробництво та оприбуткування продукції рослинництва

Джерело: складено автором згідно з [12].

Рис. 1. Схема закриття рахунку 23 за різних методів оцінки сільськогосподарської продукції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оприбуткування продукції рослинництва 
Дт 271 Кт 23 

Закриття рахунку 23 

Оцінка за справедливою 
вартістю 

Оцінка за плановою 
собівартістю 

Планова собівартість > 
фактичної собівартості 

(«червоне сторно»): 
1. Продукція на кінець року не 
реалізована: Дт 271 Кт 23 
2. Продукція на кінець року 
реалізована: Дт 271 Кт 23 
                     Дт 901 Кт 271 

Планова собівартість < 
фактичної собівартості 
(додаткові проводки): 

1. Продукція на кінець року не 
реалізована: Дт 271 Кт 23 
2. Продукція на кінець року 
реалізована: Дт 271 Кт 23 
                    Дт 901 Кт 271 

Справедлива вартість > 
фактично понесених 

витрат: 
 

Дт 23 Кт 710 

Справедлива вартість < 
фактично понесених 

витрат: 
 

Дт 940 Кт 23 
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У статті проведено дослідження важливості організації та проведення аналізу розрахунків з персонаG

лом. Наголошено на актуальності обраної теми, незважаючи на різноманітний спектр наукових поглядів.

Виділено головну мету статті, проаналізовано останні дослідження та публікації за обраною темою. РозG

крито послідовність та основні етапи проведення аналізу розрахунків з персоналом, взаємозв'язок виG

трат на оплату праці із результатами діяльності підприємства. Визначено основні завдання аналізу розG

рахунків з персоналом по оплаті праці. Вивчено інформаційне забезпечення їх організації та проаналізоG

вано інформаційне забезпечення економічного аналізу розрахунків з персоналом. Висвітлено, за допоG

могою яких методів здійснюють аналіз розрахунків з персоналом з оплати праці. Досліджено показники,

які варто розраховувати для аналізу ефективності й оптимальності використання робочого часу робітG

никами і службовцями підприємства. Розглянуто проблеми та шляхи удосконалення аналізу розрахунків

з персоналом, для того щоб забезпечити підвищення продуктивності праці, повне використання робочоG

го часу. Аналіз розрахунків з персоналом є однією найважливіших і складних ділянок роботи, оскільки

зачіпає економічні інтереси усіх без винятку працівників.

 Облік та аналіз розрахунків з персоналом є трудомістким, потребує уважності, оскільки пов'язаний

з обробленням великої кількості первинної інформації, має багато однотипних операцій, здійснення яких

потребує багато часу та сконцентрованості. Також розрахунки з персоналом з оплати праці є досить важG

ливою ланкою системи соціальноGтрудових відносин, передумовою успішної та ефективної діяльності

суб'єктів господарювання, одним із мотивуючих чинників залучення на підприємство висококваліфікоG

ваних спеціалістів та стимулювання їх праці. У дослідженні зазначаються напрями аналізу розрахунків
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах сьогодення актуальним є питання розра$

хунків з персоналом підприємства, оскільки оплата
праці та пов'язані з нею розрахунки є досить важливою
ланкою системи соціально$трудових відносин, переду$
мовою успішної та ефективної діяльності суб'єктів гос$
подарювання, одним із мотивуючих чинників залучен$
ня на підприємство висококваліфікованих спеціалістів
та стимулювання їх праці, фактором зростання ВВП
країни і конкурентоспроможності національної еконо$
міки.

На кожному етапі розвитку суспільства ефективне
функціонування суб'єктів господарювання забезпечу$
валось достатнім рівнем ресурсів, використання яких
сприяло створенню суспільних благ. Тому досліджен$
ня питань оцінки й аналізу використання ресурсів було
завжди у центрі уваги науковців. Провести повноцінний
аналіз використання трудових ресурсів, зростання про$
дуктивності праці неможливо без адекватної оцінки
розрахунків на оплату праці.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Питання аналізу виплат працівникам досліджува$

лось у працях багатьох вчених, а саме: Білуха М., Бути$
нець Ф., Дороніна О., Івахненко В., Колот А., Крищен$
ко К., Малюга Н., Мних Є., Соломонов С., Тарасен$
ко Н., Ткаченко Н., Череп А.В., Чумаченко М. та інші.
Попри значну кількість публікацій та широке коло роз$
глянутих питань, відсутні дослідження, присвячені ме$
тодикам аналізу розрахунків по оплаті праці з персона$
лом в умовах зміни господарських умов і законодавства.

з персоналом, соціальноGекономічні аспекти. Удосконалення та пошук оптимального варіанту серед можG

ливих альтернатив потребують проектування, впровадження ресурсної та інформаційної підтримки анаG

літичних процесів, праці людей, зайнятих економічним аналізом.

The article examines the importance of organizing and analyzing staff calculations. The relevance of this

topic is emphasized, despite the diverse range of scientific views. The main purpose of the article is highlighted,

the latest researches and publications on the selected topic are analyzed. The sequence and the main stages of

the analysis of the calculations with the personnel, the relationship of the cost of labor with the results of the

enterprise. The main tasks of the analysis of calculations with the personnel on a salary are determined. The

information support of their organization is studied and the information support of economic analysis of

calculations with personnel is analyzed. The methods of analyzing payroll staff calculations are explained. The

indicators that should be calculated to analyze the efficiency and optimization of the use of working time by

employees and employees of the enterprise are investigated. The problems and ways of improving the analysis

of calculations with the personnel are considered in order to ensure the increase of labor productivity, full use of

working hours. The analysis of payments with personnel is one of the most important and complex areas of

work, since it affects the economic interests of all without exception employees.

 Accounting and analysis of staff calculations is timeGconsuming, careful, because it involves a lot of primary

information processing, has many of the same type of operations, which require a lot of time and concentration.

Also, payroll staff calculations are a very important element of the system of social and labor relations, a

prerequisite for successful and effective activity of economic entities, one of the motivating factors in attracting

highly qualified specialists to the enterprise and stimulating their work. The study indicates the areas of analysis

of calculations with staff, socioGeconomic aspects. Improving and finding the best option among the possible

alternatives require the design, implementation of resource and information support for analytical processes,

the work of people engaged in economic analysis.

Ключові слова: розрахунки з персоналом, оплата праці, аналіз, трудові ресурси, продуктивність праці,
людський ресурс, система стимулювання.

Key words: calculation with staff, pay, analysis, workforce, productivity, human resource, incentive system.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
На сьогодні недостатню увагу приділено організації

та проведенню економічного аналізу розрахунків з пра$
цівниками, тому значне питання потребує подальшого
дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження діючих методичних

підходів до аналізу розрахунків з персоналом у кон$
тексті сучасного стану, проблемних аспектах та визна$
ченням напрямків для удосконалення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Питання розрахунків з персоналом завжди займа$

ло одне із основних місць у роботах вчених$науковців, і
у повсякденному функціонування підприємств, адже
заробітна плата є однією з найважливіших і найсклад$
ніших економічних категорій, оскільки вона є одночас$
но і основним джерелом доходу найманих працівників,
і суттєвою часткою витрат виробництва для робото$
давців, і ефективним засобом мотивації працівників.

Розрахунки з персоналом є багатоаспектною кате$
горією, і тому відіграють значну роль в житті суспіль$
ства. Їх правильна організація мотивує працівника
підвищувати ефективність виробництва, а отже, безпо$
середньо впливає на швидкість і масштаби соціально$
економічного розвитку країни.

Щоб дослідити стан розрахунків підприємства з
персоналом, а саме виявити резерви збільшення обся$
гу виробництва та підвищення рентабельності варто
проаналізувати показники, які пов'язані з рухом ро$
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бочої сили, її якістю та продуктивністю. Використан$
ня живої праці є основним важелем результату госпо$
дарської діяльності, найбільш активного і, власне, ви$
рішального фактора виробництва. Забезпеченість
підприємства необхідними трудовими ресурсами, їх
раціональне використання, високий рівень продуктив$
ності праці сприяють збільшенню обсягів виробницт$
ва продукції, ефективному використанню обладнання,
машин, механізмів, зниженню собівартості та зростан$
ню прибутку [1].

До найважливіших завдань аналізу розрахунків з
персоналом по оплаті праці належать:

з'ясувати забезпеченість підприємством у необхід$
ному освітньому рівні персоналу, робочими місцями,
підрозділів підприємства трудовими ресурсами;

вивчення ефективності витрат підприємства на
збільшення вартості людського капіталу;

оцінка використання трудових ресурсів (робочого
часу) у процесі виробництва;

вивчення ефективності використання коштів на оп$
лату праці;

виявлення резервів ефективного використання тру$
дових ресурсів;

визначення суми абсолютної і відносної перевитра$
ти (економії) фонду заробітної плати та виявлення при$
чин, що її зумовили;

 вивчення структури фонду заробітної плати (опла$
ти праці), застосування матеріальних стимулів за високі
результати праці;

 визначення резервів, які має підприємство для змен$
шення витрат на оплату праці і відповідно для підвищен$
ня рентабельності його роботи [1].

Аналіз використання трудових ресурсів на
підприємстві, рівня продуктивності праці необхідно роз$
глядати в тісному зв'язку із оплатою праці. Із ростом
продуктивності праці створюються реальні можливості
для підвищення рівня його оплати. Водночас кошти на
оплату праці потрібно використовувати таким чином,
щоб темпи росту продуктивності праці випереджали
темпи росту його оплати. Тільки за таких умов створю$
ються можливості для підвищення темпів розширеного
відтворення. У зв'язку з цим аналіз використання засобів
на оплату праці на кожному підприємстві має велике
значення.

У процесі аналізу необхідно здійснювати система$
тичний контроль за використанням фонду заробітної
плати (оплати праці), виявляти можливості економії
коштів за рахунок росту продуктивності праці та зни$
ження трудомісткості продукції. Також необхідно вста$
новити відповідність між темпами росту середньої за$
робітної плати та продуктивністю праці. Для розшире$
ного відтворення, отримання необхідного прибутку та

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення економічного аналізу розрахунків з персоналом

I етап 

II етап 

III етап 

IV етап 

Аналіз забезпеченості трудовими 
ресурсами 

Оцінка ефективності використання людського 
капіталу 

Аналіз витрат на оплату праці 

Аналіз факторів, що обумовили зміну обсягу фонду 
оплати праці 

Рис. 2. Етапи аналізу розрахунків з персоналом
Джерело: згруповано автором на основі [3].

Рис. 1. Інформаційна база для аналізу розрахунків з оплати праці

Джерело: згруповано автором на основі [3].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційна база для аналізу розрахунків з оплати праці 

Форма № 1-ПВ «Звіт з праці». 
 Форма № 3-ПВ «Звіт про 

використання робочого часу». 
Форма № 6-ПВ «Звіт про кількість 
працівників, їхній якісний склад і 

професійне навчання». 
Форма № 1-ПВ (умови праці) «Звіт 

про стан умов праці, пільги й 
компенсації за роботу зі шкідливими 

умовами праці».  
Форма № 1-ПВ (заборгованість) 
«Звіт про стан заборгованості по 

виплаті заробітної плати»

Інформація про фактичну 
укомплектованість кадрів; 

колективний договір підприємства; 
Положення про оплату праці та 
преміювання;  інші внутрішні 
нормативні документи з питань 

організації та оплати праці, типові 
форми договорів підряду та 
контракту;  матеріали обліку 

використання праці та нарахування 
заробітної плати; рішення про 
додаткове стимулювання, його 

форми та розміри
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рентабельності, потрібно, щоб темпи росту продуктив$
ності праці випереджали темпи росту його оплати.

Інформаційне забезпечення аналізу розрахунків з
персоналом з оплати праці зображено на рисунку 1.

Визначивши та проаналізувавши інформаційне за$
безпечення економічного аналізу розрахунків з персо$
налом, можна схематично зобразити етапи його прове$
дення рисунку 2.

На першому етапі здійснюється аналіз забезпече$
ності трудовими ресурсами, визначається освітній рівень
персоналу, рівень здоров'я та рівень забезпечення
інформацією. Оцінка освітнього рівня, рівня здоров'я та
рівня забезпеченості інформацією персоналу необхід$
но провести в частині порівняння обов'язків, які пови$
нен виконувати працівник.

Другим етапом є оцінка ефективності використан$
ня людських ресурсів. Під час проведення економічно$
го аналізу виплат працівникам необхідно брати до ува$
ги таке:

 людський ресурс потребує реальних витрат на ство$
рення та розвиток (витрати на навчання, медичне обслу$
говування, створення умов для реалізації людських
здібностей);

продукт праці людини збільшує національне багат$
ство на макрорівні і прибуток підприємства на
мікрорівні;

 людський ресурс виступає таким, що збільшує
вартість підприємства.

 Третім етапом є аналіз витрат на оплату праці. Оцін$
ка ефективності використання трудового потенціалу,
збільшення продуктивності праці слід вивчати нерозрив$
но з витратами на оплату праці. Зростання виробітку
працівників передбачає підвищення їх заробітної пла$
ти. Однак кошти на оплату праці слід використовувати
так, щоб темпи підвищення продуктивності праці випе$
реджали темпи зростання її оплати. Тільки за такої умо$
ви створюються реальні можливості для нарощування
темпів розширеного виробництва.

Для визначення конкретної послідовності проведен$
ня аналізу витрат на оплату праці проаналізуємо погля$
ди різних вчених.

Зокрема більшість вчених пропонують проводити
оцінку використання фонду заробітної плати персона$
лу та впливу окремих факторів на зміну суми оплати
праці по етапах. Такий підхід дозволяє визначити ре$
зерви зниження витрат на оплату праці та пошук шляхів
найбільш раціонального співвідношення рівня продук$
тивності праці та понесених витрат на її оплату.

Четвертим етапом є аналіз факторів, що впливають
на зміну обсягу виплат працівникам.

Аналіз динаміки фонду оплати праці необхідно до$
повнити визначенням та кількісною оцінкою основних
факторів, що обумовили зміну його розміру.

Для оцінки продуктивності системи стимулюван$
ня персоналу прийнято визначати та порівнювати в ди$

наміці значення таких аналітичних показників як (табл.
1).

Аналіз розрахунків з персоналом з оплати праці
здійснюють за допомогою таких методів:

— горизонтальний аналіз — використовуються по$
казники фінансової звітності за кілька періодів та роз$
раховується їх динаміка;

— вертикальний аналіз — досліджують структуру
фонду оплати праці;

— метод ланцюгових підстановок — це метод фак$
торного аналізу, за допомогою нього досліджують зміну
результативних показників та визначають вплив фак$
торів, які спричиняють його зміни;

— коефіцієнтний метод — за допомогою даного
методу досліджують основні показники, які свідчать про
рух робочої сили, плинність кадрів, стан розрахунків з
оплати праці;

— метод порівняння — це основний метод, який ви$
користовується при аналізі, за допомогою нього по$
рівнюють показники у різні періоди часу, на різних
підприємствах та інше;

— економіко$математичні методи — модель прогно$
зу доходів населення і рівня безробіття [7].

В аналізі персоналу розрізняють такі види по$
рівняльного аналізу: горизонтальний; вертикальний;
трендовий.

Горизонтальний порівняльний аналіз використо$
вується для визначення абсолютних і відносних відхилень
фактичних значень трудових показників від базових.

Вертикальний порівняльний аналіз вивчає структу$
ру економічних явищ і процесів (робочої сили, робочо$
го часу) шляхом визначення питомої ваги частин у за$
гальному цілому (наприклад, питома вага робітників в
загальній чисельності персоналу) або співвідношення
частин цілого між собою (наприклад, співвідношення чи$
сельності основного і допоміжного персоналу).

Трендовий аналіз застосовується для вивчення ди$
наміки відносних показників (темпів зростання або при$
росту) за кілька років стосовно рівня базового року,
тобто під час дослідження рядів динаміки [3, с. 76].

Найвідповідальнішим етапом аналізу забезпеченості
підприємства робочою силою є вивчення її руху. Як відо$
мо, склад працівників постійно змінюється у зв'язку зі
скороченням штатів, звільненням за власним бажанням,
виходом працівників на пенсію, переміщенням їх на по$
садах у межах структурних підрозділів та прийняттям
нових працівників замість вибулих. Значна плинність
кадрів спричиняє додаткові витрати на підготовку та
перепідготовку нових робітників, відволікає основні
кошти від розвитку виробництва, знижує на певний час
активність праці не тільки нових робітників, які освою$
ють нові умови праці, а й тих, що звільняються і потре$
бують певного часу для пошуків нової роботи [4].

Обгрунтований та повний економічний аналіз опла$
ти праці створює безпечні умови ефективного розвитку

Показники Алгоритм розрахунку 
Співвідношення між темпом 
зростання фонду оплати праці та 
валовими доходами підприємства 

К , де  - фонд оплати 

праці, відповідно за ; 
 - валові доходи, відповідно за 

  
Співвідношення між темпом 
зростання фонду оплати праці та 
товарообігом 

К , де ТО  – товарообіг за 

 
Співвідношення між темпами росту 
продуктивності праці і середньої 
зарплати 

К , де  – продуктивність 

праці, відповідно за ; 
 – середня заробітна плата за 

 

Таблиця 1. Показники продуктивності системи стимулювання

Джерело: складено автором на основі [2].
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підприємства, допомагає подолати "тіньову" заробітну
плату, створити такі економічні умови, щоб наймані пра$
цівники мали можливість законно працювати, а праце$
давці на законних умовах платити їм заробітну плату і
сплачувати податки до бюджету. Однак у системі орга$
нізації заробітної плати існує низка невирішених про$
блем: розміри заробітної плати практично відірвані від
конкретних результатів праці окремих працівників і
підприємств загалом; не створено дієвий механізм со$
ціального партнерства; не визначені місце і роль заробіт$
ної плати в системі стимулів ринкової економіки, що є
прямими загрозами економічній безпеці. Система органі$
зації заробітної плати на підприємстві має базуватися
на чіткій системі тарифної сітки з конкретно визначе$
ними співвідношеннями шкал тарифів та залежності та$
рифних розрядів і посадових окладів, на основних прин$
ципах економічної безпеки підприємництва і мотивації
персоналу [4].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідивши достатньо актуальну тему було визначе$

но, що на розрахунки з персоналом впливає велика
кількість факторів, які варто враховувати при дослід$
женні. Плинність кадрів в установах відіграє важливу
роль при розрахунках з персоналом, на що необхідно
звертати особливу увагу. Також для аналізу розрахунків
з персоналом, їх оптимальності та ефективності, варто
розраховувати такі показники: чисельність персоналу
підприємства з точки зору динаміки, категорійної струк$
тури, професійної підготовленості, плинності праців$
ників; використання робітниками і службовцями робо$
чого часу, стан трудової дисципліни; динаміка середньої
заробітної плати працівників і трудомісткості продукції.

Для удосконалення організації обліку оплати праці
підприємство повинно використовувати результати її
економічного аналізу, підходити до цього обгрунтова$
но, враховуючи доцільність та використовуючи резуль$
тати наукових досліджень, передового досвіду. Облік
праці та аналіз заробітної плати слід організувати та$
ким чином, щоб забезпечити підвищення продуктив$
ності праці, повне використання робочого часу, пра$
вильне обчислення чисельності працівників для обліку
заробітної плати з метою оподаткування. Адже саме від
правильно скоординованої організації обліку оплати
праці залежать якість, правдивість, повнота та своє$
часність розрахунків з персоналом, їх мотивація та убез$
печення діяльності підприємства. Проведення еконо$
мічного аналізу розрахунків з персоналом підприємства
є важливим чинником ефективності розвитку, стабіль$
ності та здатності підприємства вчасно розраховувати$
ся зі своїми працівниками та не допускати простроче$
ної заборгованості.

Для удосконалення ефективності розрахунків з пер$
соналом необхідно:

здійснювати роботу з удосконалення організації
праці, виплат працівникам;

розраховувати фонд оплати праці та чисельність
персоналу з урахуванням необхідності найбільш раціо$
нального використання трудових ресурсів;

розробляти проекти перспективних і річних планів
з праці та заробітної плати організації та її підрозділів;

вивчати ефективність застосування чинних форм і
систем оплати праці.
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IMPROVEMENT OF THE ACCOUNTING OF THE RENTAL FIXED ASSETS OF THE BANKING
INSTITUTE

У статті розглянуто поняття щодо визначення основних засобів банківської установи, згідно із ПостаG

новою Правління НБУ "Інструкцією з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів

банків України", яка визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації

про операції з основними засобами, іншими необоротними матеріальними активами та з нематеріальниG

ми активами банків України. Наведено: класифікацію орендодавцем оренди; використання орендодавG

цем критеріїв, які окремо або в поєднанні зумовлюють класифікацію фінансової оренди, також умови які

є підтвердженням належності операції до фінансової оренди; облік основних засобів орендодавцем, пеG

реданих в операційну оренду згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку банків України; визнанG

ня орендодавцем орендних платежів від операційної оренди, як дохід на прямолінійній основі чи будьG

якій іншій систематичній основі, де інша систематична основа застосовується орендодавцем, якщо така

основа дає змогу краще відображати модель, завдяки якій вигода, отримана від використання базового

активу, зменшується; включення первинних прямих витрат орендодавцем, понесених під час укладення

договору про операційну оренду, до балансової вартості базового активу та визнання їх витратами проG

тягом строку оренди на такій самій основі, як і дохід від оренди. Розглянуто порядок бухгалтерського

обліку з основними засобами, де орендодавець на початок строку оренди визнає основні засоби, які наG

дані у фінансову оренду, і припиняє визнання об'єкта фінансового лізингу (оренди); порядок бухгалтерсьG

кого обліку з основними засобами, де орендодавець відображає об'єкт фінансового лізингу (оренди), який

йому повертається за умовами договору, на суму негарантованої ліквідаційної вартості; порядок бухгалG

терського обліку з основними засобами, де орендодавець нараховує амортизацію на базові активи, переG

дані в операційну оренду відповідно до облікової політики банку; порядок бухгалтерського обліку суми

нарахованого орендного платежу у орендаря; порядок бухгалтерського обліку отримання нарахованих

орендних платежів у орендодавця; порядок бухгалтерського обліку основних засобів, повернутих оренG

дарем, за операційним лізингом (орендою) у орендодавця.

Отже, з метою удосконалення обліку основних засобів, розглянуто зміни до порядку бухгалтерськоG

го обліку основних засобів банків України для підвищення ефективності використання основних засобів

у банку з метою прийняття відповідних управлінських рішень.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розвитку банківської системи

України важливу роль відіграє використання основних
засобів банків, як одним із важливих резервів підвищен$
ня ефективності роботи банківської установи, оскільки
у сучасних умовах господарювання керівництво банків
та їх ділові партнери прагнуть одержати максимізацію
прибутку та позитивні результати діяльності. Основні
засоби є невід'ємною частиною діяльності банку для
ефективного функціонування. Важливою запорукою
максимізації прибутку банківської установи є забезпе$
ченість основними засобами в необхідній кількості та їх
ефективне використання для нормального його функ$
ціонування.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження діючої практики обліку основних за$
собів займалися такі видатні науковці: Андрієнко О.М.,
Бречко Т.М., Бутинець Ф.Ф., Варцаба В.І., Вознюк Г.Л.,
Герасимович А.М., Жидеєва Л.І., Загородній А.Г.,
Кіндрацька Л.М., Литвин Н.Б., Машіко К.С., Сарах$
ман О.М., Смовшенко Т.С., Табачук Г.П., Хом'як Р.Л.,
Шара Є.Ю. та інші. Праці вказаних вище науковців за$

The article deals with the concept of defining fixed assets of a banking institution, in accordance with the

Resolution of the NBU Board "Instruction on Accounting for Fixed Assets and Intangible Assets of Banks of

Ukraine", which defines the methodological bases for the formation in the accounting of information on

transactions with fixed assets, other fixed assets with intangible assets of Ukrainian banks. The following is a

classification by the lessor of the lease; the use by the lessor of the criteria that individually or in combination

determine the classification of the financial lease, also the conditions that confirm the transaction's ownership

of the finance lease; accounting for fixed assets of the lessor transferred to operating leases according to the

Bank of Ukraine Accounts Plan; recognizing landlord operating lease payments as income on a straightGline

basis or any other systematic basis where another systematic basis is applied by the lessor, if such a basis

better reflects the model by which the benefit derived from the use of the underlying asset is reduced; Including

the initial direct costs incurred by the lessor incurred in operating the lease in the carrying amount of the

underlying asset and recognizing them as expenses over the lease term on the same basis as rental income.

The procedure of accounting for fixed assets is considered, where the lessor recognizes at the beginning of the

lease term the fixed assets leased out and ceases to recognize the financial leasing (lease) object; the procedure

for accounting for fixed assets, where the lessor reflects the financial lease (lease) object, which is returned to

him under the terms of the contract, for the amount of nonGguaranteed liquidation value; the procedure for

accounting for fixed assets, where the lessor accrues depreciation on the underlying assets transferred to

operating lease in accordance with the accounting policy of the bank; the order of accounting of the amount of

accrued rent payment from the tenant; accounting procedure for receiving accrued rent payments from the

lessor; the order of accounting for fixed assets returned by the lessee under operating lease (lease) from the

lessor.

Therefore, in order to improve the accounting for fixed assets, changes to the accounting procedure

for fixed assets of Ukrainian banks are considered to improve the efficiency of using fixed assets at the

bank for the purpose of making appropriate management decisions.

Ключові слова: банківська установа, бухгалтерський облік, нарахована амортизація, орендодавець, орен�
дар, основні засобі, організація обліку.

Key words: banking institution, accounting, accrued depreciation, lessor, tenant, fixed assets, accounting
organization.

безпечили основу поглиблення теоретико$методичних
засад обліку основних засобів у банківських установах.
Але, попри достатню кількість досліджень і публікацій
потребує більш детального висвітлення теоретичних ас$
пектів удосконалення обліку основних засобів у
банківській установі.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є удосконалення бухгалтерського об$

ліку оренди основних засобів банківської установи в
орендодавця.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Основні засоби — матеріальні активи, які банк утри$

мує з метою використання їх у процесі своєї діяльності,
надання послуг, здавання в лізинг (оренду) іншим осо$
бам або для здійснення адміністративних і соціально$
культурних функцій, очікуваний строк корисного вико$
ристання (експлуатації) яких більше одного року (або
операційного циклу, якщо він довший за рік). Бухгал$
терський облік основних засобів комерційних банків
регламентується Постановою № 89 Правління НБУ
"Інструкція про застосування Плану рахунків бухгал$
терського обліку банків України", Постановою Прав$
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ління Національного банку України № 480 "Інструкції
з бухгалтерського обліку основних засобів і нематері$
альних активів банків України".

Банк оцінює договір оренди у цілому або окремі
компоненти як договір оренди, якщо виконуються такі
критерії:

1) актив є ідентифікованим;
2) орендарю передається право отримувати практич$

но всі економічні вигоди від використання ідентифіко$
ваного активу протягом усього періоду використання
активу;

3) орендарю передається право визначати спосіб
використання активу протягом усього періоду викори$
стання в обмін на компенсацію;

4) орендодавець не має істотного права заміни акти$
ву протягом строку його використання.

Банк визначає строк оренди як невідмовний період
оренди разом з:

1) періодами, на які розповсюджуються право
продовження оренди, якщо орендар обгрунтовано
впевнений у тому, що він скористається такою мож$
ливістю;

2) періодами, на які розповсюджуються право при$
пинити дію оренди, якщо орендар обгрунтовано впев$
нений у тому, що він не скористається такою можли$
вістю.

Орендодавець розподіляє компенсацію, передбаче$
ну в договорі, на кожний компонент на підставі віднос$
ної окремо взятої ціни компонента оренди та агрегова$
ної окремо взятої ціни компонентів, що не пов'язані з
орендою. Орендодавець класифікує кожен свій договір
оренди або як операційну оренду, або як фінансову
оренду. Орендодавець класифікує договір оренди як
фінансову оренду, якщо вона передає в основному всі
ризики та вигоди, пов'язані з правом власності на базо$
вий актив. Орендодавець класифікує договір оренди як
операційну оренду, якщо вона не передає в основному
всі ризики та вигоди щодо права власності на базовий
актив. Класифікація оренди як фінансової або опера$
ційної залежить від суті операції, а не від форми дого$
вору.

Орендодавець використовує критерії, які окремо
або в поєднанні зумовлюють класифікацію оренди як
фінансової:

№  
з/п Дебет Кредит Примітка 

1 2 3 4 
1 4409 4400 На суму залишкової вартості об’єкта фінансового лізингу (оренди) 
    

Таблиця 1. Порядок бухгалтерського обліку з основними засобами, де орендодавець на початок строку оренди визнає
основні засоби, які надано у фінансову оренду, і припиняє визнання об'єкта фінансового лізингу (оренди)

№  
з/п Дебет Кредит Примітка 

1 2 3 4 
1 4400 2071 На суму негарантованої ліквідаційної вартості 
    

Таблиця 2. Порядок бухгалтерського обліку з основними засобами, де орендодавець відображає об'єкт фінансового
лізингу (оренди), який йому повертається за умовами договору, на суму негарантованої ліквідаційної вартості

№  
з/п Дебет Кредит Примітка 

1 2 3 4 
1 7423 4409 На суму амортизації основних засобів 
   

Таблиця 3. Порядок бухгалтерського обліку з основними засобами, де орендодавець нараховує амортизацію на базові
активи, передані в операційну оренду відповідно до облікової політики банку

№  
з/п Дебет Кредит Примітка 

1 2 3 4 
1 3578 6395 На суму нарахованого орендного платежу 
    

Таблиця 4. Порядок бухгалтерського обліку суми нарахованого орендного платежу у орендаря

№  
з/п Дебет Кредит Примітка 

1 2 3 4 
1 1200, 2600, 2620, 2650 3578 На суму отриманих нарахованих орендних платежів 
    

Таблиця 5. Порядок бухгалтерського обліку отримання нарахованих орендних платежів у орендодавця

№  
з/п Дебет Кредит Примітка 

1 2 3 4 
1 4400 4400 На суму балансової вартості повернутих орендарем основних засобів 
2 4409 4409 На суму зносу повернутих орендарем основних засобів 
    

Таблиця 6. Порядок бухгалтерського обліку основних засобів, повернутих орендарем, за операційним лізингом
(орендою) у орендодавця
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— наприкінці строку дії оренди право власності на
базовий актив переходить до орендаря;

— орендар має право придбати базовий актив за
ціною, яка значно нижча від справедливої вартості на
дату реалізації цього права, а на початку строку оренди
є обгрунтована впевненість у тому, що це право буде
реалізовано;

— строк дії оренди становить більшу частину
строку корисного використання базового активу
навіть за умови, що право власності не передавати$
меться;

— на початку строку дії оренди теперішня вартість
мінімальних орендних платежів майже дорівнює спра$
ведливій вартості базового активу, переданого в орен$
ду;

— базові активи, передані в оренду, мають спеціа$
лізований характер, і орендар має право користуватися
ними без суттєвих модифікацій.

Підтвердженням належності операції до фінансо$
вої оренди можуть бути такі умови:

— у разі анулювання договору про оренду збитки
орендодавця, пов'язані з цим анулюванням, поклада$
ються на орендаря;

— прибутки або збитки від коливань справедливої
оцінки ліквідаційної вартості припадають на орендаря;

— орендар має змогу продовжити строк дії догово$
ру оренди на додатковий період за орендну плату, знач$
но нижчу від ринкової орендної плати.

Орендодавець здійснює класифікацію оренди на
дату початку оренди і повторно переглядає лише в разі
модифікації оренди. Зміна оцінки або зміни обставин не
ведуть до нової класифікації оренди.

З метою удосконалення порядку бухгалтерського
обліку основних засобів, НБУ затверджено зміни до
Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і
нематеріальних активів банків України (Постанова № 47
Правління НБУ від 06.03.2019 р.).

Розглянемо порядок бухгалтерського обліку з ос$
новними засобами, де орендодавець на початок строку
оренди визнає основні засоби, які надані у фінансову
оренду, і припиняє визнання об'єкта фінансового лізин$
гу (оренди), наведено в таблиці 1.

Орендодавець має регулярно переглядати суми
розрахункової негарантованої ліквідаційної вартості,
використані під час обчислення валових інвестицій в
оренду. У разі зменшення розрахункової негарантова$
ної ліквідаційної вартості орендодавець має перегля$
нути розподіл доходу протягом строку оренди та од$
разу визнати будь$яке зменшення вже нарахованих
сум.

Орендодавець відображає об'єкт фінансового лізин$
гу (оренди), який йому повертається за умовами дого$
вору, на суму негарантованої ліквідаційної вартості,
наведено в таблиці 2.

Орендодавець обліковує основні засоби, передані
в операційну оренду, за балансовим рахунком 4400
Плану рахунків бухгалтерського обліку банків Украї$
ни.

Орендодавець нараховує амортизацію на базові
активи, передані в операційну оренду відповідно до об$
лікової політики банку, і відображає нараховану амор$
тизацію, наведено в таблиці 3.

Орендодавець визнає орендні платежі від операц$
ійної оренди як дохід на прямолінійній основі чи будь$
якій іншій систематичній основі. Інша систематична
основа застосовується орендодавцем, якщо така осно$
ва дає змогу краще відображати модель, завдяки якій
вигода, отримана від використання базового активу,
зменшується. Орендар у бухгалтерському обліку
здійснює таку бухгалтерську проводку, наведено в таб$
лиці 4.

Орендодавець відображає в обліку отримання на$
рахованих орендних платежів за такою бухгалтерською
проводкою, наведено в таблиці 5.

Основні засоби, повернуті орендарем, за операцій$
ним лізингом (орендою) орендодавець відображає в об$
ліку за такими бухгалтерськими проводками, наведено
в таблиці 6.

Орендодавець включає первинні прямі витрати, по$
несені під час укладення договору про операційну орен$
ду, до балансової вартості базового активу та визнає їх
витратами протягом строку оренди на такій самій ос$
нові, як і дохід від оренди.

Зменшення корисності базових активів в опе$
раційній оренді орендодавець здійснює відповідно до
подібних власних активів банку, утримуваних згідно з
обліковою політикою банку. Орендодавець повторно
аналізує критерії класифікації операційної оренди на
дату модифікації оренди. Орендодавець обліковує мо$
дифікацію операційної оренди як новий договір орен$
ди з дати набрання чинності модифікації, якщо вона
відповідає критеріям визнання оренди. Орендодавець
враховує всі платежі в рахунок здійсненої попередньої
оплати чи нараховані орендні платежі, пов'язані з пер$
винною орендою як частину орендних платежів за но$
вою орендою.

Отже, з метою удосконалення обліку основних за$
собів, розглянуто зміни до порядку бухгалтерського
обліку основних засобів банків України для підвищен$
ня ефективності використання основних засобів у бан$
ку з метою прийняття відповідних управлінських рішень.
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У сучасних умовах трансформації економіки України виникає об'єктивна необхідність використання

якісно нових підходів до управління діяльністю підприємства. Ефективність його функціонування у значG

ному ступені залежить від реклами, яка сприяє розвитку підприємства, оскільки активізує його управG

лінську діяльність, направлену на облік потреб різних суб'єктів ринку. Однак рекламна діяльність пов'яG

зана із певними витратами з боку рекламодавця, тому проблема організації рекламної діяльності є актуG

альною для багатьох підприємств, котрі широко застосовують рекламу у своїй діяльності. Насамперед

це обумовлено достатньо високими витратами на рекламу в умовах конкуренції і, як наслідок, бажання

керівників знати, наскільки виправдано витрати на реалізацію тієї чи іншої рекламної стратегії.

In the current conditions of transformation of the Ukrainian economy there is an objective need to use

qualitatively new approaches to managing the activity of the enterprise. The effectiveness of its operation depends

largely on advertising, which promotes the development of the enterprise, because it intensifies its management

activities aimed at the needs of different market actors. However, advertising is associated with some costs for

the advertiser, so the problem of organizing advertising is relevant for many businesses that are widely used

advertising in their business. First of all, it is caused by the high enough expenses for advertising in the conditions

of competition and, as a consequence, the desire of the executives to know, how justified are the expenses for the

implementation of a particular advertising strategy.

The views of scholars and practitioners on the aspects of advertising effectiveness are not unanimous. They

can be divided into those who think that it is more appropriate to use a standardized approach when planning

and managing advertising, and those who consider it necessary to use a local approach.

Advertising planning must be linked to all sections of the business plan of the enterprise, which will help to

clearly determine the place of advertising in the marketing communications, based on the specific pricing and

product policies and activities for the organization of sales of goods.

In today's economic conditions, when enterprises operate in conditions of fierce market competition,

advertising as one of the ways of promoting goods to consumers, becomes of particular importance, as evidenced

by the annual increase in the amount of advertising costs in domestic and foreign enterprises. Each entity

independently determines the place of the advertising service in the organizational structure. But the most
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток ринкових відносин спонукає до пошуку

нових способів інформування споживачів про діяльність
компанії, продукцію та послуги, які вона постачає. Існу$
юча конкуренція на ринках товарів та послуг підштов$
хує підприємців зосереджувати увагу на рекламній
діяльності як одного з методів впливу на споживача та
завоювання більшої частки ринку.

На сьогодні рекламна діяльність стала тим факто$
ром, який прискорює розвиток компанії та робить більш
відомим її ім'я. Актуальність цієї теми обумовлена тим,
що в умовах ринку слід детальніше вивчати вплив рек$
лами, а також оцінювати ефект, який надходить за ра$
хунок її використання.

У сучасних умовах трансформації економіки Украї$
ни істотно підвищується роль ефективної рекламної
політики в адаптації функціонування вітчизняних
підприємств до змін, що відбуваються.

Рекламна діяльність підприємств стає індикатором
свободи підприємницької діяльності, ефективним
інструментом впливу на соціально$економічну пове$
дінку потенційних споживачів і спрямовується на ви$
рішення складної проблеми — формування попиту. Слід
зазначити, що питання рекламної діяльності підприєм$
ства сприяє поповненню місцевих бюджетів, стосуєть$
ся та зачіпає інтереси всіх учасників рекламного ринку
— рекламодавця, виробника, розповсюджувача рекла$
ми та споживача.

Однією із важливих складових конкурентоспро$
можності підприємства є ефективне управління реклам$
ною діяльністю, адже розвиток ринкових відносин, по$
силення конкуренції вимагає проведення адекватних
рекламних кампаній, повнішого використання системи
маркетингових комунікацій, підвищення ефективності
рекламної діяльності, застосування нестандартних рек$
ламних заходів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам розв'язання питань про розвиток управ$
ління рекламною діяльністю, останнім часом присвяче$
но досить багато наукових праць відомих зарубіжних
та вітчизняних таких вчених: Дж. Бернет, Ф. Джефкінс,
В.Л. Музиканта, Ф.Г. Панкратова, Н.С. Пушкарьова,
І.Я. Рожкова, О.А. Феофанова, А.В. Вовчака, С.С. Гар$
кавенко та інші. Свої методики оцінки ефективності рек$
лами, адаптовані до українських умов, запропонували
такі учені: Є.В. Ромат, Т.О. Примак, Л.О. Попова,
Б.А. Обритько, Т.І. Лук'янець.

ОСНОВНІ ЦІЛІ СТАТТІ
Мета статті — розглянути основні поняття в рек$

ламній діяльності, зосередити увагу на системі орган$
ізації рекламної діяльності на підприємстві, визначи$

common is the organization of an advertising service as part of a marketing department under the authority of

its vice president of marketing.

The issue of increasing the effectiveness of advertising is also becoming more urgent, and therefore, when

evaluating it, we must address both the economic and communication approach, because only a comprehensive

analysis of all indicators will be able to provide objective data.

Ключові слова: реклама, оперативний контроль, тактичні рішення, ефективність реклами, економічний
ефект реклами, управління рекламною діяльністю.

Key words: advertising, operational control, tactical decisions, advertising effectiveness, economic effect of
advertising, advertising management.

ти основні елементи цієї діяльності, та удосконален$
ня системи управління рекламною діяльністю під$
приємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Реклама — це спосіб подання інформації щодо існу$
ючої пропозиції на товари та послуги через спеціальні
носії від імені виробника або посередника, з метою
інформування, збільшення кола споживачів, привернен$
ня уваги, а отже, і збільшення рівня прибутку. Згідно з
Законом України "Про рекламу", реклама — це спеці$
альна інформація про продукцію, послуги або осіб, що
подається у будь$якій формі та будь$який спосіб, з ме$
тою прямого або опосередкованого одержання прибут$
ку [1, с. 4].

Систематична рекламна діяльність стала розвивати$
ся особливо інтенсивно у зв'язку з переходом вітчизня$
них підприємств на ринкові методи господарювання,
посилюючи конкуренцію між товаровиробниками і ви$
кликаючи зростання невизначеності та динамічності в
навколишньому середовищі. Внаслідок цього виникла
диспропорція між колишніми і новими господарськими
механізмами, що змусила підприємства надати першо$
чергове значення маркетинговим механізмам управлін$
ня виробництвом і збутом товарів та послуг.

 Іншим важливим чинником, що визначає викорис$
тання реклами, є активний розвиток зовнішньоеконом$
ічної діяльності вітчизняних підприємств, вихід їх на
зовнішні ринки, і водночас просування товарів закор$
донних виробників на внутрішньому українському рин$
ку. У цих умовах зростає роль реклами, розвиток якої
спрямований на надання експорту стабільно зростаю$
чого і пріоритетного характеру. Безпосередній вихід на
зовнішні ринки підприємств привів до переосмислення
значення реклами в діяльності вітчизняних експортерів.
Зростає переконання, що для успішної роботи на зовн$
ішньому ринку недостатньо підвищити конкурентосп$
роможність виробленої продукції, але і забезпечити
споживачів необхідною інформацією для формування
стійкого інтересу.

Сформована ситуація вимагає організаційно$управ$
лінської перебудови існуючої рекламної діяльності на
підприємствах. Оскільки реклама в якості самостійно$
го економічного фактора реалізується в сфері вироб$
ництва і збуту як єдиної системи управління діяльністю
підприємства та його ланок, необхідно визначити
сутність реклами, як необхідної умови відтворення на
підприємстві через споживання. Саме тому стає мож$
ливим аналіз реклами з використанням понятійного апа$
рату теорії управління. Ефективність взаємодії основ$
них складових комплексу рекламної діяльності може
бути досягнута на основі системного підходу до управ$
ління рекламною діяльністю.
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 Системний підхід до управління рекламою включає
в себе збір інформації, керування, контроль і оцінку
ефективності.

Система рекламної інформації включає досліджен$
ня, збір, класифікацію, аналіз і оцінку інформації для
використання її з метою вдосконалення планування.

Основу рекламної діяльності підприємства як
цілісної системи, складає програма організації управ$
ління рекламною діяльністю. У відповідності з програ$
мою можна виділити основні блоки організації управ$
ління рекламною діяльністю в підприємстві [5, с. 107]:
дослідження, планування рекламних заходів, тактичні
рішення, оперативний контроль, оцінка ефективності
рекламних заходів.

Таким чином, рекламні заходи визначають цілі
підприємства, але й самі коригуються з урахуванням ре$
зультатів проведених заходів. Виявлення та комплекс$
не дослідження маркетингової ситуації є одним з най$
важливіших етапів організації управління рекламною
діяльністю. Дослідження ведеться в трьох основних на$
прямах: вивчення споживачів; аналіз товару; аналіз рин$
ку. Для планування рекламних заходів дослідження мар$
кетингової ситуації та визначення цілей реклами не$
роздільні одне від одного. Планування рекламних за$
ходів включає, передусім, постановку цілей і визначен$
ня стратегій, вибір засобів поширення рекламної інфор$
мації і визначення носія реклами, визначення бюджету,
розробку графіка проведення рекламних заходів.

Особливе значення у плануванні рекламних заходів
надається вибору системи цілей. Ці цілі затверджують$
ся керівництвом рекламних служб і надалі слугують ос$
новою, на якій рекламна служба підприємства ставить
завдання і координує весь процес рекламної діяльності.

 Тактичні рішення включають аналіз ринку реклам$
них послуг та інформації про спеціалізовані рекламні
організації (за відсутності власного рекламного відділу
або можливості розміщення реклами), видачу замовлень
і укладення договорів, підготовку вихідних матеріалів
для організації реклами, складання рекламного звернен$
ня.

Оперативний контроль включає аналіз інформації
про виконання і прийняття рішень за виявленими відхи$
леннями. Останній етап — контроль над здійсненням та
оцінка ефективності.

 Вся система організації управління рекламною
діяльністю спрямована на досягнення конкретних еко$
номічних результатів відповідно зі стратегічними ціля$
ми підприємства. Аналіз економічних результатів рек$
ламних заходів підприємство проводить виходячи з оц$
інки ефективності реклами.

Поняття "ефективність реклами", являє собою
ступінь впливу рекламних засобів на споживачів, на ко$
ристь виробника або посередника [6, с. 4]. Це поняття
містить у собі одночасно такі неоднорідні по змісту по$
няття, як економічний ефект, комунікативний ефект,
психологічний вплив на представників цільових груп
(психологічний ефект) і соціальний ефект, що вира$
жається в певному впливі на все суспільство загалом.

Економічний ефект від реклами — результат який
надає реклама, що супроводжується ростом рівня при$
бутку. Комунікативна ефективність — визначає на$
скільки якісно і в якій мірі реклама подає необхідну
інформацію споживачам, а також чи є ця інформація
зрозумілою [5, с. 107]. Психологічна ефективність —
рівень яскравості, неоднозначності, цікавості реклами,
а також її запам'ятовування для споживача. Соціаль$
ний ефект — вплив на формування смакових переваг
людей, їхніх поглядів про різних моральних і матеріаль$
них життєвих цінностях [7, с. 2].

Але навіть строго економічний ефект реклами до$
сить важко оцінити, оскільки в загальній системі комп$
лексу маркетингу, реклама є не єдиним, і аж ніяк не до$
мінуючим елементом. Зіставити і пов'язати воєдино гро$
шові витрати на рекламну діяльність, одержуваний при$

буток, престиж товарів і сприятлива думка громадсь$
кості щодо виробника$рекламодавця є надзвичайно
складною, а часто нездійсненним завданням.

Ефективність реклами можна також порівняти з
того економічному результату, який досягнуто в резуль$
таті проведення рекламних заходів. Економічний ре$
зультат визначається співвідношенням між прибутком
від додаткового товарообігу, отриманого під впливом
реклами, та витратами на неї. Однак така методика не$
досконала з кількох причин:

1. Вона не дає можливості оцінити різні перспективні
ефекти, які можуть мати місце і дати позитивні резуль$
тати лише через певний період часів.

2. Практика показує, що збільшення або зменшен$
ня обсягу продажів продукції в більшості випадків за$
лежить від безлічі інших більш значущих чинників, до
яких можна було б віднести якість продукції, ціну, за$
гальну кон'юнктурну ситуацію на ринку і т. д.

 3. Збільшення або зменшення обсягів реалізації під
впливом реклами відбувається дуже динамічно, але вод$
ночас відсутня лінійна залежність.

Таким чином, сучасна концепція організації управ$
ління, використовувана підприємствами, передбачає
орієнтацію всієї виробничо збутової діяльності на по$
треби ринку і потреби споживачів.

Планування рекламної діяльності необхідно пов'я$
зувати з усіма розділами бізнес$плану підприємства, це
допоможе чітко визначити місце реклами у комплексі
маркетингових комунікацій, виходячи з конкретної
цінової і товарної політики та діяльності щодо органі$
зації продажу товарів.

Планування та реалізація рекламного процесу має
кілька етапів:

1) вивчення та дослідження товарів підприємства та
його конкурентів;

2) розробка цілей рекламної комунікації;
3) визначення методу розрахунку, та бюджету рек$

ламної діяльності;
4) вибір засобів і носіїв реклами;
5) визначення завдання та створення рекламних

звернень;
6) розробка бізнес$плану комунікацій та його не$

від'ємної частини — рекламної діяльності підприємства
[4, c. 278—281].

Враховуючи позитивні та негативні сторони рекла$
ми, слід так її використати, щоб шляхом надання необ$
хідної інформації переконати покупця у доцільності
придбання конкретного товару, звести до мінімуму не$
гативний вплив.

Удосконалення рекламної діяльності неможлива без
дотримання таких умов:

1. Рекламна інформація має бути новою і неочіку$
ваною.

2. Особливо активно рекламу слід використовува$
ти на стадіях упровадження товару на ринок і зростан$
ня обсягу продажу.

3. Реклама має підкреслювати особливості товару,
які відрізняють його від аналогів.

4. Реклама найефективніша за зростаючого попиту.
5. Систематичність реклами: оптимальним вва$

жається щотижневе подання інформації, максимально
припустимим — щоквартальне.

Наприклад, на пряму рекламу поштою після першо$
го посилання відповідають 4$10% адресатів, після дру$
гого — до 35 %, після третього — до 60 %, після четвер$
того — до 95%.

Особливе місце в управлінні рекламною діяльністю
слід відвести плануванню рекламних заходів. Як прави$
ло, план рекламних заходів складається з таких розділів:

1. Загальна характеристика рекламної практики
(характеристика рекламної практики підприємств, які
випускають аналогічну продукцію, та інформація, яка
необхідна для правильного планування реклами).

2.  Цілі й завдання реклами.
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3. Методи й засоби реклами.
4. Кошторис реклами.
5. Оцінка ефективності реклами.
Крім того, ефективність управління рекламною

діяльністю на підприємстві визначається ефективністю
функціонування та використання кожного елемента
системи управління, а саме: раціональністю структури
застосуванням наукових, інноваційного характеру, ме$
тодів управління, швидкістю, повнотою інформаційно$
го забезпечення, кваліфікацією працівників, їхнім умін$
ням творчо підходити до вирішення конкретних проблем
управління [2, с. 456].

Ще одним критерієм при визначенні ефективності
управління рекламною діяльністю є задоволеність сту$
пенем реалізації інтересів учасників процесу.

У разі застосування цього підходу до оцінки ефек$
тивності управління рекламною діяльністю необхідно
виділити групи (власники, керівництво підприємства, ме$
неджери середньої ланки, споживачі, суспільство тощо).
Кожна з цих груп має свої інтереси, на підставі яких
можуть бути сформульовані цілі діяльності підприєм$
ства та критерії ефективності управління рекламною
діяльністю [8, с. 1].

Оскільки інтереси зацікавлених груп у рекламній
діяльності підприємства різні, то критерієм ефектив$
ності управління є здатність підтримувати певний ба$
ланс між такими різними цілями, як обсяг продажів,
прибуток, доходи, дотримання інтересів персоналу і
покупців, захист навколишнього середовища тощо.
Необхідно зазначити, що узгодження цих інтересів і
формування на їхній основі комплексу рекламних цілей
підприємства є основною задачею управління [3, с.
127—132].

Отже, аналіз діяльності вітчизняних підприємств в
умовах ринкової економіки показує, що користь від рек$
лами залежить від правильності відповідей на запитан$
ня: хто, що і кому повинен сказати за даних умов і через
який канал (засіб), для того щоб виконати намічені зав$
дання. А ефективне управління рекламною діяльністю
— це цілеспрямована дія на об'єкт за допомогою різних
важелів, методів і стимулів упродовж тривалого безпе$
рервного процесу, що охоплює всі елементи системи
управління рекламною діяльністю, а також усі чинни$
ки, які впливають на ефективність рекламних заходів.
Таке врахування ефективності дозволяє не тільки отри$
мати інформацію про доцільність реклами і результа$
тивність окремих засобів розміщення рекламної інфор$
мації, але й визначати умови оптимального впливу рек$
лами на споживачів.

Особливістю реклами є те, що вона діє на під$
свідомість аудиторії. Під час вибору продукту спожи$
вачі передусім згадують про торгову марку, яка була
найбільше представлена у процесі рекламної кампанії.
Реклама створює певний образ у свідомості споживача,
викликає певні асоціації. Цей образ повинен чітко асо$
ціюватися з торговою маркою, що рекламується. Якщо,
переглядаючи рекламний ролик, споживач впізнає рек$
ламовану торгову марку, навіть якщо вона не названа,
це свідчить про майстерність, з якою проводиться рек$
ламна кампанія, на індивідуальність та креативність рек$
лами. Іноді виникає протилежна ситуація. Ринок пере$
повнений високохудожньою рекламою, яку з цікавістю
споглядає аудиторія, проте торгова марка, що рекла$
мувалась, не запам'ятовується. Це істотно знижує ефек$
тивність реклами.

ВИСНОВОК
В умовах зростання конкуренції на світовому та

вітчизняному ринку велику роль у збереженні і
зміцненні позицій фірми відіграє реклама. Для підприє$
мницьких структур кінцевою метою реклами є забезпе$
чення попиту на товари або послуги, представлені на
ринку, шляхом залучення до їх споживання максималь$
но можливої кількості потенційних споживачів. Варто

відмітити, що реклама може мати як позитивні, так і
негативні сторони для підприємства. Позитивним аспек$
том рекламної кампанії є те, що вона слугує найбіль$
шим інформаційним джерелом про товари і послуги для
споживачів, слугує засобом контролю над якістю ви$
робів та сприяє збільшенню та підтриманню попиту.
Крім цього, за умови ефективності реклами, вона сприяє
зростанню обсягів реалізації і тим самим дозволяє
збільшити фінансові надходження.

Виходячи з вищенаведеної інформації, можна зро$
бити висновки, що рекламна діяльність є досить ваго$
мим фактором у процесі розвитку компанії та її госпо$
дарської діяльності. У сучасних умовах рекламна
діяльність відіграє ключову роль, оскільки вона впли$
ває на репутацію та рівень популярності підприємства.
Наукова новизна статті полягає в тому, що вона відоб$
ражає основний процес рекламної діяльності, а також
основні елементи в її організації та вдосконалення. Дос$
лідження звертає увагу на те, що рекламні зв'язки зі
споживачами зумовлюють швидкий ріст рівня реалізо$
ваних товарів та послуг, що в свою чергу впливає на
рівень прибутку.
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FUNDAMENTALS OF BUSINESS RISK MANAGEMENT OF ENTERPRISES

У статті розглянуто проблеми управління комерційними ризиками в діяльності підприємств роздрібG

ної торгівлі.

Аналіз комерційними ризиками підприємств полягає в одержанні необхідних даних для прийняття

управлінських рішень про доцільність участі в певному бізнесовому проекті і розробці засобів для захиG

сту від можливих фінансових утрат. З метою врахування потенційного ризику конкретного бізнесGплану

корисними можуть бути дані про наслідки впливу можливих факторів ризику, які були помічені під час

втілення в життя аналогічних проектів.

Роздрібні компанії значною мірою залежать від ризику економічної діяльності через їх галузеву спеG

цифіку, яка вимагає від них зосередитись на всебічному вивченні проблем ризику. Було запропоновано

систему управління комерційними ризиками підприємств у ланцюгу поставок підприємства.

Запропоновано моделі вибору методів управління комерційними ризиками на підприємствах розG

дрібної торгівлі. Визначено зміст методів управління комерційними ризиками залежно від зовнішніх і

внутрішніх чинників ризику. Розроблено формалізований критерій економічної доцільності вибору меG

тодів управління комерційними ризиками підприємств.

The article deals with the problems of managing commercial risks in the activity of retailers.

Business risk analysis of enterprises is to obtain the necessary data to make management decisions about

the feasibility of participating in a particular business project and developing tools to protect against possible

financial losses. In order to take into account the potential risk of a particular business plan, it may be useful to

provide information on the impact of the possible risk factors that have been identified during the implementation

of similar projects.

Retail companies are heavily dependent on the risk of economic activity because of their industry specificity,

which requires them to focus on a comprehensive study of risk issues. An enterprise risk management system for

the enterprise supply chain has been proposed.

Models of choice of methods of management of commercial risks at the enterprises of retail trade are offered.

The content of commercial risk management methods is determined depending on the external and internal risk

factors. The formalized criterion of economic feasibility of choosing the methods of management of commercial

risks of enterprises is developed. It is determined that the formation and implementation of a commercial risk

management program in the supply chain of an enterprise should be directed to the development of measures to

minimize the commercial risks of the enterprise, while taking into account in the competitive environment the

level of ensuring the competitiveness of the enterprise as the main means of minimizing commercial risks.

Therefore, success in the market, financial stability and further development of the logistics enterprise will depend

on the increase of competitiveness and reliability of the enterprise. It is important that the ultimate risk

management decisions of the enterprise are made at the highest level of management, so that the global goals

set by the enterprise, related to the achievement of stable work, improvement of financial position and growth of
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Головним напрямом діяльності будь$якого підприє$

мства виступає вибір методів зниження ризику.
 Дії по зниженню комерційного ризику, як прави$

ло, проводяться в двох напрямках [4]:
1) Запобігання появи можливих ризиків;
 2) зменшення впливу ризику на результати вироб$

ничо$господарської діяльності підприємства.
 Для того, щоб зменшити міру можливого ризику на

підприємстві й одночасно забезпечити досягнення за$
даних рівнів прибутковості, потрібно:

1) знайти партнерів, які мають у своєму розпоряд$
женні інформацію про ринок і достатні фінансові кош$
ти; у разі успіху з ними доведеться розділити частку
доходу;

 2) звернутися до послуг зовнішніх консультантів$
експертів, наприклад, для проведення науково обгрун$
тованих прогнозів зміни на ціни, попиту, дій конку$
рентів;

3) утворювати спеціальний резервний фонд за ра$
хунок частки прибутку для самострахування;

4) передати частину ризику іншим особам і органі$
заціям, шляхом страхування торгового бізнесу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Методологічною основою дослідження стали кон$

цепції та погляди вітчизняних та зарубіжних еко$
номістів, статті та матеріали наукових семінарів і кон$
ференцій, пов'язаних з проблемами ризику, зокрема
Плeтньової Н.Г., Вишнякова Я.Д., Колосова А.В., Ше$
мякіна В.Л., Вітлінського В.В., Великоіваненко Г.І., Гра$
бового П.Г., Градова А.П., Загорної Т.О., Ілляшен$
ко С.М., Аюпова Р.К.

МЕТА СТАТТІ
Головною метою цієї роботи є обгрунтування сис$

теми управління комерційними ризиками підприємств
у ланцюгу поставок підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Комерційна діяльність є операцією купівлі$продажу,

а також спекулятивними операціями купівлі$продажу
товарів і послуг на їх ринку. Для торговельних під$
приємств комерційна діяльність визначається головним
чином процесами збуту продукції, а також придбання
сировини, палива, енергії, запасних частин для ремонтів
і т.д. Комерційні ризики є небезпекою втрат у процесі
виробничо$господарської діяльності [3].

Комерційний ризик — це можливість того, що парт$
нери — учасники контракту — виявляться не в змозі ви$
конати договірні зобов'язання як повністю, так і по
окремих позиціях.

По джерелу виникнення комерційні ризики класи$
фікують на:

1) збутові ризики, які виникають на етапі реалізації
продукції (послуг) підприємства. Це і ризики, пов'язані
з дослідженням сегменту ринку; ризики, пов'язані з про$
веденням маркетингових досліджень; ризик невдалого
ціноутворення і т.д.;

economic activity, are not "obscured" by the intermediate goals of individual units and their managers. Therefore,

the commercial risk management service is a logical complement to the traditionally separate functional

subsystems of the enterprise and should be located at the same management level with them, which will allow to

coordinate the activities of the functional units of the enterprise through responsible executors.

Ключові слова: ризик, комерційні ризики, управління ланцюгами поставок, управління, управління підприє�
мством.

Key words: risk, business risks, supply chain management, management, enterprise management.

2) ризики взаємодії з контрагентами і партнерами в
процесі збуту продукції;

3) ризики неочікуваної конкуренції.
До основних чинників, що обмежують комерцій$

ний ризик, можна віднести ті з них, які найістотніше
дозволяють регулювати його значення, оскільки ри$
зик підприємства в основному стосується того, чи
досягне фірма очікуваних результатів або зазнає
втрат в результаті своєї діяльності. Залежно від рівня
впливу таких чинників застосовується і рівень ризи$
ку.

На рівень комерційного ризику впливають чинники:
1. Несприятлива зміна (підвищення) закупівельної

ціни на товар, в процесі діяльності підприємницького
проекту і не обмежена умовами договору про закупів$
лю призводить до очікуваних втрат.

2. Непередбачене зниження обсягу закупівель при$
зводить до зменшення обсягу збуту продукції. Втрата
доходу обчислюється як добуток зниження обсягу за$
купівлі на величину прибутку (доходу), реалізації това$
ру, що доводиться на одиницю обсягу.

3. Втрати товару в процесі звернення (транспорту$
вання, зберігання), втрати якості, споживчої цінності
товару, що призводять до зниження його вартості.
Рівень такого збитку встановлюється як добуток
кількості загубленого товару на закупівельну ціну або
добуток зіпсованої кількості товару на зниження
відпускної ціни.

4. Збільшення витрат обігу. Збільшення витрат обі$
гу в порівнянні з наміченими призводить до адекватно$
го зниження доходу, прибутку.

5. Зниження ціни на товар.
6. Зниження обсягу збуту.
7. Зміна попиту на товар (збільшення попиту на то$

вар зменшує ризик підприємства).
8. Зміни пропозиції товару.
9. Вплив чинника часу на рівень комерційного ри$

зику. Чинник часу підсилює дію чинника невизначеності
[1].

Сьогодні працює багато приватних компаній, що
пропонують для логістичних підприємств послуги зі
страхування комерційних операцій та перевезення ван$
тажів. Для зниження, а відтак і неможливість проф$
ільно$технологічних ризиків підприємства вони пропо$
нують [2; 5]:

 1. Здійснювати диверсифікацію виробництва шля$
хом розширення нових інновацій і видів продукції.

 2. Проводити диверсифікацію постачання.
 3. Постійно оновлювати економічну інформацію

про можливих постачальників, зокрема про освоєння
нових технологій.

 4. Встановлювати некомерційні зв'язки із реальними
та потенційними постачальниками ресурсів, поширюва$
ти та підтримувати особисті контакти з ними.

5. Купувати акції підприємств$постачальників.
 6. Створювати страхові резерви основних комплек$

туючих виробів.
Однак будь$яке логістичне підприємство може са$

мостійно здійснювати процеси зниження комерційних
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ризиків. З метою обмеження постачальницько$
збутових ризиків підприємствам необхідно:

 1. Здійснювати диверсифікацію постачання.
 2. Поширювати склад постачальників.
 3. Створювати фінансові резерви.
 4. Залучати традиційних постачальників до

діяльності підприємства шляхом укладання дого$
ворів участі в прибутках або придбанні частини
акцій.

5. Створювати страхові запаси основних мате$
ріалів.

 6. Насамперед планувати і розробляти спосо$
би функціонування підприємства в умовах пошу$
ку альтернативних постачальників.

 7. Створювати регіональні системи страхуван$
ня господарсько комерційних операцій і розроби$
ти низку засобів перестрахування.

8. Заохочувати банки, страхові компанії в
якості гаранта цих операцій.

9. Вдосконалювати заставні операції.
10. Диверсифікувати виробництво.
11. Активно використовувати форми марке$

тингу.
 12. Прогнозувати динаміку цін та розвивати

цінову політику.
 13. Отримувати часткову або повну передо$

плату.
 14. Створювати і підтримувати системи конт$

ролю за виконанням договорів.
Аналіз теорії управління ланцюгами постачан$

ня [1; 6; 8], а також ризик$менеджменту [3; 7; 9],
дозволяє сформулювати систему управління ко$
мерційними ризиками для підприємств, які не$
обхідно розділити на п'ять блоків:

 1. Блок 1 — блок системи управління комер$
ційними ризиками підприємств визначає мету
управління ризиками (рис. 1).

 2. Блок 2 — блок визначення комерційних ри$
зиків підприємств. (рис. 2).

 3. Блок 3 — блок побудови організаційної
структури підприємств (рис. 3).

 4. Блок 4 — блок аналізу особливостей про$
яву кожного комерційного ризику підприємств
(рис. 4).

5. Блок 5 — блок розробки управлінського
рішення про методи управління комерційними ри$
зиками на підприємствах (рис. 5).

Отже, найважливішою задачею підприємств є
створення служби управління ризиками, яка буде
здійснювати постійний вибір заходів з подолання
комерційних ризиків (вибір управлінського рішен$
ня) й надавати цю інформації керівництву підприє$
мства.

В умовах жорсткої економії витрат та масо$
вого скорочення чисельності персоналу в межах
стратегії виживання вважаємо доцільним створи$
ти групу з управління ризиками у складі відділу
контролінгу, який, в свою чергу, буде сформова$
ний на базі існуючого відділу фінансів та економ$
ічного планування. Це рішення обумовлено тим,
що при скороченні штатів підприємств створення
нового відділу може бути сприйнято існуючими
недоцільно, а це позначиться на якості комуні$
кацій та ефективності роботи з управління ризи$
ками. Також створення групи у складі існуючого
підрозділу знімає кадрове питання щодо керівни$
ка служби з управління ризиками, тим більше що
наявний керівник має необхідну підготовку з цих
питань.

Визначимо задачі служби управління ризика$
ми:

 — взаємодія з підрозділами підприємства з
метою збору інформації, що характеризує факто$
ри комерційних ризиків у діяльності підприємства;

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Блок 1 

Основна мета управління  комерційними ризиками полягає у тому, щоб 
попередити банкрутство підприємства 

Забезпечити прибуткову діяльність при найменших втратах  

Формування дієвої системи управління економічними ризиками, яка 
повинна забезпечувати економічну стабільність діяльності підприємства у 

нестабільних кризових умовах  

Рис. 1. Блок № 1 "Визначення мети системи управління
комерційними ризиками підприємств"

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Блок 2 

Проведення роботи з ідентифікації наявних комерційних ризиків  

Ідентифікація наявних комерційних ризиків за рахунок визначення 
факторів, що впливають на результати діяльності підприємства  

Ідентифікація ризиків за допомогою класифікації ризиків  

Рис. 2. Блок № 2 "Визначення комерційних ризиків, наявних у
діяльності підприємств"

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Блок 3 

Управління комерційними ризиками у зв’язку з їх чисельністю й високим 
ступенем впливу на результати діяльності підприємства повинно 

здійснюватися відособленим підрозділом 

Визначення служби управління комерційними ризиками- департамент, 
відділ, сектор, група,-в залежності від розміру підприємства 

Рис. 3. Блок № 3 "Побудова організаційної структури
підприємств"

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

Блок 4 

Служба управління ризиками повинна проводити детальний аналіз 
комерційних ризиків 

Спеціалісти цієї служби повинні використовувати існуючу систему 
управлінського обліку, інформаційно-програмне забезпечення обробити 

значний обсяг інформації для прийняття управлінського рішення 

Рис. 4. Блок № 4 "Аналіз особливостей прояву кожного
комерційного ризику на підприємстві"
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 — обробка й аналіз інформації (аналіз комер$
ційних ризиків);

— розробка заходів по управлінню комерцій$
ними ризиками підприємства (розробка управлі$
нського рішення) [7; 8];

Встановлення прийнятного рівня ризику для
визначеного періоду часу, для розглянутого проб$
ного рішення тощо, а також оцінка (затверджен$
ня) прийнятності досягнутого рівня ризику для
такого пробного рішення є прерогативою керів$
ництва будь$якого підприємства або адміністратора
відповідної підсистеми, що підготувала пропозицію.
Роль служби управління ризиками в цьому випадку зво$
диться до забезпечення контролю за дотриманням ус$
тановлених значень прийнятного рівня ризику [9].

Керівництву підприємства взагалі належить ключо$
ва роль у рішенні проблем керування комерційними ри$
зиками, тому що воно затверджує програми заходів
щодо зниження ризику, ухвалює рішення щодо почат$
ку їхньої реалізації в критичних ситуаціях, приймає за$
пропоновані пробні рішення разом з антиризиковими
програмами або відкидає їх. Треба сказати, що безпо$
середня реалізація заходів щодо керування ризиком
найчастіше суперечить діяльності основних виробничих
і управлінських підрозділів підприємства, погіршує їхні
звітні показники, тому що вимагає витрат, що не при$
носять швидких доходів [10].

ВИСНОВОК
Як загальний висновок до вищевикладеного нами

стверджується, що формування й впровадження про$
грами управління комерційними ризиками в ланцюгу
поставок підприємства необхідно спрямовувати на
розробку заходів щодо мінімізації комерційних ри$
зиків підприємства, водночас враховувати в умовах
конкурентного середовища рівень забезпечення кон$
курентоспроможності підприємства як основного за$
собу мінімізації комерційних ризиків. Тому від підви$
щення конкурентоспроможності й надійності
підприємства буде залежати успіх на ринку, фінан$
сова стабільність і подальший розвиток логістичного
підприємства. Важливо, щоб остаточні антиризикові
рішення підприємства приймалися на вищому рівні ке$
рування, щоб глобальні цілі, які ставить перед собою
підприємство, пов'язані з досягненням стабільної ро$
боти, поліпшенням фінансового становища й ростом
масштабів господарської діяльності, не "затулялися"
проміжними цілями окремих підрозділів і їхніх керу$
ючих. Тому служба управління комерційними ризи$
ками є логічним доповненням до традиційно само$
стійних функціональних підсистем підприємства й
повинна розташовуватися на одному управлінському
рівні з ними, що дозволить координувати діяльність
функціональних підрозділів підприємства через
відповідальних виконавців.
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Блок 5 

Спеціалісти служби управління ризиками повинні розробити оптимальне 
управлінське рішення, яке дозволяє подолати наслідки комерційних 

Рис. 5. Блок № 5 "Розробка управлінського рішення про методи
управління комерційними ризиками на підприємстві"
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FEATURES OF ACCOUNTING OF RENTAL OPERATIONS: ACCOUNTING AND TAX ASPECTS

У статті визначено, що оперативний лізинг (оренда) — це господарська операція фізичної або юриG

дичної особи, що передбачає передачу орендарю основного фонду, придбаного або виготовленого оренG

додавцем на умовах інших, ніж ті, що передбачаються фінансовим лізингом (орендою).

Доведено, що оренда — це угода, за якою орендар набуває права користування необоротним активом

за плату протягом погодженого з орендодавцем строку. Водночас оперативною (операційною) орендою є

оренда інша, ніж фінансова.

Визначено, що переданий в оперативну оренду об'єкт продовжує значитися у складі необоротних

активів орендодавця. Передачу майна в оренду відображають тільки в аналітичному обліку.

Узагальнено, що під час придбання об'єкт інвестиційної нерухомості за первинною вартістю, надалі

його слід відображати в бухгалтерського обліку та фінансовій звітності (на кожну дату балансу) за одG

ним із методів: справедливою вартістю або первинною вартістю.

The article defines that operating leasing (leasing) is an economic operation of a natural or legal person,

which involves the transfer to a tenant of a fixed asset acquired or made by a lessor on terms other than those

provided for by a financial lease (lease).

It is proved that the lease is an agreement under which the lessee acquires the rights to use a nonGcurrent

asset for a fee within the period agreed with the lessor. An operating lease is a lease other than a financial lease.

It is determined that the leased object continues to be included in the fixed assets of the lessor. The transfer

of property to rent is only reflected in analytical accounting.

Generally, when acquiring an investment property at cost, it should subsequently be recorded in accounting

and financial statements (at each balance sheet date) using one of the methods: fair value or original cost.

It is implemented that land or buildings owned or leased under a financial lease for the purpose of obtaining

rental payments and not for the production and supply of goods, services, administrative purposes or sale in the

process of ordinary activities, are classified as investment real estate.

It has been determined that the investment property is subject to depreciation at the initial cost estimate.

Such facilities are tested annually for impairment / restoration. The chosen approach is applied to the valuation

of all such investment property.

It is determined that the rent is subject to VAT. The leased asset continues to be included in the nonGcurrent

assets of the lessor.

It has been proved that receiving landlord lease payments does not make any difference in tax accounting.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Надання активів в оренду — одна з найпоширеніших

операцій, яка дає змогу отримати їм додаткові надход$
ження у вигляді орендної плати. Облік орендних опе$
рацій відзначається широким спектром проблем, які сто$
суються їх визначення, класифікації, визнання, оподат$
кування, відображення на рахунках бухгалтерського
обліку, нормативно$правового забезпечення.

Різноманітність класифікацій орендних операцій
залежить від різноманітності основних ознак (критеріїв)
поділу. Різні види орендних операцій відображаються в
бухгалтерському обліку по$різному, і до того ж впли$
вають на порядок їх оподаткування.

Попри те, що в законодавстві України дедалі чіткіше
простежується тенденція щодо встановлення особли$
вого регулювання для окремих категорій орендних опе$
рацій, встановити належність тих чи інших орендних
операцій до певної категорії залишається проблематич$
ним.

Актуальність обраної теми зумовлює необхідність
дослідження методики ведення обліку орендних опе$
рацій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
На тему обліку орендних написано багато публі$

кацій, до цього питання неодноразово повертаються,
його розглядають і досліджують багато авторів і вче$
них. Значний внесок в аналіз обліку орендних операцій
зробили такі науковці: Базилевич В.Д., Швець В.Г., Го$
лубнича Г.П., Коблянська О.І., Коноваленко Н.П, Ка$
литка Г.Б., Артиша В.І., Внуков Н.М., Гриценко О.Ф.,
Гривківська О.В., Іванникова Г.А., Ляхова А.В. та ін.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження особливостей визна$

чення та бухгалтерському та податковому обліку орен$
дних операцій підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Відповідно до п.п. 14.1.97 Господарського Кодексу

оперативний лізинг (оренда) — це господарська опера$
ція фізичної або юридичної особи, що передбачає пе$
редачу орендарю основного фонду, придбаного або ви$
готовленого орендодавцем на умовах інших, ніж ті, що
передбачаються фінансовим лізингом (орендою).

Згідно із п. 4 П(С)БО 14 оренда — це угода, за якою
орендар набуває права користування необоротним акти$
вом за плату протягом погодженого з орендодавцем
строку. Водночас оперативною (операційною) орендою
є оренда інша, ніж фінансова.

Згідно із п.16 П(С)БО 14, вартість об'єкта операцій$
ної оренди орендодавець відображає на рахунках бух$
галтерського обліку класу 1 "Необоротні активи". Та$
ким чином, переданий в оперативну оренду об'єкт про$
довжує значитися у складі необоротних активів орен$
додавця. Передачу майна в оренду відображають тільки
в аналітичному обліку.

Власні або орендовані на умовах фінансової оренди
земельні ділянки, будівлі, споруди, що розташовані на

It is generalized that in case of payment of the rent from the tenant in advance (for example, for several

periods), the landlord must calculate the VAT — liability for the first event (prepayment).

It has been determined that the base for leasing VAT on the supply of leasing services is determined on the

basis of the contract value, but not below the normal prices.

Ключові слова: господарська операція, інвестиційна нерухомість, лізинг, операційна оренда, орендар, орен�
додавець, фінансова оренда.

Key words: business operation, investment real estate, leasing, operating lease, tenant, lessor, financial lease.

землі та утримуються з метою отримання орендних пла$
тежів, а не для виробництва та постачання товарів, на$
дання послуг, адміністративної мети або продажу у про$
цесі звичайної діяльності, класифікують як інвестицій$
ну нерухомість. Бухгалтерський облік таких об'єктів
ведуть на окремому субрахунку 100 "Інвестиційна не$
рухомість".

Відобразивши під час придбання об'єкт інвестицій$
ної нерухомості за первинною вартістю, надалі його слід
відображати в бухгалтерського обліку та фінансовій
звітності (на кожну дату балансу) за одним із зазначе$
них у п. 16 П(С)БО 32 методів:

1. За справедливою вартістю (якщо її можна досто$
вірно визначити).

Згодом на кожну дату балансу необхідно коригува$
ти вартість об'єкта шляхом порівняння його балансо$
вої та справедливої вартості. Зміну (збільшення або
зменшення) справедливої вартості на кожну дату балан$
су відображають у складі інших операційних доходів
(субрахунок 710) або інших витрат операційної діяль$
ності (субрахунок 940) підприємства.

2. За первинною вартістю (якщо достовірно визна$
чити справедливу вартість не є можливим).

Під час оцінки первинної вартості об'єкти інвести$
ційної нерухомості підлягають амортизації. Інформа$
цію про суму зносу узагальнюють на субрахунку 135
"Знос інвестиційної нерухомості".

Такі об'єкти щороку тестують на предмет зменшен$
ня/відновлення корисності.

Обраний підхід застосовують до оцінки всіх по$
дібних об'єктів інвестиційної нерухомості.

Звичайно, не завжди підприємство одразу придба$
ває нерухомість для здавання її в оренду. Можливо, що
при купівлі передбачалося використовувати об'єкт у
власній операційній діяльності, а вже потім приймаєть$
ся рішення про здавання нерухомості в оренду. У такій
ситуації потрібно здійснити переведення нерухомості з
операційної в інвестиційну: Дт 100 — Кт 101, 103. При$
чому, якщо така інвестиційна нерухомість оцінювати$
меться за справедливою вартістю, різницю між балан$
совою (залишковою) і справедливою вартістю об'єкта
слід відобразити в обліку.

Отримання орендодавцем орендних платежів до
виникнення в податковому обліку жодних різниць не
призводить. Виходячи з п.п. 14.1.185 ПКУ, оренда є по$
стачанням послуг. У свою чергу, постачання послуг ук$
лючається до об'єкта обкладення ПДВ. Отже,постачан$
ня послуг оренди є об'єктом обкладення ПДВ. Водно$
час застосовується основна ставка 20 %.

Дату виникнення податкових зобов'язань з ПДВ
визначають у загальному порядку. Так, податкові зо$
бов'язання в орендодавця виникають у податковому
періоді, в якому відбулася перша з подій:

— або дата зарахування коштів від орендаря на бан$
ківський рахунок платника податку, а в разі оплати го$
тівкою — дата оприбутковування грошових коштів у
касі;

— або дата оформлення документа, що засвідчує
факт постачання послуг платником податку.
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Отже, в разі отримання сум орендної плати від орен$
даря авансом (наприклад, за декілька періодів) орендо$
давець повинен за першою подією (передоплатою) на$
рахувати ПДВ — зобов'язання.

Базу обкладення ПДВ операцій з постачання послуг
оренди визначають виходячи з договірної вартості, але
не нижче звичайних цін.

На дату виникнення податкових зобов'язань орен$
додавець — платник ПДВ зобов'язаний скласти подат$
кову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі по$
даткових накладних (далі — ЄРПН) і надати орендарю
на його вимогу.

Для такої реєстрації відведено 15 календарних днів,
що настають за датою виникнення податкових зобов'я$
зань, відображених у відповідній податковій накладній.
Причому зареєстровані в ЄРПН мають бути навіть ті
податкові накладні, що не надаються орендарю.

Отже, орендна плата є об'єктом обкладення ПДВ.
Переданий в оперативну оренду об'єкт продовжує зна$
читися у складі необоротних активів орендодавця.
Прийняті в оперативну оренду необоротні активи орен$
дар зараховує на позабалансовий рахунок 01 за варті$
стю, зазначеною в договорі оренди.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Орендні операції здійснюють прямий вплив на май$
новий стан та фінансові результати діяльності суб'єкта
господарювання та опосередкований — на суму обов'яз$
кових платежів, що підлягатимуть до сплати ним в бюд$
жет та позабюджетні фонди. У зв'язку з цим виникає
необхідність в отриманні достовірних відомостей про
величину та структуру орендних операцій, підгрунтям
цього є вирішення низки проблемних питань, що поста$
ли перед обліковою наукою.

Для забезпечення ефективного розвитку під$
приємств за сучасних умов господарювання виникає
необхідність створення якісно нової системи обліку
орендних операцій.

Отже, саме надання активів в оренду — одна з най$
поширеніших операцій, яка дає змогу отримати підприє$
мствам додаткові надходження у вигляді орендної пла$
ти.

Таким чином, визначено, що саме реформування си$
стеми обліку орендних операцій потребує вдосконален$
ня, оскільки розв'язання зазначених проблем є переду$
мовою визначення можливості ефективності здійснен$
ня орендних операцій та оптимізації пов'язаних з цим
витрат.

Всі вищеперелічені заходи будуть сприяти підвищен$
ню ефективності здійснення орендних операцій та по$
кращенню ефективності діяльності підприємства.
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Актив, переданий на умовах операційної оренди Орендна плата 

Вартість Амортизація 

Витрати на 
підтримання 
в робочому 

стані 

Витрати на 
поліпшення 

Витрати на 
укладення 
угоди 

Нарахована після 
надання послуг Сплачена наперед 

На балансі: 
На рахунках 
10, 11  або 12  
 

Нараховується 
відповідно  до 
способу отримання 
економічних вигід 

Не 
здійснюються

На балансі за 
умови згоди на їх 
відшкодування 

У складі 
витрат 
звітного 
періоду 

У складі доходів 
звітного періоду 
(рахунок 713) 

У складі доходів 
майбутніх періодів 
(рахунок 69 ) з 
поступовим 
включенням до доходів 
звітного періоду 
(рахунок 713) 

Таблиця 1. Відображення в бухгалтерському обліку і фінансової звітності операцій із здачі майна в операційну оренду
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SINGLE QUESTIONS OF MANAGEMENT OF CURRENT ASSETS ENTERPRISES

У статті досліджено питання формування обліковоGаналітичного забезпечення обліку оборотних активів підприєG
мства для прийняття управлінських рішень та розкрито основні аспекти цього процесу. Розглянуто значення та
сутність поняття оборотних активів, формування та обгрунтування між системами бухгалтерського обліку та аналG
ізу.

Зроблено визначення потреби в оборотних коштах, їх складу, структури, джерел формування для різноманітних
потреб користувачів у системі управління.

Досліджено теоретичні аспекти управління оборотними активами, визначено доцільність врахування впливу
факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на вибір політики управління складовими оборотних активів:
виробничими запасами, готовою продукцією, поточної дебіторською заборгованістю, грошовими коштами, поточG
ними фінансовими інвестиціями.

Дослідження економічної сутності оборотних активів та їх класифікація для потреб управління дозволяє вивчиG
ти їх особливості та виробити на їх основі план організації оборотних активів на підприємстві, що включає визначенG
ня потреби в оборотних коштах, їх складу, структури, джерел формування.

Зроблено критичний аналіз, що оборотні активи й оборотний капітал — це дві категорії, які характеризують одні
й ті ж об'єкти: дебіторську заборгованість, грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення і запаси, але водноG
час різняться.

Встановлено, оборотні активи як вартісна категорія — це вартість, авансована у кругообіг виробничих оборотG
них фондів та фондів обігу для забезпечення неперервності процесу виробництва та обігу.

Встановлено, у сучасному господарстві склад і структура оборотних активів різняться й залежать від галузі, складу
витрат, виду продукції, що випускається, особливостей матеріальноGтехнічного постачання. У виробничій сфері, а
також у торгівлі найбільшу питому вагу в оборотних активах мають запаси.

Досліджено, що теоретичні поняття оборотних активів, що були здійсненні, та отримане уточнене пояснення цієї
категорії визначають ключові аспекти в формуванні даної дефініції як економічної категорії. Встановлено, проводяG
чи аналіз оборотних активів, необхідно їх розрізняти по ролі в створенні продукту — оборотні активи у сфері виробG
ництва та інші оборотні активи.

Встановлено, практична реалізація управлінських рішень багато в чому залежить від забезпечення інформаційG
ного середовища, достовірність формування якого залежить від правильного вибору методів класифікації об'єктів
управління, значна частка яких належить оборотним активам.

In article are investigated a question of formation of registration and analytical ensuring accounting of current assets of
the enterprise for adoption of management decisions and it is disclosed the main aspects of this process. It is considered values
and essence of a concept of current assets, formation and justification between the systems of accounting and the analysis.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 11/2019104

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ефективність управління оборотними активами

підприємства істотно впливає на результати господарсь$
кої діяльності й обумовлюється зовнішніми та внутріш$
німи факторами. Для нормального функціонування
підприємств потрібно, щоб їх власники, приймаючи
рішення, мали правдиву й об'єктивну інформацію про
майно, фінансовий стан і результати роботи. Таку
інформацію надає система бухгалтерського обліку.

Особливої актуальності набуває проблема подаль$
шого вдосконалення методики аналізу оборотних акти$
вів, які є наймобільнішим складником ресурсів підприєм$
ства. Від ступеня ефективності використання оборот$
них активів залежить стан суб'єкта господарювання.

Виявлення економічної сутності оборотних активів
та їх класифікація для потреб управління дозволяє ви$
вчити особливості обліку та виробити на їх основі план
організації оборотних активів на підприємстві, що вклю$
чає визначення потреби в оборотних коштах, їх складу,
структури, джерел формування.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання, присвячені значенню та сутності обліку та

аналізу оборотних актив досліджувалися в працях ба$
гатьох зарубіжних та вітчизняних науковців. Вагомий
внесок у розробку теоретичних і практичних аспектів
обліку та аналізу оборотних активів внесли провідні
вітчизняні дослідники О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець,
Б.І. Валуєв, А. М. Герасимович, В. І. Ганін та ін.

Віддаючи належне істотним науковим розробкам
вищевказаних вчених, слід акцентувати увагу на пробле$
ми класифікації оборотних активів, оцінки ефективності
їх використання, вдосконалення системи контролю.

Формування ефективної системи обліково$аналі$
тичного забезпечення обліку та аналізу оборотних акти$
вів, з метою оперативного прийняття управлінських
рішень потребує подальшого дослідження.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, ЯКИМ

ПРИСВЯЧЕНО СТАТТЮ
Розвиток ринкових відносин в Україні вимагає но$

вих підходів до управління економікою як на макрорівні,
так і на рівні окремих підприємств. Особливого значен$
ня набувають проблеми створення таких механізмів
управління фінансами підприємств, які б відповідали

It is made definitions of need for current assets, their structure, structure, formation sources for various needs of users for
a control system.

It is investigated theoretical to aspects of management of current assets it is defined expediency of taking note of factors
external and internal environments at choice of policy of management of components of current assets: production stocks,
finished goods, current receivables, money, and current financial investments.

Researches of economic essence of current assets and their classification for needs of management, allows to study their
features and to develop on their basis the plan of the organization of current assets at the enterprise that includes definition of
need for current assets, their structure, structure, formation sources.

It is made the critical analysis that current assets and working capital it is two categories which characterize the same
objects: receivables, money, shortGterm financial investments and stocks, but at the same time differ.

It is established that current assets as a value category is the value advanced into the circulation of production circulating
and circulation funds to ensure the continuity of the production and circulation process.

It is established that in the modern economy the composition and structure of current assets differ and depend on the
industry, cost structure, type of output, features of logistics. In the manufacturing sector as well as in trade, stocks hold the
largest share in current assets.

It is investigated that theoretical concepts of current assets that were implementation, and received specified explanations
of this category define key aspects in formation of this definition as economic category.

It is established that when analyzing current assets, it is necessary to distinguish them by their role in product creation —
current assets in the sphere of production and other current assets.

It is established, implementation of management decisions in many respects depends on providing the information
environment, the reliability formation of which depends on a right choice of methods of classification about "conducting
management which considerable share belongs to current assets.

Ключові слова: оборотні активи, класифікація, ліквідність, управління, підприємство.
Key words: current assets, classification, liquidity, managements, enterprise.

ринковим умовам господарювання та забезпечували до$
статній рівень платоспроможності, ліквідності, прибут$
ковості. У сучасних умовах для більшості вітчизняних
підприємств типовим наслідком кризових явищ їхнього
економічного розвитку стала нестача необхідного об$
сягу оборотних активів, що істотно позначається на
ефективності господарювання. Низька забезпеченість
виробничих підприємств оборотними активами супро$
воджується низьким рівнем їх використання.

Усистемі обліково$аналітичного забезпечення
управління оборотними активами підприємства форму$
ються певні види фінансової та нефінансової інфор$
мації, які є основними джерелами даних, що викорис$
товуються під час прийняття управлінських рішень.
Особлива увага приділялася питанням вивчення впливу
організації та методики основ формування обліково$
аналітичного забезпечення процесу ефективного вико$
ристання оборотних активів підприємств.

МЕТА СТАТТІ
Головною метою дослідження є вивчення теоретич$

них засад та розробка практичних рекомендацій, спря$
мованих на вдосконалення обліково$аналітичного за$
безпечення процесу ефективного використання оборот$
них активів, здійснити критичну оцінку класифікації
оборотних активів підприємства, розробити практичні
рекомендації з її поліпшення відповідно до потреб ко$
ристувачів у системі управління.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Останнім часом інтерес вітчизняних вчених до об$
ліку оборотних активів та ефективності її використан$
ня пожвавився. Відповідно до Національного положен$
ня (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні ви$
моги до фінансової звітності" (далі — НП(С)БО) обо$
ротні активи — це гроші та їх еквіваленти, що не обме$
жені у використанні, а також інші активи, призначені
для реалізації чи споживання протягом операційного
циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

У свою чергу, згідно з Міжнародним стандартом
бухгалтерського обліку 1 "Подання фінансової звіт$
ності" (далі — МСБО) [1] оборотні активи трактують
як "поточні". Поточними визнають активи, що:

— можуть бути реалізованими чи спожитими у нор$
мальному операційному циклі;
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— утримуються в основному з метою продажу;
— можуть бути реалізованими протягом дванадця$

ти місяців після звітного періоду;
— є грошовими коштами чи еквівалентами грошо$

вих коштів, за умови що немає обмежень щодо обміну
чи використання цього активу для погашення зобов'я$
зання принаймні протягом дванадцяти місяців після
звітного періоду.

Активи — це усе чим володіє підприємство: готівка,
дебіторська заборгованість, майно підприємства. В
інших наукових виданнях під ними розуміють ресурси,
які перебувають у розпорядженні підприємства і вико$
ристання яких веде до збільшення економічних вигід у
майбутньому.

Активи — це економічні ресурси підприємства у
формі сукупних майнових цінностей, які використову$
ються у господарській діяльності з метою одержання
прибутку.

Активи — це сукупність ресурсів, які використову$
ються підприємством в процесі господарської діяль$
ності, підлягають ефективному контролю, що сприяє
отриманню економічних благ у майбутньому [1].

Оборотні активи — сукупність майнових цінностей
підприємства, що обслуговують поточний господарсь$
кий процес і повністю споживаються протягом одного
виробничого циклу.

Оборотні кошти складають значну частину ресурсів
комерційних організацій, тому важлива роль відводить$
ся поліпшенню їх використання. Однією з умов безпе$
рервності діяльності підприємства є постійне відновлен$
ня його матеріальної основи [7, с. 224].

Значення "оборотні активи" та "оборотний капітал"
часто ототожнюються, хоча оборотні активи перероб$
ляються і витрачаються у виробничій діяльності
підприємства, на перевагу оборотного капіталу, що
лише авансується. Слід виокремити, що не вся кількість
авансованих грошових коштів трансформується на ка$
пітал, а лише та, що забезпечує економічний, соціаль$
ний або екологічний результат. Тому можна зробити
висновок, що оборотні активи й оборотний капітал —
це дві категорії, які характеризують одні й ті ж об'єкти:
дебіторську заборгованість, грошові кошти, коротко$
строкові фінансові вкладення і запаси, але водночас
різняться.

Проводячи аналіз оборотних активів, необхідно їх
розрізняти за роллю в створенні продукту — оборотні
активи у сфері виробництва та інші оборотні активи. Обо$
ротні активи, що відносяться до сфери виробництва,
включають виробничі запаси матеріальних цінностей і
незавершене виробництво. До інших оборотних активів
відносяться активи, що обслуговують процес реалізації:
готова продукція, товари, грошові кошти, товари відван$
тажені, дебіторська заборгованість. Торгові підприєм$
ства, якщо вони не здійснюють виробничу діяльність,
мають тільки товари та інші оборотні активи.

У процесі аналізу вивчають стан і динаміку оборот$
них активів, їх розмір, структуру, причини зміни, ефек$

тивність використання, джерела форму$
вання. Якщо по окремих видах оборот$
них активів встановлено нормативи, то
аналіз проводять і в зіставленні з ними
[2 с. 72—78].

Оборотні активи — термін, який виз$
начено як найменування другого розді$
лу активу бухгалтерського балансу, тоб$
то до оборотних активів відносяться ті
активи, які у бухгалтерському балансі
відображаються у його другому розділі.
До основних елементів оборотних ак$
тивів належать: запаси, дебіторська за$
боргованість, поточні фінансові інвес$
тиції, грошові кошти та їх еквіваленти,
витрати майбутніх періодів [1].

Оборотні активи як вартісна катего$
рія — це вартість, авансована у кругообіг виробничих
оборотних фондів та фондів обігу для забезпечення не$
перервності процесу виробництва та обігу.

Склад оборотних активів підприємства представле$
но на рисунку 1.

В економічній літературі існують інші погляди на
сутність оборотних активів. Одні економісти трактують
їх як "грошові кошти, авансовані в оборотні виробничі
фонди та фонди обігу", інші вважають, що оборотні
активи — це частина капіталу підприємства, вкладена в
його поточні активи, або це кошти, авансовані для ство$
рення оборотних виробничих активів та активів обігу [4,
с. 282].

Таким чином, можна зробити висновок що, оборотні
активи включають як матеріальні, так і грошові ресур$
си. Тому ототожнювати їх тільки з грошовими кошта$
ми економічно не обгрунтовано. В організації оборот$
них активів слід розрізняти склад і структуру. Розумін$
ня поняття оборотних активів на підприємстві, їх спе$
цифіки та структури дозволяє не лише краще управля$
ти ними, але і концентрувати увагу саме на тих ділян$
ках, де повинно бути забезпечено найефективніше їх
використання.

Цілеспрямоване управління рухом оборотних ак$
тивів підприємства визначає необхідність попередньої
їх класифікації. В економічній літературі пропонують
класифікувати оборотні активи за такими ознаками: за
принципом організації, за місцем у процесі виробниц$
тва, за джерелами формування, за складом і структу$
рою.

За принципом організації оборотні активи поділя$
ються на нормовані і ненормовані. До нормованих на$
лежать ті оборотні активи, які вкладено в матеріальні
цінності, постійно необхідні підприємству як безпосе$
редньо для виробництва продукції, так і для створення
резервних запасів, що забезпечують безперервність ви$
робництва. До ненормованих належить та частина обо$
ротних активів, що виникає в ході господарської діяль$
ності і необхідна для її підтримання (дебіторська забор$
гованість, грошові кошти тощо) [6, с. 191].

За іншою класифікаційною ознакою оборотні акти$
ви знаходяться в процесі виробництва і в сфері обігу.
Перші покликані обслуговувати сферу виробництва —
тобто процес виготовлення продукції, де створюються
життєві блага для всього суспільства. За рахунок обо$
ротних виробничих активів створюються необхідні за$
паси сировини, матеріалів, палива, запасних частин
тощо. Другі обслуговують сферу обігу, до них належать
кошти, що вкладені в запаси готової продукції, кошти в
розрахунках і грошові активи підприємств.

За джерелами формування оборотні активи поділя$
ються на власні і позикові. За рахунок власних джерел
забезпечуються постійні потреби підприємства, тобто
створення поточних запасів сировини, матеріалів, пали$
ва, напів фабрикатів та ін. За рахунок позикових дже$
рел забезпечуються тимчасові потреби підприємства в
грошових ресурсах [5].

Оборотні активи 

Запаси 

Векселя одержані 

Дебіторська 
заборгованість 

Поточні фінансові 
інвестиції 

Грошові кошти 

Інші оборотні 
активи

Рис. 1. Склад оборотних активів

Джерело: розроблено авторами за [7].
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Структура оборотних активів — це співвідношення
окремих елементів оборотних активів у їх загальному
обсязі. У народному господарстві склад і структура обо$
ротних активів різняться й залежать від галузі, складу
витрат, виду продукції, що випускається, особливостей
матеріально$технічного постачання тощо. У виробничій
сфері, а також у торгівлі найбільшу питому вагу в обо$
ротних активах мають запаси.

Склад і структура оборотних активів не однакові в
різних галузях і підгалузях економіки.

Крім розподілу за складом, класифікує оборотні
активи ще і за нтакими ознаками:

— за місцем і роллю в процессі відтворення розріз$
няють оборотні активив сфері виробництва і в сфері
обігу;

— за ступенем планування оборотні активи по$
діляються на нормовані і ненормовані;

— за джерелами формування оборотні активи
діляться на власні, позикові і залучені.

За характером фінансових джерел формування ви$
діляють валові, чисті та власні оборотні активи.

Валові оборотні активи характеризують загальний
їх обсяг, сформований за рахунок як власного, так і
позикового капіталу.

Чисті оборотні активи характеризують ту частину
їх обсягу, що сформована за рахунок власного і довго$
строкового позикового капіталу.

Суму чистих оборотних активів розраховують за
формулою (1):

ОА = ВА — КФЗ (1),
де ОА — сума чистих оборотних активів підприєм$

ства;
ВА — сума валових оборотних активів підприємства;
КФЗ — короткострокові поточні фінансові зобо$

в'язання підприємства.
Власні оборотні активи характеризують ту частину,

що сформована за рахунок власного капіталу підприє$
мства.

Суму власних оборотних активів підприємства роз$
раховують за формулою (2):

ВОА = ВА — ДПК — КФЗ, (2),
де ВОА — сума власних оборотних активів підприє$

мства;
ВА — сума валових оборотних активів підприємства;
ДПК — довгостроковий позиковий капітал, інвес$

тований в оборотні активи підприємства;
КФЗ — короткострокові фінансові зобов'язання

підприємства.
Структура оборотних активі— це питома вага вар$

тості окремих статей оборотних виробничих фондів і
фондів обігу в загальній сумі оборотних активів.

У сучасній економічній літературі зустрічаються два
найпоширеніші типи класифікації оборотних активів:
загальний і деталізований. Так званий загальний тип
класифікації пропонує таке групування оборотних
активів який наведений на рисунку 2.

Запаси сировини, матеріалів і напівфабрикатів — вид
оборотних активів, який характеризує обсяг вхідних ма$
теріальних їх потоків у формі запасів, що забезпечують
виробничу діяльність підприємства.

Запаси готової продукції — вид оборотних активів,
який характеризує обсяг вихідних матеріальних їх по$
токів у формі запасів виробленої продукції, призначе$
ної для реалізації.

Поточна дебіторська заборгованість — сума забор$
гованості на користь підприємства, представлена поточ$
ними фінансовими зобов'язаннями юридичних і фізич$
них осіб з розрахунків за товари, роботи, послуги, ви$
дані аванси та ін.

Грошові активи — це залишки грошових коштів у на$
ціональній та іноземній валюті, короткострокові висо$
коліквідні фінансові інвестиції [7, с. 528].

Оборотні активи, що обслуговують виробничий цикл
підприємства — це сукупність оборотних активів

підприємства у формі запасів сировини, матеріалів, на$
півфабрикатів, обсягу незавершеної продукції та запасів
готової продукції.

Оборотні активи, що обслуговують фінансовий цикл
підприємства — це сукупність усіх товарно$матеріаль$
них запасів і суми поточної дебіторської заборгованості
за вирахуванням суми поточної кредиторської забор$
гованості.

Постійна частина оборотних активів — це незмінна
частина оборотних активів, яка не залежить від сезон$
них та інших коливань операційної діяльності підприє$
мства й не пов'язана з формуванням запасів товарно$
матеріальних цінностей сезонного зберігання, достро$
кового завезення та цільового призначення [3, с. 212].

Змінна частина оборотних активів — це частина обо$
ротних активів, яка впродовж року варіює частинами й
пов'язана із сезонним зростанням обсягу виробництва
та реалізації продукції, необхідністю формування в
певні періоди господарської діяльності підприємства
запасів товарно$матеріальних цінностей сезонного збе$
рігання, достроковим завезенням та цільовим призна$
чення.

Що ж стосується класифікації оборотних активів за
ступенем ліквідності, то варто відзначити, що найбільш
ліквідними є: грошові ресурси та поточні фінансові інве$
стиції. До середньо ліквідних оборотних активів варто
віднести: відвантажена готова продукція, поточна дебі$
торська заборгованість. Низько ліквідні оборотні акти$
ви включають: виробничі запаси, незавершене виробниц$
тво, готова продукція.

Віднесення матеріалізованих форм оборотних ак$
тивів до середньо ліквідних або низько ліквідних зале$
жить від конкретної ситуації, що склалася в певний
звітний період діяльності підприємства, і не є чітко вста$
новленим. Це пояснюється тим, що частина матеріалі$
зованого оборотного капіталу, найвіддаленіша від мо$
менту реалізації, вірогідніше підлягає втраті у резуль$
таті зміни умов функціонування підприємства. Таким
чином, ліквідність матеріалізованих оборотних активів
є важливим фактором, що впливає на коливання рівня
ризику при використанні [2, с. 44].

Високоліквідні активи (грошові ресурси) забезпечу$
ють платоспроможність і стабільний фінансовий стан
підприємства, менш ліквідні активи — безперебійний
процес виробництва та реалізації продукції. Саме тому
підприємство має збалансовувати розміщення оборот$
них активів у високоліквідні та середньо ліквідні.

Тому відповідно до рівня ліквідності поділимо обо$
ротні активи на такі види:

— абсолютно ліквідні оборотні активи (поточні
фінансові інвестиції, гроші та їх еквіваленти);

— швидколіквідні оборотні активи (дебіторська за$
боргованість за продукцію, товари, роботи, послуги; де$
біторська заборгованість за розрахунками; інша поточ$
на дебіторська заборгованість);

— малоліквідні оборотні активи (запаси, поточні біо$
логічні активи, витрати майбутніх періодів).

Оборотні активи, як і інші фінансові категорії, роз$
кривають свою суть також у разі виконання відповід$
них функцій: виробнича, платіжна$розрахункова. Мож$
на зробити висновок, що практична реалізація управлі$
нських рішень багато в чому залежить від забезпечення
інформаційного середовища, достовірність формуван$
ня якого залежить від правильного вибору методів кла$
сифікації об'єктів управління, значна частка яких нале$
жить оборотним активам.

Теоретичні дослідження поняття оборотних акти$
вів, що були здійсненні, та отримане уточнене пояснен$
ня цієї категорії визначають ключові аспекти в форму$
ванні цієї дефініції як економічної категорії. Безпомил$
кове розуміння сутності оборотних активів має велике
практичне значення, адже правильне сприйняття еко$
номічної термінології, полегшує роботу кожного
суб'єкта господарювання, здійснює допомогу в стеженні
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та виявленні взаємозалежності між різни$
ми факторами виробничо$господарської
діяльності, що у подальшому дає мож$
ливість не лише раціонально споживати
наявні фінансові ресурси, а й будувати
правильні економічні прогнози щодо доц$
ільності використання та управління обо$
ротними активами підприємства.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ З
ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Проведене дослідження щодо обліку

та аналізу оборотних активів дає змогу
зробити висновок, що існують проблемні
питання у частині теоретико$методологі$
чного та практичного застосування окре$
мих облікових процедур.

Досліджено, що оборотні активи, як і
інші фінансові категорії, розкривають
свою суть також у разі виконання відпов$
ідних функцій: виробничої, платіжно$роз$
рахункової.

Теоретичні дослідження поняття обо$
ротних активів, що були здійсненні, та от$
римане уточнене пояснення цієї категорії
визначають ключові аспекти в формуванні
даної дефініції як економічної категорії.

Практична реалізація управлінських
рішень багато в чому залежить від забез$
печення інформаційного середовища, до$
стовірність формування якого залежить
від правильного вибору методів класифі$
кації об'єктів управління, значна частка
яких належить оборотним активам.

Проаналізувавши узагальнену класи$
фікацію оборотних активів, виявили, що
відповідно до рівня ліквідності оборотні
активи класифікують багато економістів,
однак серед них відсутня єдність щодо
видів оборотних активів за цією класифі$
каційною ознакою.

Найбільш оптимальним, на нашу дум$
ку, буде поділ цього виду активів на абсо$
лютно ліквідні оборотні активи: поточні
фінансові інвестиції, гроші та їх еквівален$
ти, швидколіквідні оборотні активи: дебі$
торська заборгованість за продукцію, то$
вари, роботи, послуги; дебіторська забор$
гованість за розрахунками; інша поточна дебіторська за$
боргованість; малоліквідні оборотні активи (запаси,
поточні біологічні активи, витрати майбутніх періодів).
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Рис. 2. Класифікація оборотних активів підприємства

Джерело: розроблено авторами за [2].
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У статті визначено детермінуючі фактори впливу на функціонування електроенергетичних підприємств.
Обгрунтовано значення розвитку підприємств енергетичного комплексу та електроенергетики зокрема. ВстаG
новлено, що електрична енергія є одним з найбільш універсальних видів енергії, від якої залежність світової
економіки тільки зростає, проте, електроенергетична галузь виступає інфраструктурною складовою економіG
чної системи кожної країни. Ефективність її функціонування та розвитку визначає не лише економічне зросG
тання, але й рівень та якість життя населення, що обумовлює підвищений інтерес до виробництва та розподілу
енергоресурсів не тільки з боку держави, але й суб'єктів підприємництва й суспільства загалом. Для визначенG
ня детермінуючих факторів ідентифікації впливу на функціонування електроенергетичних підприємств та
енергетичної галузі в цілому було використано системний підхід. Це дало можливість виокремити такі групи
факторів: нормативноGправові, кон'юнктурні, технікоGекономічні, соціальноGекономічні та екологічні.

The article determines the determinants of influence on the functioning of electric power companies. The importance
of development of the enterprises of the power complex and electric power in particular is substantiated. It is established
that electricity is one of the most versatile types of energy, from which the dependence of the world economy is only
growing, however, the electricity industry is an infrastructure component of the economic system of each country.
The efficiency of its functioning and development is determined not only by economic growth, but also by the level
and quality of life of the population, which determines the increased interest in the production and distribution of
energy resources not only from the state but also the subjects of business and society as a whole. It has been found out
that in the strategic dimension for our country, the electric power industry is an economic pledge of state sovereignty,
a conceptual element of good governance, a dominant factor in the sustainable development of competitive relations
and an integral component of integration into the European energy space.

A systematic approach was used to determine the determinants of the identification of the impact on the operation
of the electricity companies and the energy industry. This made it possible to distinguish such groups of factors as:
first, regulatory ones, determined by the lack of a comprehensive state strategy for the development of the energy
industry, effective mechanisms for interaction and coordination of electricity companies and state bodies, in accordance
with state development priorities and economic growth goals, etc. Secondly, the situation is caused by the low level of
investment potential of domestic electricity companies and the industry as a whole. Thirdly, the technical and economic
ones, which are caused by the extremely high rates of deterioration of fixed assets of electric power companies, the
backwardness of domestic energy infrastructure compared to foreign power systems, etc. Fourthly, the socioGeconomic
ones, which are characterized by the lack of educational measures of the state to promote the practice of active energy
saving among the population, etc. Fifthly, the environmental, which is caused by the destructive impact of electricity
production on the environment and the actualization of resource scarcity, etc.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Економічні ризики, екологічні питання забезпечен$

ня процесу відтворення продуктивних сил суспільства,
які пов'язані з використанням всіх видів ресурсів, у тому

числі й енергетичних, протягом століть вважають гло$
бальними проблемами людства. Електрична енергія є
одним із найбільш універсальних видів енергії, від якої
залежність світової економіки тільки зростає. Проте
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електроенергетична галузь виступає інфраструктурною
складовою економічної системи кожної країни. Ефек$
тивність її функціонування та розвитку визначає не
лише економічне зростання, але й рівень та якість жит$
тя населення, що обумовлює підвищений інтерес до ви$
робництва та розподілу енергоресурсів не тільки з боку
держави, але й суб'єктів підприємництва й суспільства
загалом.

Як наслідок, інвестиції в електроенергетику й палив$
ну промисловість у державі складають близько 40 % усіх
капіталовкладень у промисловості, що визначає регу$
лювання електроенергетичного комплексу як один з
пріоритетних напрямів державної економічної політи$
ки [4, с. 154].

Таким чином, у стратегічному вимірі для нашої краї$
ни електроенергетична галузь виступає економічною за$
порукою державного суверенітету, концептуальним
елементом належного врядування, домінантою стало$
го розвитку конкурентних взаємовідносин та не$
від'ємною складовою інтеграції до європейського енер$
гетичного простору.

Проте, попри зміну сучасного підходу до ведення
бізнесу провідними українськими компаніями та визна$
чення енергоефективного курсу розвитку економіки Ук$
раїни, яке обумовлене Угодою про Асоціацію з Євро$
пейським Союзом, суттєвих позитивних зрушень на$
жаль не спостерігається. Досить тривалий час політика
промислового виробництва України визначалася дирек$
тивно, оскільки, досі відсутні дієві механізми енергоз$
береження та спостерігається хаотичне споживання
ресурсів, а особливо електроенергії як ключового па$
раметру діяльності промислового комплексу.

Сучасний ринок електричної енергії виступає одним
із найбільш чутливих до зміщення акцентів щодо пере$
групування й концентрації сил і можливостей, оптимі$
зації організаційного забезпечення, розміщення первин$
ної ресурсної бази та перебудови системи інститутів
відповідно до коригування цільових орієнтирів [5, с. 87].
Таке положення обумовлюється структурною упоряд$
кованістю процесів і функцій, які пов'язані із діяльністю
суб'єктів господарювання електроенергетичного ринку,
яка включає певні елементи виробничого, споживчого,
обслуговуючого секторів і залежить у більшій мірі від:
цінових диспропорцій серед різних груп кінцевих спо$
живачів, недофінансування виробничої та розподільної
інфраструктури, браку задіяних енергозберігаючих тех$
нологій і обладнання, відсутності стимуляційних заходів
державного регулювання тощо. Це та інше вимагає
більш грунтовного вивчення факторів відповідно до ха$
рактеру здійснюваного впливу на підприємства елект$
роенергетики та енергетичної галузі загалом.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематика здійснення господарської діяльності
підприємствами електроенергетики, аналізу ринку елек$
троенергії України та інструментарію його регулюван$
ня порушується у великий кількості досліджень вітчиз$
няних науковців. Варто відзначити, що особливий вклад
у розвиток наукових уявлень щодо розуміння еконо$
мічної природи електроенергетичних підприємств та їх
місця в національній економічній системі здійснено
працями таких вчених: О. Битяк, І. Будзко, М. Бурбе$
ло, О. Бурляй, О. Губрієнко, В. Євдокімов, Ю. Желєз$
ко, М. Земляний, Б. Папков, Н. Кузьминчук, В. Точилін,
В. Саприкін, Б. Слупський, В. Цаплін, В. Шведун та ін.

Проте, попри широке висвітлення базових аспектів
функціонування ринку електроенергетики, інструментів
його регулювання та основних учасників, в умовах гли$
боких структурних перебудов та активного реформу$
вання всіх сфер економіки, питання особливостей фун$
кціонування підприємств цієї галузі в умовах обмеже$
ності ресурсів потребує більш детальної теоретичної
проробки та наукового висвітлення, у тому числі віднос$

но факторів впливу на підприємства електроенергети$
ки.

Метою дослідження є визначення детермінуючих
факторів впливу на функціонування електроенергетич$
них підприємств в Україні. Для вирішення поставленої
мети було вирішено такі завдання:

— обгрунтовано значення розвитку підприємств
енергетичного комплексу та електроенергетики зокре$
ма;

— за використанням системного підходу до дифе$
ренціації факторів щодо характеру здійснюваного впли$
ву на підприємства електроенергетики виокремлено такі
групи впливу: нормативно$правові, кон'юнктурні, тех$
ніко$економічні, соціально$економічні та екологічні.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Найбільш повного розуміння особливостей функц$

іонування електроенергетичних підприємств потребує
розгляд комплексного впливу сукупності факторів на
діяльність того чи іншого підприємства. Традиційним є
поділ на такі фактори впливу [1, с. 34]:

— екзогенні (фактори зовнішнього середовища, які
включають правову, соціальну, політичну, економічну
та інші компоненти);

— ендогенні (пов'язані з внутрішнім середовищем
підприємства).

Водночас перші в сучасних умовах чинять вирішаль$
ний вплив на можливості реалізації потенціалу підприє$
мства. Конкретизуюючи питання щодо ідентифікації
ключових факторів впливу на функціонування електро$
енергетичних підприємств та енергетичної галузі зага$
лом, вважаємо за доцільне використовувати системний
підхід до диференціації факторів, а саме: відповідно до
характеру здійснюваного впливу [2, с. 33; 3, с. 104; 6, с.
58; 7, с. 69; 8, с. 254]. У цьому напрямі пропонуємо виді$
лити такі групи впливу: нормативно$правові, кон'юнк$
турні, техніко$економічні, соціально$економічні та еко$
логічні. Розглянемо їх більш детально по відношенню
до підприємств електроенергетики.

Нормативно$правові фактори:
— відсутність комплексної державної стратегії роз$

витку енергетичної галузі, дієвих механізмів взаємодії
та координації підприємств електроенергетики та дер$
жавних органів відповідно до державних пріоритетів
розвитку та цілей економічного зростання;

— наявність міжнародних договірних зобов'язань
щодо імплементації європейських норм енергетично$
го законодавства у рамках евроінтеграційного проце$
су;

— низька ефективність механізмів контролю загаль$
нодержавного та муніципального рівнів за використан$
ням енергоресурсів.

Кон'юнктурні фактори:
— низький рівень інвестиційного потенціалу вітчиз$

няних електроенергетичних підприємств та галузі в
цілому;

— залежність від коливання цін на міжнародних си$
ровинних ринках, що піддаються значному впливу гео$
політичних чинників;

— політизація процесу ціноутворення на енергетич$
ному ринку у рамках національної економічної систе$
ми;

— низький рівень розвитку інфраструктури енерго$
ринку, відсутність дієвого механізму його функціону$
вання;

— вкрай низький рівень конкурентної активності
енергоринку, спричинений високою монополізацією
галузі.

Техніко$економічні фактори:
— надзвичайно високі показники зносу основних

засобів електроенергетичних підприємств (генеруючо$
го обладнання, електричних мереж і т.д.);

— відсталість вітчизняної енергетичної інфраструк$
тури порівняно з зарубіжними енергосистемами;
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— неможливість покриття наявним обсягом фінан$
сування реновації та реконструкції енергетичної інфра$
структури реальних потреб у даних заходах;

— популяризація альтернативної енергетики та ак$
тивізація наукових досліджень у напрямку відновлю$
вальних джерел енергії;

— поява технічних можливостей до використання
домогосподарствами об'єктів малої енергетики та мож$
ливості використання ними "зеленого тарифу".

Соціально$економічні фактори:
— відсутність національної культури споживання

енергоресурсів, що виявляється у надмірному, недбайли$
вому використанні електроенергії домогосподарствами;

— відсутність просвітницьких заходів держави щодо
популяризації практики активного енергозбереження
серед населення;

— поступове падіння якості підготовки вітчизняних
кадрів, що в перспективі загрожує дефіцитом кваліфі$
кованих фахівців на енергоринку;

— відсутність належного рівня платіжної дисцип$
ліни серед населення, що пов'язано насамперед з де$
структивною політикою уряду щодо непропорційного
збільшення тарифного навантаження порівняно з дина$
мікою росту доходів населення;

— позитивна динаміка росту рівня енергоспоживан$
ня домогосподарствами за рахунок постійного зростан$
ня енергоспоживаючих приладів та рівня їх енергоєм$
ності.

Екологічні фактори:
— деструктивний вплив виробництва електроенергії

на навколишнє середовище (теплове й шумове забруд$
нення, вплив на сейсмічність території, викиди токсич$
них сполук в атмосферу і т.д.);

— поступова актуалізація проблеми обмеженості
ресурсів (виснаження традиційних джерел первинних
енергоресурсів);

— ризики реформування нормативно$правового за$
безпечення у бік посилення регуляторних обмежень
щодо забруднення довкілля;

— високий рівень техногенності загроз, пов'язаних
із виникненням надзвичайних ситуацій на підприєм$
ствах$виробниках електроенергії.

Описані вище фактори зовнішнього середовища доз$
воляють стверджувати, що поточний стан підприємств
електроенергетики відзначається значним ступенем
вразливості до динамічних процесів зовнішнього сере$
довища та системних проблем внутрішньо$організацій$
ного характеру. Така ситуація вимагає активних дій як
з боку державних органів, направлених на формування
цілісної концепції розвитку енергоринку та підприємств
галузі, так і докорінних змін всередині самих під$
приємств у напрямку дотримання міжнародних еколо$
гічних стандартів та оптимізації цінової компоненти.

ВИСНОВКИ
У результаті проведеного дослідження можна

стверджувати, що електроенергетика як окремий вид
господарської діяльності володіє рядом принципових
особливостей характерних виключно для цієї галузі. Та$
кож особливості діяльності електроенергетичних
підприємств багато в чому визначаються факторами
впливу різної направленості, які запропоновано розпо$
ділити на нормативно$правові, кон'юнктурні, техніко$
економічні, соціально$економічні та екологічні.

Ефективність функціонування окремих підприємств
та галузі електроенергетики в цілому залежить, з одно$
го боку, від можливості налагодження дієвого партнер$
ства між урядом та провідними представниками галузі,
а з іншого — від конкретних дій управлінського персо$
налу окремих електроенергетичних підприємств у на$
прямі оптимізації ефективності протікання ключових
бізнес$процесів.

Подальших досліджень вимагають питання визна$
чення перешкод розвитку підприємств електроенерге$

тики в умовах обмеженості ресурсів та розроблення
напрямів щодо їх усунення.
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TRANSFORMATION OF THE ECONOMIC CULTURE IN UKRAINE

Трансформаційні процеси економіки України спонукають звернути увагу на вплив економічної кульG

тури суспільства на розвиток національної економіки, зокрема з'ясувати якісну оцінка стану економічG

ної культури в Україні з огляду на перебіг різних сфер життя громадян. Динаміка трансформації еконоG

мічної культури суспільства значно впливає на цінності і мотивації, на людський капітал, на здатність

взаємодіяти, довіряти і колективно досягати внутрішньо несуперечливих цілей.

У статті надається якісна оцінка стану трансформації економічної культури в Україні з огляду на пеG

ребіг соціального, економічного, політичного та духовного життя громадян. Визначено сутність та зміст

понять "культура", "економічна культура", розкрито основі фактори впливу на стан економічної культуG

ри в Україні. Деталізовано структурні компоненти економічної культури та визначено їх вагу в суспільстві:

економічні знання, економічне мислення, економічна спрямованість, способи організації економічної

діяльності, економічні норми (антинорми). Окреслено тенденції підвищення рівня економічної культури

в Україні.

Background. Every society is trying to create its own distinct facets and space of economic culture. An economy

cannot exist on its own unless it is colored by other subject areas, including culture.

The aim of the study is to study the state of transformation of economic culture in Ukraine in the context of

globalization processes, to outline the tendencies of increasing the level of economic culture of society. To achieve

this goal, the following tasks were set: to define the essence of the concepts of "culture", "economic culture"; to

reveal the factors of influence on the state of economic culture in Ukraine; determine the impact of structural

components on assessing their weight in society; to outline the tendencies of raising the level of economic culture

in Ukraine.

Materials and methods. The methods of system analysis, comparison, induction and deduction were used in

the study. The information base was the data of Internet portals (in particular the State Statistics Committee of

Ukraine; the European statistics, Eurostat; the National Bank of Ukraine, NBU), the results of own observations

and judgments.

Results. The structural components of economic culture are detailed and marked in terms of influence:

economic knowledge, economic thinking, economic orientation, ways of organizing economic activity, economic

norms (antiGnorms).

The influence of economic knowledge on the economic culture of Ukrainians is considered on the basis of

literature read by society, including business orientation, interactive training events (trainings, courses, webinars,

master classes, marathons, etc.), as well as various smart services and smart technology. The vector of economic

thinking is considered through the prism of the Ukrainian mentality, innovative economy, positive economy, as

well as in the context of the economy of the future: noospheric economy, sharing economy, etc. The economic

orientation in the context of the economic culture of Ukrainians is associated with goals that Ukrainians set,

their actions, the desire to increase, rather than squander. Society is moving towards a new socioGeconomic

model of thrift. The ways of organizing economic activity as an indicator of the level of economic culture in
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Кожне суспільство намагається створювати свої

особливі грані та простір економічної культури. Еко$
номіка, етика, культура, мораль слідували своїм шля$
хом до тих пір, поки завдяки працям Дж. Кейнса, М. Ве$
бера, А. Сена та інших економістів не затвердилося
стійке розуміння того, що окремо економіка безплідна
та не несе "врожаю", якщо не буде забарвлена іншими
"кольорами", адже цілком обгрунтованою видається
теорія зворотного зв'язку між всіма цими предметними
галузями. Теорія оберненого зв'язку між зазначеними
цінностями та економічним розвитком найбільш відпо$
відає істині. Суспільство може координувати свої дії
лише за рахунок знання цієї концепції, завдяки якій
відкривається прямий шлях до підвищення рівня добро$
буту людей.

На економічну культуру в Україні впливають різні
фактори, багато в чому її стан є результатом сформо$
ваної роками системи цінностей, мотивів та установок,
а також етики ведення економічної діяльності, побудо$
ваної на прогресивних її формах. Позитивістський
підхід, яким пронизана сучасна економічна культура
українців, поєднує в собі такі феномени, як "ноосфер$
на економіка" та "ноосферне мислення" в контексті бе$
режливого виробництва; відхід від "сліпого споживац$
тва", активізація справедливості на засадах "об'єктив$
ного консумеризму"; зміщення культу "кількісного спо$
живання" в бік культу "збереження для нащадків" тощо.

Враховуючи зазначене, вбачається доцільним
здійснення якісної оцінки стану економічної культури
в Україні з огляду на перебіг соціального, економічно$
го, політичного та духовного життя громадян. Адже, як
відомо, суспільство може або відповідали економічній
культурі сучасного глобального світу, або відставати від
її рівня (дрейфуючи в інертній власній економічній куль$
турі), потребуючи відповідних коректив.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні положення щодо філософської сут$
ності, структури і соціальної значущості понять "куль$
тура" та "економічна культура", а також можливості
співвіднесення цих понять із дотичними економічними
явищами закладені у працях зарубіжних вчених
(К.$О. Апеля [7], Д. Тросбі, Р. Батсмана [14] та ін.) та
ряду українських, серед яких І.О. Ахновська [1],
В.М. Ворона [5], Є.І. Суїменко [5], В.Д. Лагутін [6],
І.В. Тодріна, [3] та ін.).

Ukraine are quite extensive. Among the population handmade, educational homeGcourses, blogging, freelancer

exchanges, as well as reselling and dropshipping are in demand.

Regarding economic norms, the discursive ethics of doing business is the new standard for democracy in

Ukrainian society.

Conclusion. As a result, at the level of society (de jure) we have a fairly high level of economic culture, and at

the state level (de facto) this level still requires certain adjustments. It is proposed to create a Center for the

Study of Economic Culture, in the focus of which the identification of correlations between elements, in particular

the closeness of communication, the formation of directions for increasing economic culture in Ukraine to the

level of developed countries.

Ключові слова: економічна культура, економічні знання, економічна свідомість, економічне мислення, еко�
номічна спрямованість, економічні норми.

Key words: economic culture, economic knowledge, economic consciousness, economic thinking, economic
orientation, economic norms.

І.О. Ахновська [1] досліджує ряд теоретико$мето$
дологічних і практичних питань сучасного стану еконо$
мічної культури, її роль в побудові соціально орієнто$
ваної економіки. Визначаються ключові чинники зрос$
тання економічної культури та пропонуються способи
її вдосконалення Н. І. Михайлюк [2] розглядає роль еко$
номічної культури на розвиток організаційних струк$
тур і бізнесу. Встановлюється залежність, що чим вищі
рівні економічної культури й технологічної незалеж$
ності, чим ефективніша організаційна структура й ви$
щий рівень кваліфікації персоналу, чим вища правова
захищеність, тим вищий рівень економічної безпеки
підприємства, і навпаки І.В. Тодріна [3] досліджує взає$
мозв'язок економічної освіти та економічної культури,
роблячи акцент на тому, що економічна освіта покли$
кана подолати стереотипи економічної культури та
свідомості суспільства, трансформуючи її до європейсь$
кого рівня.

Водночас, попри значну кількість наукових дослід$
жень щодо розуміння сутності економічної культури,
грунтовних досліджень стану економічної культури в
Україні з огляду на глобалізаційні процеси мізерна
кількість

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є вивчення стану трансформації

економічної культури в Україні в контексті глобаліза$
ційних процесів, окреслення тенденцій підвищення рівня
економічної культури суспільства. Для досягнення мети
поставлено такі завдання: визначити сутність понять
"культура", "економічна культура"; розкрити основі
фактори впливу на стан економічної культури в Україні;
визначити вплив структурних компонентів на оцінити
їх вагу в суспільстві; окреслити тенденції підвищення
рівня економічної культури в Україні.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
У ході дослідження використано методи системно$

го аналізу, порівняння, індукції та дедукції. Інформа$
ційною базою стали дані Інтернет$порталів (зокрема
Держстату України, Євростату, НБУ), результати влас$
них спостережень та суджень.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Як відомо, культура зумовлює спосіб життя людей,

включаючи їх об'єктивну та суб'єктивну реальність. В
контексті економічного напрямку культура є ціннісно$
нормативним компонентом їх економічної свідомості.
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У загальному розумінні економічна культура су$
спільства є системою цінностей і мотивів господарської
діяльності, характеризується рівнем і якістю економіч$
них знань, оцінок, установ і дій людини, а також змістом
традицій, норм та стереотипів, які регулюють економічні
відносини і поведінку.

Д. Тросбі уточнює, що економічна культура є осе$
редком органічної єдності свідомості і практичної діяль$
ності. Саме тому, досить логічно говорити про культу$
ру виробництва, культуру обміну, культуру розподілу і
культуру споживання. Водночас він пропонує не розді$
ляти культурний контекст економіки від економічної
поведінки суб'єктів [4].

Економічну культуру, на думку В.М. Ворони,
Є.І. Суїменко необхідно розглядати в широкому діапа$
зоні її функціонування — в сфері праці, розподілу благ,
споживання, відносин власності, інноваційної діяль$
ності, а також у плані її внутрішнього змісту і різнома$
ніття аспектів проявів — ціннісного, нормативного,
діяльнісного [5, c. 25].

Як слушно зауважує В.Д. Лагутін, кожна особис$
тість замислюється над економічними потребами, а та$
кож щодо сенсу та кінцевої мети своєї економічної
діяльності, прагнучи стати ближчим до розгадки таєм$
ниць економіки, що наштовхує на більш раціональну
організацію своєї власної економічної поведінки [6,
c. 52].

У структурному розрізі фундамент економічної
культури становлять економічні знання, економічне
мислення, економічна спрямованість, способи органі$
зації економічної діяльності, економічні норми (анти$
норми). До останніх варто віднести економічну кібер$
злочинність, шахрайство, безгосподарність тощо. У той
же час варто відмітити, що науці відомо чималу кількість
дилем масової свідомості в сфері економічної культу$
ри.

Беручи до уваги усі вищеописані характеристики
феномену "економічна культура" зазначимо, що еко$
номічну свідомість в Україні в тому вигляді, в якому
вона є сьогодні можна охарактеризувати як толеран$
тну, демократичну, відкриту, європеїзовану. Звісно,
економічна ментальність має свій відбиток, але вона
вже носить забарвлення "ринкової ментальності".
Стереотипи споживання із кожним роком змінюють$
ся, відкриваючи шлях більш прогресивним ідеям бут$
тя.

Сучасні українці відкриті до змін, більш роз$
куті, в них зросла самооцінка, громадяни більш
мобільні та зосереджені на результатах своєї еко$
номічної діяльності. Шаблонність відходить на
другий план, надаючи перевагу здоровому глузду.
Все нові і нові паростки економічної культури в
Україні проростають на місці старої, яку до недав$
нього часу у світі вважали низькою, посилаючись
на специфіку нації.

На сьогодні дискурсивна етика ведення бізнесу є
новим стандартом демократії українського суспіль$
ства. Свого часу засновники дискурсивної етики К.$О.
Апель і Ю. Габермас сформулювали її ключові засади,
на яких обгрунтування результату випливає із обгрун$
тування вимог змісту дискурсивним методом, врахо$
вуючи інтереси кожного. Головний принцип, який
стоїть на чолі усіх бізнес$процесів, — принципі мораль$
ності, сутність якого розкривається за допомогою ряду
постулатів, таких як не зашкодь людині, суспільству,
природі ні словом, ні думкою, ні ділом; створюй для
людини, суспільства, природи думкою, словом і ділом
[7]. Зважаючи на це, закріплюється надія, що агресив$
на моральна система віри в гроші ("гроші вирішують
все", "особисте збагачення будь$якою ціною", "все
тільки для себе") в Україні скоро себе відживе у кон$
тексті нових політичних амбіційних реформ. Марнот$
ратство, безгосподарність, рвацтво, шахрайство, — є
надія, що поступово суспільство позбудеться цього.

Бізнес вимушений буде працювати у режимі Open$
process та Сlean money.

Ноосферне мислення в контексті бережливого ви$
робництва та споживання не залишає осторонь пере$
січного українця. Фактично усі інноваційні технології
спрямовуються на збереження ресурсів, максимально
можливу результативність та віддачу. Наразі ми маємо
справу із так званим біоадекватним мисленням, коли в
полі зору людини знаходяться ноосферна поведінка та
екологічний світогляд. Так, чимала кількість інновацій
у 2019 року в Україні була у сфері агровиробництва,
деревообробного та целюлозно$паперового виробниц$
тва, фармакологічного виробництва. Окрім цього, пла$
нується створити у недалекому майбутньому Фонд "зе$
лених" інвестицій, який буде співфінансувати лише бу$
дівництво об'єктів альтернативної енергетики. Що за$
лишиться нащадкам — це те питання, яке все частіше
турбує українців.

Окремо варто зупинитися на філософії Zero Waste
(нуль відходів), яка закликає українців до скорочення
кількості сміття, замінивши одноразові речі на багато$
разові. В Україні ментально власники підприємств на$
ближаються поступово до того, щоб адекватно реагу$
вати на фінансування інтелектуального обладнання для
сортування відходів та його транспортування. Грома$
дяни вчаться "правильно" сортувати відходи життє$
діяльності (не автоматично), але поки що поза власни$
ми помешканнями. Невдовзі на арену вийдуть інновації
— відповідні мобільні додатки, метою яких буде позбав$
лення пересічного українця від головного болю визна$
чення виду сміття, перевівши весь процес в ігровій фор$
мат.

Так, відомо, що більшість українців покладає усю
відповідальність за свій матеріальний стан на держа$
ву. Водночас, якщо раніше українці готові були
сприймати все, як є (не полишаючи надію на краще
життя), то тепер вони самі собі "відкрили двері" у
Європу не чекаючи цих змін (близько 3 млн виїхали
на заробітки до країн Чехія, Польща, Італія, Німеч$
чина та ін. [8].

Або, навіть попри нестійкий політичний стан в країні
після нещодавніх президентських виборів 2019 року,
громадяни не полишили відносити свої заощадження у
банки, тим самим збільшивши депозитний портфель у
порівнянні із попереднім роком на 7 % [9] або відносити
свої кошти ще достатньо новому банку Монобанку
(1,3 млн осіб з активними рахунками згідно Дашборду
банку) [10].

Зросла кількість громадян, які намагаються поз$
бутися фіксованої заробітної плати і вийти на прин$
ципово інший рівень, про що свідчать дані щодо
кількості зареєстрованих нових суб'єктів господарю$
вання, а також приватних осіб, самозайнятих осіб
тощо [11].

Все це ще раз дозволяє говорити про те, що ми має$
мо справу вже з іншою ментальністю, яка модифікува$
лася, підлаштовуючись під реальний стан економіки
країни, рівень її суспільно$політичного життя. "Со$
вковість" вже давно у минулому, як і шаблонність сприй$
няття ситуації. Наразі нестандартне мислення, нестан$
дартні рішення дозволяють підвищувати свій рівень еко$
номічного добробуту.

Тренінги, курси, вебінари, майстер$класи, марафо$
ни (зокрема економічної спрямованості) та інше — все
це активно увійшло у вжиток. Фактично не гласно, але
під цим криється одна мета — продати себе (роботодав$
цю) або своїй зацікавленій аудиторії — стейкхолдерам;
продати свій товар або послуги (якщо це підприємець
кінцевому споживачу) якомога дорожче. Із кожним
місяцем в Україну "заходить" нова економічна літера$
тура із менеджменту, маркетингу, фінансів, організації
бізнесу тощо. Українці все більше читають, вдоскона$
люючи свій рівень знань. Інтерактивний заробіток все
більше набуває своєї популярності завдяки соціальним
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мережам, як$от: Instagram, Facebook. Чимала кількість
коштів обертається вже у мережі Інтернет.

Тож, як видно, одній аудиторії потрібні економічні
знання, щоб вигідно продати, а іншій — щоб вигідно ку$
пити. Економісти дають основи фінансової грамотності
та інвестування, психологи пояснюють українцям, як
мислити, щоб гроші були. Але, звісно, найбільшу попу$
лярність становлять бестселери зарубіжних авторів,
яких охоче читають в Україні (Н. Хіл "Думай і багатій",
Р. Кійосакі та Ш. Лехтер "Багатий тато, бідний тато"
Ч. Уілан "Гола економіка", С. Кові "7 звичок надзвичай$
но ефективних людей", Т. Ферріс "Працюй чотири го$
дини на тиждень. Нова психологія успіху" та ін.). Мож$
на із упевненістю говорити про те, що чимала кількість
українців (особливо бізнес$кіл) читали ці книжки нео$
дноразово.

Українці все більше прагнуть не замовчувати про$
яви несправедливості, відстоюючи свої права на заса$
дах "об'єктивного консумеризму". Все частіше можна
побачити по телебаченню, в новинах Інтернет$видань
сюжети із демонстрацією організованого руху за роз$
ширення прав і впливу споживачів, покупців по відно$
шенню до продавців і виробників товарів, створення то$
вариств споживачів. Серед представників консумерсь$
кого руху України варто назвати всеукраїнську феде$
рацію споживачів "Пульс", всеукраїнський рух "Мо$
лодь за права споживачів", профільні бізнес$асоціації$
члени УРБ та ін. На допомогу у вирішенні різного роду
проблемних питань приходять співвітчизникам смарт$
сервіси та смарт$технології. Головним питанням, яким
мають перейматися виробники — збереження лояль$
ності своїх клієнтів та споживачів продукції, товарів,
послуг.

На зміну старій парадигмі "криза$занепад" закріпи$
лася поступово у свідомості українців нова — "криза$
можливості". Як слушно зазначає К. Фолке, стабільність
полягає насамперед у тому, щоб перетворити кризу в
можливість [12]. Підтвердженням цьому є стрімкий
розквіт виробництва продукції handmade, образотвор$
чих home$курсів, блогерства, бірж фрілансерів, а також
таких опцій, як реселлінг и дропшипінг. З'явилися такі
сервіси, як Kabanchik.ua, Doit!, працюють такі бізнес$
інкубатори, як EastLab, HUB, Happy Farm, GrowthUp,
Wannabiz та ін.

Українці навчилися економити на своїх "пустих"
витратах. Питання, яке стало їх турбувати більше, так
це на чому можна заробити, що жити краще. Спосіб
економічного мислення українців з тих пір, як чимала
кількість банків зазнала банкрутств теж змінився. Мо$
лоде покоління бажає створювати щось нове і вкладати
кошти в бізнес (українська біржа стартапів із року в рік
поповнюється все більш новими проектами із активним
кредитуванням P2P) [13], а доросле покоління прагне
насолоджуватися життям, як у Європі і все активніше
мандрувати навіть Україною.

В Україні надзвичайної популярності набула Sharing
Economy (шерінг$економіка) або економіка суспільно$
го споживання, засновниками якої є Р.Батсман та Ру
Роджерс [14]. Конецпція суспільного споживання по$
родила у співвітчизників набір нових якостей, як$от: до$
віра при обміні, етики вторинного використання, підви$
щення коефіцієнту корисності речі, колективізація мо$
більності тощо. Для українців набули своєї актуальності
такі шерінг$сервіси, як Rent a brand, Nextbike, Get$
mancar, а також Airbnb и Uber. У перспективі будуть
створені Fon$сервиси, які дозволятимуть українцям
ділитися Wi$Fi безкоштовно. В результаті такого роз$
поділу по суті отримано нову соціо$економічну модель,
яка повинна "еволюціонувати" споживання товарів і
послуг. Маємо справу із ефективною формою економі$
чної організації, ніж індивідуальне володіння і викори$
стання речей.

Як відомо, економічна свобода є ключовим прин$
ципом організації сучасного ринкового господар$

ства. Межа "свободи" досить умовна, адже без відпо$
відних санкцій вона дуже легко трансформується в
економічну "несвободу", що у разі відповідного збігу
обставин можна назвати "економічним рабством",
яке по суті може зробити країна. Адже за законами
організації громадянської та державної свідомості,
керівні органи повинні апелювати до потреб свого
народу, його інтересів, не підриваючи довіру до пра$
восуддя.

Без сумніву, головною проблемою, яка по суті зв'я$
зує руки українцям, є низький рівень економічної сво$
боди (Україна займає 135 місце у світі) [15]. Держава
поки що міцно зв'язує руки громадянам, починаючи від
свободи бізнесу і закінчуючи свободою трудових сто$
сунків. Все це дозволяє говорити, що на рівні суспіль$
ства (де$юре) ми маємо достатньо високий рівень еко$
номічної культури, а на рівні держави (де$факто) цей
рівень у напрямку його підвищення поки що недостат$
ньо ініційований до змін.

Підвищити рівень економічної культури в Україні
можливо за рахунок відповідних інвестицій в економі$
ку знань, креативну економіку, самоосвіту.

ВИСНОВКИ
Одним з головних трендів розвитку економічної

культури в Україні є її мобільність. Із кожним своїм
"падінням", вимушеним зануренням у кризу (спричи$
неною політичними аспектами) суспільство вимушене
знаходити все нові виходи. Це стосується як бізнесу,
так і окремо громадян загалом. Нова економічна
свідомість, з якою українці увійшли у XXI ст. транс$
формувалася у новий світогляд, горизонти якого знач$
но ширші. Такі бажання, як зберегти, а не ламати; тво$
рити, а не руйнувати; залишити, а не знищити, — вже є
характерними для економічної культури сучасного
українця.

Без сумніву, не можна говорити поки що про
ідеальність економічної культури в Україні. Українсь$
ке суспільство, прагнучи відповідати економічній
культурі сучасного цивілізованого світу, вже не доз$
воляє "дрейфувати" собі в інертній власній еко$
номічній культурі. Саме тому, на рівні держави має
бути зроблене все можливе, щоб український народ
відчув омріяну економічну свободу, передусім збага$
тивши себе та розвіявши тим самим наявні стереоти$
пи. У суспільства має бути багатоваріантність вибору
економічних рішень.

Перспективами подальших досліджень вбачається
вивчення інституційних засад створення Центру дос$
ліджень економічної культури. У фокусі Центру прове$
дення грунтовних досліджень в області економічної
культури українців, виявлення кореляційних зв'язків
між елементами, зокрема тісноти зв'язку, формування
напрямків підвищення економічної культури до рівня
розвинених країн.
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FEATURES OF FORMING MARKETING STRATEGIES IN MARKET OF HONEY PRODUCTS

У статті розкрито сутність, завдання та особливості формування маркетингових стратегій на ринку продукції
бджільництва. Зазначено відмінність між стратегією та маркетинговою стратегією. Проаналізовано рівень конкуG
рентної боротьби на ринку продукції бджільництва. Визначено структуру галузі бджільництва в Україні за розміG
ром пасіки та середньої партії меду. Розроблено рекомендації щодо формування ефективної стратегії маркетингу у
межах сільськогосподарського підприємства малого бізнесу. Визначено особливості виробництва та маркетингу
на ринку продукції бджільництва. В залежності від розміру господарства рекомендовано стратегічні напрями розG
витку для підвищення конкурентоспроможності. Запропоновано схему розробки маркетингової стратегії. ПроG
аналізовано чинники, які слід враховувати під час розробки маркетингової стратегії. Отримані результати дослідG
ження направлено на удосконалення стратегічного планування і визначення маркетингової стратегії для різних
типів господарств на ринку продукції бджільництва.

The essence, tasks and peculiarities of forming marketing strategies in the beekeeping market are revealed in the article.
Difference between strategy and marketing strategy is marked. The level of competition in the beekeeping market is analyzed.
The structure of Ukrainian beekeeping by size of apiary and average batch of honey is determined. Recommendations on
the formation of an effective marketing strategy within a small business agricultural enterprise are developed. The
peculiarities of production and marketing in the beekeeping market are determined. It is substantiated that when formulating
the marketing strategies of small farmers in the beekeeping market, it is necessary to coordinate its potential capabilities to
meet the requirements of end consumers regarding the range, quality and price of products, to take into account the maximum
use of their competitive advantages and weaknesses of competitors, to substantiate the marketing strategies of the main
elements of marketing, prices, distribution and promotion.

It is determined that the development of an enterprise marketing strategy is the process of creating and implementing
a program of action to reach or expand the market. The enterprise marketing strategy in the beekeeping market outlines
the direction of its activity, including the choice of target markets, the development and practical implementation of the
marketing complex, characterizes longGterm goals, ensures the coordination of marketing activities with other activities
and coordinates various types of marketing decisions. Marketing strategies are based on the evaluation of strategic factors
that influence the activity of the enterprise, including organizational peculiarities of beekeeping production, product life
cycle, competitive situation and other macro factors. The scheme of development of marketing strategy is offered. The
factors that influence the development of marketing strategy are analyzed. The results of the study are aimed at improving
strategic planning and defining a marketing strategy for different types of farms in the beekeeping market.

ВСТУП
Медова галузь України об'єднує понад 70 000 вироб$

ників [3], більшість яких проживає в сільській місцевості,
має потужний виробничий потенціал та дозволяє Україні
входити до п'ятірки провідних країн$експортерів меду.

Серед основних проблем галузі є її низький рівень
професіоналізації: більшість бджолярів — аматори, і
навіть ті, хто намагається працювати професійно, не ма$
ють змогу отримувати достойну оплату за свій продукт,
утримувати сім'ю та вкладати кошти у подальший розви$
ток виробництва. Серед причин такого стану галузі — об$
межені можливості для збуту меду для малого і середнь$
ого виробника; відсутність стимулів для створення про$
дукту з доданою вартістю; низька закупівельна ціна від
заготівельних підприємств та експортерів; низька куль$
тура споживання та рівень обізнаності споживача з ме$
дом та продуктами бджільництва.

Світовий досвід свідчить, що маркетинг є засобом пер$
спективного розвитку сільськогосподарських підприємств.

Виходячи з цього, розробка маркетингової стратегії
підприємства являє собою процес створення і практич$
ної реалізації програми дій щодо охоплення або розши$
рення ринку.

В Україні ще недостатньо обгрунтовані підходи до
особливостей формування маркетингових стратегій
підприємств на ринку продукції бджільництва, і практич$
ного їх використання в умовах ринкової економіки. Вир$
ішення питань щодо маркетингової стратегії виробників
потребує уточненого аналізу, узгодження, вивчення і но$
вих розробок.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вагомий науковий внесок у дослідження формуван$

ня і розвитку маркетингових стратегій зробили такі
вітчизняні та зарубіжні вчені: І. Ансофф, Л. Балабанова,
С. Гаркавенко, Ф. Котлер, Н. Куденко, Ж.$Ж. Ламбен,
Я. Ларіна, М. Мак$Дональд, Г. Мінцберг, А. Павленко,
М. Портер, І. Решетнікова, А. Старостіна та інші. Дослі$
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дження особливостей та проблем формування маркетин$
гових стратегій у діяльності сільськогосподарських
підприємств розглядались у працях В. Андрійчука, П. Бор$
щевського, В. Гавриша, О. Єранкіна, Й. Завадського,
І. Кіщака, Я. Ларіної, В. Луцяк, О. Мороза, В. Писаренка,
С. Прохорчук, І. Соловйова та інших. Однак неодноз$
начність поглядів на сутність маркетингових стратегій та
наявність різноманітних підходів щодо їх формування в
сучасних трансформаційних умовах розвитку потребують
поглиблених досліджень маркетингової діяльності
сільськогосподарських підприємств. Необхідність пошу$
ку можливостей розв'язання зазначених проблем, обумо$
вили вибір теми цього дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення особливостей формуван$

ня маркетингових стратегій на ринку продукції
бджільництва.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Україна займає одне з провідних місць у світі з ви$

робництва та експорту меду. Виробництво меду — це один
з перспективних напрямів в аграрному бізнесі нашої дер$
жави. Ефективний розвиток галузі бджільництва є не$
від'ємною та обов'язковою складовою подальшого наро$
щування обсягів виробництва та експорту сільськогоспо$
дарської продукції. Традиційно так склалось, що
бджільництво було зосереджено в господарствах населен$
ня. За останні роки відбулися суттєві зміни в структурі
виробництва меду за категоріями господарств. Так, якщо
в 1990 році частка професійних с/г підприємств що, зай$
малися виробництвом меду складала 21%, в 2000 — 7%, а
у 2018 році питома вага цих господарств скоротилась до
2% [4].

Загалом галузь бджільництва України є важливою
складовою економіки держави і як галузь сільськогоспо$
дарського виробництва займає проміжне місце між рос$
линництвом та тваринництвом, основою функціонуван$
ня якої є розведення, утримання та використання бджіл
для запилення ентомофільних рослин сільськогоспо$
дарського призначення та підвищення їх урожайності, ви$
робництва харчових продуктів і сировини для промисло$
вості. Сьогодні бджільництво має запилювально$медовий
напрям, що забезпечує виробництво продукції й викори$
стання бджіл як запилювачів ентомофільних сільськогос$
подарських рослин.

Сільськогосподарські підприємства за сучасних рин$
кових умов господарювання отримали можливість неза$
лежно обирати напрями та способи розвитку для найк$
ращого розкриття власного потенціалу, разом з відпові$
дальністю за їх ефективність та результати. Саме страте$
гічне планування покликане забезпечити поступальне
зростання, стійкість та сталість розвитку підприємства за
різних умов. Загалом правильно побудована та економі$
чно обгрунтована стратегія є запорукою його успішності.

Розвиток теоретичних та методичних засад стратегії
підприємств аграрного сектору є неможливим без за$
стосування положень фундаментальної методології та
економічної теорії, врахування результатів реформуван$
ня АПК України, дослідження сучасних змін глобалізо$
ваної економіки та їх впливу на довгостроковий розви$
ток підприємств.

Якщо повернутися до історичного минулого, а саме
до початку використання поняття "стратегії" в еко$
номічній науці, то вперше у 1962 році А. Чандлер викори$
став цей термін у фундаментальній праці з менеджменту
"Стратегія та структура", визначивши стратегію, як "вста$
новлення довгострокових цілей і задач підприємства, ви$
роблення програми дій і розподілу ресурсів, необхідних
для цих цілей [1, с. 5]. Згідно з поглядами І. Ансоффа,
стратегія — це "один із наборів правил прийняття рішен$
ня відносно поведінки підприємства" [5, с. 159]. Тому фор$
мування і впровадження чіткої стратегії є запорукою ус$
пішного функціонування підприємства.

Якщо розглянути визначення стратегії за М. Порте$
ром, то це оптимальний підбір видів діяльності підприєм$
ства [13, с. 96]. Водночас вчений зазначає, що: "суть стра$

тегічного позиціонування полягає у виборі видів діяль$
ності, які відрізняються від видів діяльності конкурентів"
(13, с. 83).

Слід відзначити, що сутність категорія "стратегія" пе$
реплітається з поняттям маркетингова стратегія, але все
ж таки це різні категорії. Так, у сучасних умовах госпо$
дарювання в стратегічній діяльності підприємства пріо$
ритетною є маркетингова стратегія, яка визначає основні
ринкові орієнтири. За визначення американських дослід$
ників, питома вага маркетингової стратегії в загальній
стратегії фірми становить близько 80% [8, с. 21].

Філіп Котлер трактує маркетингову стратегію, як ра$
ціональну, логічну побудову, керуючись якою організа$
ція розраховує вирішити свої маркетингові задачі. Вона
включає в себе конкретні стратегії по цільових ринках,
комплексу маркетингу і рівню витрат на маркетинг [7, с.
404].

У економічному енциклопедичному словнику марке$
тингову стратегію розглядають як узагальнену модель
маркетингових дій на довготривалий період з метою реа$
лізації місії та досягнення цілей організації (підприємства,
фірми, компанії) шляхом застосування комплексу марке$
тингових, організаційно$технічних і фінансових заходів
щодо розширення обсягів виробництва і збуту продукції,
підвищення її конкурентоспроможності, зростання рин$
кової частки, впливу на споживача. Маркетингова стра$
тегія за сучасних умов є основою загальної стратегії
організації [11, с. 456].

Під час формування маркетингових стратегій дрібних
сільськогосподарських виробників на ринку продукції
бджільництва необхідно узгоджувати його потенційні
можливості стосовно забезпечення вимог кінцевих спо$
живачів щодо асортименту, якості і ціни продукції, вра$
ховувати максимальне використання своїх конкурентних
переваг та слабкі позиції конкурентів, обгрунтовувати
стратегії основних елементів маркетингового комплексу:
товару, ціни, розподілу і просування.

Для визначення рівня конкуренції і аналізу галузі
бджільництва щодо привабливості ведення бізнесу ско$
ристаємося аналізом конкурентної боротьби із методи$
ки п'яти сил Портера, розробленою ним у Гарвардській
бізнес$школі у 1979 р. Побудуємо таблицю для оцінки па$
раметрів внутрігалузевої конкуренції (табл. 1). Як бачи$
мо на ринку продукції бджільництва спостерігається ви$
сокий рівень внутрігалузевої конкуренції.

У ринкових відносинах для обгрунтування маркетин$
гової стратегії на висококонкурентному ринку визначаль$
ну роль відіграє попит, у повній відповідності якому фор$
мується пропозиція сільськогосподарської продукції. На$
дання пріоритетного значення пропозиції продукції, зок$
рема бджільництва, містить елементи невизначеності та
ризику. Тому процеси формування і розвитку маркетин$
гової стратегії виробників продукції бджільництва різно$
го рівня на сучасному етапі становлення ринку особливо
актуальні.

Організація маркетингової діяльності у виробників
продукції бджільництва визначається особливостями ве$
дення господарювання: залежністю результатів від при$
родних умов, сезонністю виробництва, зовнішньоеконо$
мічними зв'язками, участю державних органів в розвитку
АПК і його галузей. Природні та економічні процеси в
агробізнесі інтегруються і створюють особливі умови для
виробництва й організації маркетингу.

В Україні за попередніми оцінками Асоціації експор$
терів меду і Спілки пасічників налічується близько 70—80
тис. пасічників [3]. Більшість із них до 90% — це дрібні та
середні виробники в господарствах населення. Якщо роз$
глянути більш детально структуру українського
бджільництва за розміром пасіки та середньої партії меду,
то отримаємо таку структуру:

— любителі (мають до 50 бджолородин) з обсягом ме$
дозбору до 800 кг— 61%;

— середні (мають 50—100 бджолородин) з обсягом ме$
дозбору від 800 кг до 5 т — 26%;

— напів$ та професійні пасічники (мають 100—200 і
більше бджолородин) з обсягом медозбору більше 5 т —
13% [3].



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 11/2019118

продукти бджільництва, які цікавлять українського спо$
живача.

Середнім пасічникам доцільно кооперуватися для
спільного виробництва, що забезпечить розвиток техно$
логій, спільне використання обладнання, спільну закупі$
влю вощини та ліків, а оптові обсяги зазвичай за реалізу$
ються за нижчими цінами. Також доцільно розвивати

Оцінка параметра 
Параметр оцінки 

3 2 1 

Високий рівень насичення 
ринку 

Середній рівень насичення ринку Невелика кількість 
гравців 

Кількість гравців 

+   

Стагнація або скорочення 
місткості ринку 

Уповільнюючий, але зростаючий Високий Темп росту ринку 

  + 

Підприємства продають 
стандартизований товар 

Товар стандартизований по 
ключовим властивостям, але 
відрізняється додатковими 
перевагами  

Товари підприємств 
значно відрізняються 
між собою 

Рівень диференціації 
продукту 

+   

Жорстка цінова конкуренція 
на ринку 

Є можливість для підвищення ціни 
тільки в межах покриття зростання 
витрат  

Завжди є можливість 
підвищення ціни для 
покриття зростання 
витрат 

Обмеження в 
підвищенні ціни 

 +  

Загальний бал 9 

4 балла Низький рівень внутрігалузевої конкуренції 

5-8 балла Середній рівень внутрігалузевої конкуренції 

9-12 балла Високий рівень внутрігалузевої конкуренції 

Таблиця 1. Аналіз рівня конкурентної боротьби на ринку продукції бджільництва

Джерело: розроблено автором на основі [2].

Рис. 1. Завдання розроблення маркетингових стратегій

Джерело: побудовано автором на основі [6, с. 50].

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Забезпечення 
адекватності 
маркетингової 

політики 
підприємства 

Завдання розроблення маркетингових стратегій 

Розроблення 
комплексу 

маркетингових 
заходів 

 

Пристосування 
діяльності 

підприємства до 
змін зовнішнього 

середовища 

• зміна видів продукції; 
• знання потреб 

клієнтів; 
• детальна 

сегментація ринку 
 

• розроблення нових 
видів продукції; 

• створення 
інтегрованих 
об’єднань; 

• диференціація цін; 
• диверсифікація 

виробництва 

• облік особливостей в 
контактах з 
громадськістю; 

• соціальна ситуація в 
країні; 

• економічна 
кон’юктура ринку 

 

Така класифікація виробників продукції бджільниц$
тва ставить різні завдання перед кожної групою. Тому лю$
бителям було б доцільно не звертати уваги на оптовий ри$
нок меду, через який вони втрачають прибуток, продаю$
чи свою продукцію по знижених цінах; сконцентрувати$
ся у продажах на внутрішньому ринку та розвивати асор$
тимент продуктів бджільництва: монофлорні меди та інші
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асортимент продукції бджільництва та створювати
розгалужену структуру продажу частини власної
продукції на внутрішньому ринку. І, звісно ж, вихо$
дити на пряму співпрацю з експортером шляхом
створення збутового кооперативу.

Професійним пасічникам слід виходити напря$
му на співпрацю з іноземними покупцями для уник$
нення посередників та отримання більшої частини
прибутку. А також збільшувати пасіки, розвивати
сучасні технології виробництва та оптимізовувати
витрати.

У процесі розроблення маркетингових стратегій
залежно від типу розвитку сільськогосподарських
підприємств вирішуються три взаємопов'язані зав$
дання (рис. 1).

Формування маркетингових стратегій дрібното$
варних підприємств на ринку продукції бджільниц$
тва має свою специфіку. Вона, насамперед, полягає
в тому, що ці підприємства працюють на конкурент$
них ринках і випускають продукцію, яка практично
не відрізняється (або відрізняється незначною
мірою) від продукції найближчих конкурентів. Крім
того, продукція виробляється невеликими партіями,
що не мають принципового значення на даному рин$
ку. З урахуванням низького рівня готовності таких
підприємств до впровадження стратегій та недоско$
налості систем управління слід застосовувати мак$
симально спрощений маркетинговий інструмен$
тарій, серед якого обов'язковими є аналіз факторів
макро— та мікросередовища, а також елементи пор$
тфельного аналізу [2, с. 20].

Маркетингова стратегія підприємства на ринку
продукції бджільництва окреслює напрям його
діяльності, включаючи вибір цільових ринків, роз$
робку і практичне втілення комплексу маркетингу,
характеризує довгострокові цілі, забезпечує узгод$
ження маркетингової діяльності з іншими видами діяль$
ності та погоджує різні види маркетингових рішень. Мар$
кетингові стратегії базуються на оцінці стратегічних чин$
ників, що впливають на діяльність підприємства, включа$
ючи організаційні особливості виробництва продукції
бджільництва, життєвий цикл товарів та продукції, кон$
курентну ситуацію та інші чинники макросередовища [2,
с. 21]. Характеристика і оцінка особливостей наведена в
таблиці 2.

Ефективність маркетингової стратегії залежить від
процесу реалізації й чинників готовності підприємства до
цього процесу. Дієвість маркетингових стратегій перед$
бачає подальшу розробку тактики їх практичного втілен$
ня.

Розробку стратегії у такому випадку слід здійснюва$
ти на основі переважно аналізу якісних характеристик
господарства та його зовнішнього середовища за наступ$
ною схемою (рис. 2). Для ефективної ринкової діяльності
підприємства маркетингова стратегія є найважливішою
функціональною стратегією, оскільки покликана забез$
печити обгрунтування цілей і завдань на кожному окре$
мому ринку (сегменті ринку) і стосовно кожного виробу
з урахуванням особливостей конкуренції і попиту спожи$
вачів [1, с. 387].

Сьогодні формування маркетингової стратегії мож$
на вважати основою стратегічного розвитку для госпо$
дарств на ринку продукції бджільництва і викликано та$
кими чинниками:

— ринок бджільництва є насиченим і характеризуєть$
ся високим рівнем конкуренції, тому для успішної рин$
кової діяльності кожному господарству та підприємству
необхідно визначити свій цільовий сегмент зі специфіч$
ними потребами, що є можливим лише у разі використан$
ня маркетингового інструментарію;

— сучасне зовнішнє бізнес$середовище динамічно
змінюється, що може надати господарствам та підприєм$
ствам додаткові ринкові можливості або, навпаки, нести
загрози для його стратегічної діяльності. Постійний мо$
ніторинг ситуації на ринку зможе визначити ринкові мож$
ливості для учасників, своєчасно їх розпізнати та скори$
статися ними і водночас уникнути ринкових загроз. Саме

цей складник є основою методологічного інструментарію
під час формування маркетингової стратегії;

— високий рівень конкуренції, який існує на міжна$
родних і внутрішніх ринках, вимагає від господарств та
підприємств адекватної конкурентної поведінки, яка
дасть можливість для зміцнення конкурентоспроможної
довгострокової позиції на ринку. Теорія конкурентних
переваг націлена на: розроблення заходів, спрямованих
на посилення конкурентоспроможності; формування
механізму реагування на зовнішні зміни; вирішення спе$
цифічних питань і проблем бізнесу, які є актуальними на
даний момент. Усе це є також основою під час формуван$
ня маркетингової стратегії;

— врахування змін у характері і поведінці споживача
є важливим для ринкової діяльності господарств та
підприємств.

На сьогодні споживачі стають більш обізнаними зав$
дяки активізації інформаційного простору. Комунікацій$
на політика господарства та підприємства дедалі сильні$
ше впливає на споживача та на формування його купівель$
ної поведінки; підвищуються вимоги споживача до якості
та інших нецінових факторів конкурентоспроможності
продукції, рівень індивідуалізації споживача. У резуль$
таті цих змін споживач стає вимогливішим до результатів
діяльності виробника. Стають важливими знання і розу$
міння потреб споживача, його вимог до продукції та то$
варів. Можливість задовольняти ці потреби краще й ефек$
тивніше, ніж конкуренти, є чинником успішної діяльності
господарства та підприємства та основним критерієм під
час формування маркетингової стратегії.

ВИСНОВКИ
Медова галузь України має потужний потенціал на

внутрішньому ринку та дозволяє входити до п'ятірки про$
відних країн$експортерів меду. Для розвитку галузі од$
нією з основних проблем є низький рівень професіоналі$
зації господарств та обмежені можливості для збуту меду
для малого і середнього виробника. Світовий досвід по$
казує, що маркетинг є засобом перспективного розвитку
підприємств. А розробка маркетингової стратегії — це
процес створення і практичної реалізації програми дій.

Таблиця 2. Особливості виробництва та маркетингу на ринку
продукції бджільництва

Джерело: побудовано автором на основі [12].

Особливості виробництва 
продукції бджільництва Особливості маркетингу 

Сезонність виробництва та 
залежність від природно-
кліматичних умов і урожайності с/г 
культур, тому результати 
виробництва є непередбачувані 

Виробництво однотипної продукції, що 
має в основному споживче 
використання і корисне для здоров’я 

Високий рівень конкурентного 
оточення у галузі, особливо в межах 
певного географічного регіону, що 
зумовлено наявністю великої 
кількості однотипних господарств 

Різноманітність розмірів господарств, 
обмежена можливість диверсифікації 
продукції бджільництва 

Бджоли є головним засобом 
виробництва продукції 

Недосконалість інформаційного 
забезпечення щодо оброблення 
сільськогосподарських культур 
пестицидами і, як правило, отруєння та 
загибель бджолосімей, що впливає на 
конкурентоспроможність виробника 

Залежність ціни на продукцію від 
експортерів та переробників 

Відсутність централізованих стимулів: 
потреба виробників у державній 
підтримці та координації 

Просування та розподіл продукції 
виконує пасічник 

Організація та впровадження 
маркетингової діяльності знаходиться 
на низькому рівні 
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Під час формування маркетингових стратегій дрібних
сільгоспвиробників на ринку продукції бджільництва не$
обхідно узгоджувати їхні потенційні можливості, бо вони
працюють на висококонкурентному ринку і випускають
продукцію, яка практично не відрізняється від продукції
найближчих конкурентів. Також треба враховувати особ$
ливості виробництва продукції бджільництва. Тому мар$
кетингова стратегія передбачає розроблення стратегічних
напрямів для досягнення довгострокових конкурентних
переваг та можливості своєчасної адаптації суб'єктів гос$
подарювання до динамічних змін макро$ і мікросередо$
вища, сприяє формуванню потреб і смаків споживачів
відповідно до суспільних цінностей.
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