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— Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation і нумеруються з правого боку.

ДО УВАГИ АВТОРІВ!
ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ І ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
На теперішній час підприємства змушені гнучко ре�

агувати на зміни, що відбуваються і адаптувати до них
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DEVELOPMENT COMPETITIVE STRATEGY OF ENTERPRISES IN THE PROCESS APPROACH

Визначено особливості процесного управління при розробці конкурентної стратегії, які полягають у

необхідності змінити формалізоване виконання працівниками своїх посадових обов'язків на прагнення

до кооперування, коли для підприємства характерна тенденція до єднання на основі усвідомлення кожX

ним працівником особистої причетності до спільного результату. Запропоновано на підставі аналізу суX

часної економічної літератури розробку конкурентної стратегії підприємства в умовах процесного підхоX

ду, визначення вимог до конкурентних стратегій, обгрунтувати відповідність конкурентних стратегій та

елементів внутрішнього стратегічного потенціалу підприємства. Розглянуто модель діяльності підприєX

мства з розробки конкурентної стратегії, при описі якої використовуються основні процеси, процеси

управління і процеси забезпечення відповідно. Запропоноване загальне дерево цілей конкурентної страX

тегії може бути проілюстровано наступним чином, за рахунок реалізації даних цілей повинен сприяти

комплекс заходів: поXперше, створення, освоєння і просування борошняної кондитерської продукції, що

має явні споживчі переваги перед продукцією конкурентів; поXдруге, підвищення маркетингової культуX

ри співробітників підприємства, забезпечення творчого, новаторського підходу до управління з боку кеX

рівництва, формування та розвиток маркетингового мислення для всіх співробітників підприємства.

The features of process management in developing competitive strategies is the need to change the

performance of employees formalized their duties in pursuit of cooperation when the company tends to unity

based on awareness of each employee personal involvement to a common result. An analysis based on modern

economic literature development of competitive business strategy in terms of process approach to requirements

definition competitive strategies, competitive strategies to prove compliance and internal elements of the strategic

potential of the company. The model of the company to develop competitive strategies which are used when

describing basic processes, management processes and software processes, respectively. The general objectives

tree competitive strategy can be illustrated as follows, through the implementation of these goals should promote

a set of measures: first, the creation, development and promotion of pastry products, consumer has clear

advantages over the products of competitors; secondly, improving the marketing culture of company employees,

providing creative, innovative approach to the management of the management, creation and development of

marketing thinking to all employees.

Ключові слова: конкурентна стратегія підприємства, моделі, процесний підхід, внутрішній стратегіч!
ний потенціал підприємства, дерево цілей конкурентної стратегії.

Key words: competitive strategy of enterprises, models, process approach, the internal strategic potential of
enterprise competitive strategy objectives tree.

підходи, що застосовуються до розробки та реалізації
конкурентної стратегії у відповідності до тенденцій
інноваційної діяльності, рівнем розвитку виробничих
технологій, масштабами використання сучасних засобів
автоматизації виробництва і управління, а також інши�
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ми факторами, що впливають на формування і розви�
ток їх конкурентних переваг. Особливості процесного
управління при розробці конкурентної стратегії поля�
гають в необхідності змінити формалізоване виконан�
ня працівниками своїх посадових обов'язків на прагнен�
ня до кооперування, коли для підприємства характерна
тенденція до єднання на основі усвідомлення кожним
працівником особистої причетності до спільної резуль�
тату. В умовах динамічного ринку і посилення конку�
рентної боротьби управління процесами є привабливою
альтернативою функціональному опису бізнесу в хлібо�
пекарській галузі.

Процесний підхід забезпечує глибоку інтеграцію
процесів для того, щоб зробити можливим досягнен�
ня бажаних виходів. Ефективне використання всіх
видів ресурсів, орієнтація всіх служб і відділів
підприємства на кінцевий результат діяльності,
сприяння залученню персоналу, більш чітке визначен�
ня відповідальності учасників — все це визначає пе�
реваги процесного підходу при розробці конкурент�
ної стратегії.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ, У ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Проблемам стратегічного управління, стратегічно�

го планування і розробки функціональних стратегій на
підприємстві присвячено наукові праці великої кількості
як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, таких, як І. Ан�
софф, Є.І. Березовська, В.Л. Дикань, Н.Н. Жиліна,
А. Карпов, А.В. Курликова, А.Ю. Нестеров, А.К. Окса�
митний, Є. Пузов, А.А. Томпсон та Дж. Стрікленд. В
своїх працях автори пропонують різні підходи до визна�
чення поняття, класифікації та методів розробки фун�
кціональних стратегій підприємства, але сьогодні жо�
ден з авторів не пропонує розробки конкурентної стра�
тегії підприємства в умовах процесного підходу.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є запропонування на підставі аналізу

сучасної економічної літератури розробку конкурент�
ної стратегії підприємства в умовах процесного підхо�
ду, визначення вимог до конкурентних стратегій, об�
грунтувати відповідність конкурентних стратегій та еле�

Рис. 1. Лінійний алгоритм створення процесної моделі
конкурентної стратегії підприємства
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ментів внутрішнього стратегічного потенціалу підприє�
мства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ

У багатьох галузях використання процесного
підходу пов'язане з серйозними труднощами, зумов�
леними рядом причин. По�перше, це відсутність до�
статньо підготовлених до роботи з інтегрованими уп�
равлінськими структурами складу керівників. По�
друге, психологічна неготовність керівників і
фахівців до подолання труднощів, пов'язаних з ос�
воєнням процесного підходу [3, с. 128].

Основу створення процесной моделі конкурент�
ної стратегії складає розроблений нами лінійний ал�
горитм відповідно до рисунка 1.

На першому етапі відбувається визначення необ�
хідних процесів для формування конкурентної стра�
тегії підприємства. При вирішенні цього завдання
спочатку встановлюється мережа основних процесів,
далі визначаються процеси управління і процеси за�
безпечення, т.б. ті види робіт, які необхідно здійсню�
вати для підтримки основних процесів.

На другому етапі відбувається визначення по�
слідовності процесів розробки конкурентної стра�
тегії. Вихід одного процесу є входом для іншого. Виз�
начення послідовності дозволить встановити взає�
мозв'язок процесів, уникнути роз'єднаності
підрозділів і допоможе орієнтувати всі підрозділи та
служби на досягнення кінцевого результату, що виз�
начається загальною метою розробки успішної кон�
курентної стратегії [1,  с. 45].

Розглянемо модель діяльності підприємства з
розробки конкурентної стратегії, при описі якої ви�
користовуються основні процеси, процеси управлі�
ння і процеси забезпечення відповідно до рисунка 2.
На третьому етапі відбувається формування цілей
процесів. Цілі покликані давати основу і стимул для
подальшої діяльності.

Загальне дерево цілей конкурентної стратегії
може бути проілюстровано наступним чином, за ра�
хунок реалізації даних цілей повинен сприяти комп�
лекс заходів:

по�перше, створення, освоєння і просування бо�
рошняної кондитерської продукції, що має явні спо�
живчі переваги перед продукцією конкурентів;

по�друге, підвищення маркетингової культури
співробітників підприємства, забезпечення творчо�
го, новаторського підходу до управління з боку ке�
рівництва, формування та розвиток маркетингового
мислення для всіх співробітників підприємства.

Цілі повинні бути конкретними, вимірними, до�
сяжними і розрахованими за часом.

На четвертому етапі здійснюється визначення
споживачів і постачальників кожного процесу. На
цьому етапі визначається той, хто надає інформацію

(вхід) для процесу і для кого призначається продукт
процесу (вихід).

П'ятий етап передбачає визначення основних ви�
ходів і входів кожного процесу розробки конкурен�
тної стратегії. Основні входи процесу включають
інформаційні або матеріальні потоки, які забезпечу�
ють отримання основного виходу (конкурентної
стратегії) процесу.

Шостий етап зосереджений на визначенні ре�
сурсів, необхідних для функціонування процесів. Ре�
сурси — це що впливають чинники, необхідні для ви�
конання перетворень, але самі не перетворюються.
До них відносяться персонал, який виконує процес,
і фізичні ресурси, необхідні персоналу для роботи.
Необхідні навички включені в людські ресурси.

На сьомому етапі поряд з визначенням ресурсів
необхідно визначити керуючі впливи на процес. Ке�
руючі впливи містять регламентують вимоги до
діяльності процесу (плани заходів, регламенти, стан�
дарти процесів, нормативні та законодавчі вимоги).

Восьмий етап зосереджений на описі процесів. На
цьому етапі, коли вже визначені входи, виходи про�
цесів, а також ресурси необхідні для їх функціону�
вання необхідно визначитися зі способом опису про�
цесів. Найбільш відповідним, на нашу думку, є граф�
ічне представлення процесів у вигляді матриці "Бу�
динок якості". Ця матриця використовується в рам�
ках QFD�методології (структуруванні функції
якості), яка застосовується для забезпечення кращо�
го розуміння очікувань споживачів при проектуванні
процесів розробки конкурентної стратегії підприє�
мства [4, с. 26].

Першим ключовим елементом структурування
функції якості є уточнення цільових установок влас�
ника. Споживач формулює свої побажання, як пра�
вило, в абстрактній формі. Подібні абстрактні вимо�
ги споживача називають "голосом споживача". Спо�
чатку необхідно виявити "голос споживача" і визна�
чити пріоритетність споживчих вимог. Для цього ви�
користовується первинна (опитування, анкетування,
інтерв'ю  тощо). І вторинна (думки експертів, аналі�
тична література, публікації в пресі та тощо) інфор�
мація. На цьому етапі споживчі вимоги подаються у
формі опису очікуваних вигод, які споживач може
отримати від продукту. Іншими словами, необхідно
"голос споживача" шляхом кропіткої роботи пере�
вести на такий рівень дерева споживчої задоволе�
ності, коли ці вимоги споживача можуть бути по�
ставлені в прямий зв'язок із загальними характерис�
тиками продукту, тобто можуть бути виміряні.

У результаті угруповання і укрупнення всіх очі�
кувань споживачів виходить список споживчих ви�
мог до підприємства, в якому з'ясовується, що для
нього цінне:

1) фінансова успішність компанії;
2) збільшення капіталізації компанії;
3) збільшення частки ринку;
4) максимальна лояльність споживачів;
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5) висока якість продуктів;
6) стійка ліквідність.
Не всі вимоги споживачів однаково для них зна�

чимі. Відповідно необхідно приділяти різний увагу
різним вимогам. Тобто потрібно визначити важ�
ливість кожної споживчої вимоги та скласти їх рей�
тинг. Ранжування вимог проводиться або шляхом
проведення нового опитування, або за допомогою
експертних оцінок. Отриманий ранжирований спи�
сок вимог споживачів є вхідною інформацією для
процесу побудови "Будинку якості" і заноситься в
ліву частину "Будинку якості", утворюючи прибудо�
ву.

Кожній вимозі споживачів повинна відповідати
не менше однієї характеристики якості. Не слід
включати в набір ті характеристики, які не вплива�
ють на задоволення хоча б одного вимоги. Отримані
інженерні характеристики розташовуються у верхній
частині "Будинку якості".

За допомогою мозкового штурму вдалося визна�
чити, які саме технічні характеристики пов'язані з
тими чи іншими побажаннями споживачів підприєм�
ства. Найбільш важливі технічні характеристики, по�
в'язані зі споживчими вимогами, згруповані в 16
груп:

1) стратегічне управління;
2) ідентифікація споживача;
3) ідентифікація постачальника;
4) ідентифікація ринку;
5) планування закупівель;
6) процес прийому товарів на склад;
7) процес відпуску товарів зі складу;
8) процес зберігання товарів на складі;
9) моніторинг і обслуговування;
10) розрахунки з контрагентами;
11) управління фінансами;
12) автотранспорт;
13) служба безпеки;
14) юридичний відділ;
15) управління людськими ресурсами;
16) IT�обслуговування.
Далі важливо досліджувати, наскільки технічні

характеристики впливають на задоволення потреб
споживача в процесі визначення цільових специфі�
кацій продукту. Для цього існує матриця відповід�
ностей. У цій матриці аналізуються взаємозв'язки
між побажаннями покупців, або споживчими харак�
теристиками продукту, і його технічними характе�
ристиками, тобто між "що" і "як".

Щоб зробити матрицю максимально простою
зазвичай використовується як можна менше число
видів залежностей. Набір звичайно використовува�
них символів виділяє сильну, середню та слабку за�
лежність відповідно до таблиці 1.

Незаповнений рядок матриці означає, що ха�
рактеристики продукту і відповідне побажання спо�
живачів ніяк не пов'язані (тобто ніяка з технічних ха�
рактеристик продукту не задовольняє ці вимоги спо�
живача).

На підставі отриманого набору споживчих вимог
та інформації про їх пріоритетності можливо визна�
чити конкурентну позицію продукту. Існуючий про�
дукт порівнюється з одним або декількома конкурен�
тними продуктами. Потрібно зрозуміти, які харак�

теристики аналізованого продукту порівнюються з
іншими. Порівняння проводиться за допомогою ви�
ставлення експертних оцінок за певною бальною
шкалою для своєї і конкурентної продукції щодо за�
доволення кожної вимоги споживачів. Важливо виз�
начити ті характеристики процесу, які ми хочемо
поліпшити відповідно до побажань споживачів і щоб
не відставати від конкурента. Побудовані профілег�
рами в процесі порівняння дозволяють виявити на�
прями змін характеристик.

Для остаточного визначення набору ключових
характеристик необхідно врахувати поточні значен�
ня технічних характеристик у порівнянні з конкурен�
тами, технологічну та економічну складність зміни
потенційно пріоритетних характеристик. У цій об�
ласті "Будинку якості" показані одиниці виміру всіх
технічних параметрів ("Скільки") [2, с. 94].

Цільові значення визначаються на підставі техн�
ічних даних і пріоритетності параметрів. Цільові зна�
чення описують поліпшення тих технічних характе�
ристик, яких домагається менеджмент.

Розгортаючи якість на початкових етапах жит�
тєвого циклу продукту відповідно до потреб і поба�
жань споживача, вдається уникнути або звести до
мінімуму коригування продукту після його появи на
ринку, а отже, забезпечити стійкі конкурентні пере�
ваги.

Сутність дев'ятого етапу розробки конкурент�
ної стратегії зводиться до визначення відповідаль�
ної особи за процес. На цьому етапі необхідно при�
значити власника процесу, закріпити за ним відпо�
відальність за розробку та функціонування проце�
су.

На етапі визначення функцій учасників у кожно�
му процесі відбувається опис їх функцій. Функції
учасників процесу будуть складатися з окремих
робіт у конкретних підпроцесах. На підставі функцій
підрозділів у різних процесах повинні формуватися
положення про підрозділи підприємства.

При тестуванні створеної моделі необхідно про�
вести аналіз її здатності досягти цілей підприємства:
наскільки чітко визначені взаємозв'язки процесів, їх
входи і виходи, постачальники і споживачі. У разі ви�
явлення неадекватності процесної моделі підприєм�
ства необхідно здійснювати коригування на певних
етапах її створення відповідно до алгоритму на ри�
сунку 1.

Очевидно, що розробка і ефективне виконання
конкурентної стратегії вимагає детального знання
ринкової ситуації, стану зовнішнього середовища, а
також і потенціалу і можливостей компанії (внутрі�
шнього середовища) у сфері НДДКР, інтелектуаль�
ного потенціалу, виробничих потужностей і техно�
логічного оснащення, якості та тощо. Ці знання
підприємство в змозі отримати тільки за результа�
тами системних маркетингових досліджень.

У процесі розробки конкурентної стратегії до�
цільно враховувати наступні обставини, що знач�
но впливають на результати її майбутньої реалі�
зації:

— по масовій і серійній продукції необхідно чітко
позначити її відмінні характеристики і переваги в по�
рівнянні з товарами конкурентів, щоб споживачі мог�
ли прийняти обгрунтоване рішення про покупку, ма�

Сила залежності Позначення Вага 
Сильна  9

Середня 3

Слабка 1

Відсутність кореляції 0

Таблиця 1. Символи для матриці відповідностей
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ючи повну інформацію не тільки про споживчі влас�
тивості, а й про фірмовий стиль, переваги упаковки,
особливі елементи дизайну та ін.;

— з усього товарного асортименту продукції слід
вибрати один вид продукції, що цікавить широке
коло споживачів, і застосовувати до нього страте�
гію недиференційованого маркетингу з урахуванням
сформованої ринкової ситуації;

— використовуючи можливості диференційова�
ного підходу, можна просувати модифікації одно�
го продукту на різні ринкові сегменти за допомо�
гою розробки і реалізації відповідних маркетинго�
вих програм, що дозволити отримати додаткові
конкурентні переваги на основі стратегії диферен�
ціації;

— пошук нових сфер використання існуючих про�
дуктів, які передбачають масштабне використання
маркетингових комунікацій, нових підходів до сти�
мулювання збуту і просування продукції є важливим
фактором успіху стратегії;

— важливо вийти на ринок з новим продуктом,
що володіє високим рівнем новизни;

— можна домогтися особливої уваги покупців
до товарів підприємства за рахунок їх підкреслено
високої якості, надійності і зручності в експлуа�
тації;

— можна розробити і вийти на ринок з принци�
пово новим товаром, який може бути лідером про�
тягом певного періоду часу, забезпечуючи перевагу
над конкурентами і створюючи підприємству репу�
тацію новатора;

— найменш ризикованими і тому найбільш раці�
ональними вважаються дії з виведення на ринок цілої
групи товарів із заздалегідь спланованим зрушенням
етапів їх життєвих циклів, тобто знаходяться в один
період часу на різних його етапах, що складають
зміст портфельної конкурентної стратегії.

Такий варіант стратегії сприяє збалансованому
здійсненню основної діяльності компанії, постійно�
му припливу прибутку і стимулює інвестиційні вкла�
дення в інноваційні розробки.

Розвиток має здійснюватися таким чином, щоб всі
зміни, що відбуваються в технологічній, виробничій
і організаційно�управлінській сферах підприємства
дозволяли забезпечувати його рентабельну роботу,
а також відповідали б інтересам власників, менед�
жерів і персоналу [5, с. 165]. У зв'язку з цим в якості
ще однієї мети конкурентної стратегії можна виді�
лити підвищення вартості бізнесу.

Постановка цієї мети в рамках конкурентної
стратегії не випадкова. На тлі загального економіч�
ного зростання і тенденцій розвитку українського
фондового ринку все більше число компаній вживає
заходів щодо збільшення ринкової вартості свого
бізнесу. Власники розуміють, що зараз можна отри�
мати значний прибуток, за рахунок зростання капі�
талізації, а не отримання короткострокового при�
бутку. А, як відомо, однією з головних цілей менед�
жменту є саме збільшення ринкової вартості бізне�
су в довгостроковому періоді. У зв'язку з цим цікаві
результати ряду зарубіжних досліджень, які підтвер�
дили, що нематеріальні активи, зокрема маркетин�
гові, є значним компонентом ринкової капіталізації
компаній різних галузей.

ВИСНОВОК
Для успіху конкурентної стратегії важливі PR�

акції, спрямовані як на нових споживачів, так і на по�
стійних. Тому програма підвищення лояльність по�
винна включати заходи щодо підтримки традицій
виробництва і забезпечення якості продукції. Для
посилення конкурентних позицій підприємству необ�
хідно реалізувати наступні заходи:

— регулярно проводити моніторинг ринку;

— системно аналізувати споживчі переваги і за�
пити;

— регулярно безпосередньо зустрічатися з по�
купцями, проводити їх анкетування та опитуван�
ня;

— проводити оцінку конкурентоспроможності
вироблених товарів;

— проводити оцінку конкурентного становища і
ситуації на ринку хлібобулочної та борошняної кон�
дитерської промисловості (цінова політика, асорти�
мент, обсяг продажів та тощо);

— раціоналізувати асортимент продукції за ре�
зультатами аналізу переваг і запитів споживачів;

— проводити рекламні компанії та PR�акції, ви�
користовуючи активні прийоми інформаційного про�
сування продукції, беручи участь у виставках, ярмар�
ках та тощо.

Запропоновані заходи щодо розвитку асортимен�
ту, підвищення лояльності споживачів, вивчення рин�
ку і просування продукції, оптимізації організацій�
ної роботи та розвитку менеджменту підприємства
надають змогу, на наш погляд, сформувати комплек�
сну конкурентну стратегію, що дозволить підприє�
мству хлібобулочної промисловості зміцнити свої
позиції на освоєному ринку і домогтися успіху на
нових сегментах. Процесно�орієнтовні інструменти
менеджменту є основоположними в ефективному
економічному розвитку, а також стійкою платфор�
мою всього процесу управління економічної систе�
ми.
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METHODICAL PRINCIPLES OF COST MANAGEMENT IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

Основною метою запровадження дієвої системи управління витратами на підприємствах аграрX

ного сектору економіки є зміна стану зовнішнього і внутрішнього середовища їх функціонування.

Доведено, що формування методичних засад управління витратами підприємства грунтується

на відповідних концепціях, у результаті використання яких досягають ефективних результатів від

застосування відповідних прийомів, способів і методів управління виробничими витратами підприєX

мства.

Мета створення системи управління витратами полягає в тому, щоб найбільш ефективним споX

собом визначити ціну, яку покупець погодився б заплатити за певний набір товарів і послуг, і досX

лідити можливість продажу покупцям цих наборів за цією ціною; оптимізувати фінансовий резульX

тат через максимізацію прибутку (при цьому докладно досліджується основний факторний ланцюг

отримання прибутку: витратиXобсяг виробництваXприбуток); об'єктивно оцінити результати госX

подарської діяльності підприємства; прийняти обгрунтовані короткострокові і довгострокові упX

равлінські рішення.

Доведено, управління витратами — це динамічний управлінський процес регулювання раціоX

нального використання матеріальних, трудових, фінансових, а також природних ресурсів та приX

родних умов господарської діяльності організації з метою забезпечення конкурентних переваг, спряX

мований на досягнення найкращого економічного результату діяльності сільськогосподарського

підприємства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У нинішніх умовах дієве управління виробничими

витратами на підприємстві можливе лише за умови його
орієнтації на довгостроковий період та врахування
впливу як внутрішніх факторів, так і зовнішнього сере�
довища.

З метою мінімізації ризиків виробничої діяльності
та в результаті використання адаптаційних стратегій
більшість сільськогосподарських підприємств транс�
формувалися у комплекси вертикально�інтегрованих
виробництв. Однак, незалежно від організаційної фор�
ми господарювання на багатьох господарствах корпо�
ративного сектору аграрної економіки недостатньо роз�
роблені системи стратегічного управління виробничи�
ми витратами; не повною мірою враховується вплив
факторів зовнішнього середовища на фінансово�госпо�
дарську діяльність підприємства в цілому і на рівень ви�
робничих витрат; недостатньо опрацьовані теоретико�
методичні підходи до розробки принципів, методів, мо�
делей, механізмів та інструментів взаємодії стратегіч�
ного і тактичного управління виробничими витратами в
довгостроковому періоді.

Окрім вищезазначеного необхідність створення
дієвої системи управління виробничими витратами на
підприємствах аграрного сектору залежить від стану
зовнішнього і внутрішнього середовища їх функціону�
вання. Найчастіше вплив зовнішнього середовища вияв�
ляється у взаємодії підприємства зі споживачами про�
дукції та постачальниками матеріально�технічних ре�
сурсів. Водночас внутрішнє середовище також висуває
досить жорсткі вимоги до адекватності методів управ�
ління витратами, які використовуються підприємством.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Окремі питання, пов'язані із поглибленням теоре�

тико�методологічних засад розвитку різних аспектів
формування виробничих витрат та управління ними,
зокрема й аграрних підприємств, розглянуто у працях
вітчизняних науковців: В. Андрійчука, В. Збарського,
І. Охріменка, І. Баланюка, Ю. Цал�Цалка.

Ці наукові дослідження є істотним внеском у роз�
виток теоретичних основ і розроблення заходів, спря�
мованих на удосконалення процесу управління вироб�
ничими витратами підприємства.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою дослідження є розробка теоретичних, мето�

дологічних положень щодо оцінки ефективності управ�
ління витратами на сільськогосподарських підприєм�
ствах в умовах мінливості умов господарювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Формування методичних засад управління витра�

тами підприємства грунтується на відповідних концеп�
ціях, у результаті використання яких досягають ефек�
тивних результатів від застосування відповідних
прийомів, способів і методів управління виробничими
витратами підприємства. Кожна концепція управлін�
ня виробничими витратами підприємства передбачає
реалізацію певного методологічного підходу й базуєть�
ся на використанні певних методологічних принципів.
З метою визначення концепцій управління виробничи�
ми витратами, на нашу думку, необхідно брати до ува�
ги еволюційні етапи вдосконалення процесу управлін�
ня поточними витратами на підприємстві. Ураховуючи
це, до основних концепцій управління виробничими
витратами підприємства слід віднести такі: концепцію
обліку виробничих витрат і калькулювання собівар�
тості продукції; концепцію нормування виробничих
витрат; концепцію планування виробничих витрат; кон�
цепцію стратегічного управління виробничими витра�
тами [1; 2].

Ключовими факторами економічного зростання
підприємства в сучасних умовах слід виділити ста�
тус управління, що включає в себе комплекс струк�
тур, зв'язків і комунікацій, які забезпечують не�
обхідні аналіз та оцінку, прийняття й реалізацію об�
грунтованих управлінських рішень. Сільськогоспо�
дарським підприємством потрібно керувати за допо�
могою економічних важелів, структур управління,
інформаційних систем, сучасних методів управління,
що є потужним резервом підвищення ефективності
використання обмежених ресурсів, стабілізації та
зростання виробництва сільськогосподарської про�
дукції, в тому числі й галузі яєчного птахівництва,
на загальному тлі спаду і зниження товарності
сільського господарства.

Різноманіття трактувань поняття "управління"
пояснюється багатогранністю і складністю цього
явища, яке на сучасному етапі розвитку науки управ�
ління дуже важко правильно визначити. Автори на�
водять різні визначення поняття "управління" зосе�
реджуючи увагу на певних аспектах. Найбільш час�
то під управлінням розуміють найважливіший вид
діяльності  з  координації  роботи груп людей,
підрозділів, підприємства в цілому, спрямований на
виконання поставлених цілей шляхом ефективного
використання матеріальних, трудових, фінансових та
інших ресурсів. Усі функції системи управління взає�
модіють, формуючи єдиний процес, тобто безперер�
вний ланцюг взаємопов'язаних дій.

The main objective of establishing an effective system of cost management at enterprises of the agricultural

sector is changing the state of external and internal environment of their functioning.

It is proved that the formation of the methodological foundations for the cost management of the enterprise

is based on the relevant concepts, which achieve effective results from the use of appropriate techniques, ways

and methods of management of production expenses of the enterprise.

The main purpose of the cost management system is to ensure that the most effective way to determine the

price that a buyer would be willing to pay for a specific set of goods and services, and to explore the possibility of

sale to the buyers of these sets at this price; to optimize the financial result for the maximization of profits (this is

studied in detail, the main factor chain profit: costsXproduction volumeXprofit); objectively assess the results of

operations of the company; to make informed short and longXterm management decisions.

Proven, cost management is a dynamic management process of the regulation of the rational use of material,

human, financial and natural resources and the natural environment economic activities of the organization to

ensure competitive advantage, focused on achieving the best economic result of agricultural enterprises.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

11www.economy.in.ua

Управління витратами — це частина єдиного про�
цесу управління підприємством. Одні автори трак�
тують його як уміння економити ресурси і максимі�
зувати віддачу від них, інші — як один із засобів до�
сягнення підприємством високого економічного ре�
зультату, треті — як план заходів, здійснення якого
дозволить підприємствам знизити свої витрати і,
відповідно, підвищити ефективність роботи.

Ряд дослідників визначають управління витрата�
ми як систему із специфічними особливостями та
критеріями управління. Так, С.Ф. Покропивний ви�
діляє у системі управління витратами функціональ�
ний та організаційний аспекти. Ця система включає
в себе такі функціональні підсистеми: виявлення чин�
ників економії ресурсів; нормування витрат ресурсів;
планування витрат ресурсів за їх видами; облік і
аналіз витрат ресурсів; стимулювання економії та
ресурсів і зниження їх витрат. Ці функції виконують
відповідні структурні одиниці підприємства залеж�
но від розмірів останнього (відділи, бюро, окремі
працівники) [3].

На думку інших науковців, доцільно виділити
економіко�правову, організаційно�технічну та
інформаційної сторони системи управління витрата�
ми підприємства. Економіко�правову сторону мож�
на розглядати як сукупність економіко�правових ме�
тодик, правил, рекомендацій, принципів організації
та управління витратами, взаємовідносин управлі�
нських і виробничих служб підприємства, їх права та
обов'язки. Організаційно�технічна сторона — це су�
купність технічних засобів і структур (виробничих і
організаційних) підприємства. Сукупність економі�
ко�математичних методів і засобів програмного за�
безпечення, що забезпечують підготовку раціональ�
них управлінських рішень, становить економіко�ма�
тематичну сторону. До інформаційної сторони відно�
сяться зв'язки між елементами системи, система збо�
ру, передачі, зберігання, обробки та видачі інфор�
мації [4].

Як зазначає М.О. Данилюк, система управління
витратами містить такі основні елементи: об'єкти
управління витратами (формування та структура
витрат); технологію управління витратами (здійснен�
ня процедур, необхідних для виявлення відхилень
фактичних показників витрат від планових); суб'єкти
управління витратами (структурні підрозділи
підприємства, що здійснюють процедури управлін�
ня витратами); предмети управління витратами (ок�
ремі характеристики стану витрат: дотримання
лімітів фонду оплати праці, витрат сировини і мате�
ріалів і т. д.) [5]. Питання управління витратами не
можна розглядати відокремлено таких показників,
як виручка від реалізації і прибуток. Визначення
"управління витратами і прибутком" в узагальнено�
му вигляді І.О. Бланк формулює як динамічний сис�
темний процес регулювання рівня витрат живої та
уречевленої праці [6]. Саме цей механізм сприяє
адаптації сільгосптоваровиробників до зовнішнього
і внутрішнього середовища, здійснюваний для забез�
печення керуючим суб'єктом максимальної ефектив�
ності, з метою досягнення конкурентних переваг у
ринковому середовищі відповідно до наявних ре�
сурсів на основі використання сучасних інформац�
ійних технологій.

Отже, управління витратами виробництва розг�
лядається як найважливіший напрям у формуванні
їх оптимального рівня для конкуруючих під�
приємств, що є необхідним для максимізації прибут�
ку на основі обгрунтованого маневрування витрата�
ми.

Однак управління витратами господарюючого
суб'єкта можна розглядати в двох контекстах: як
процес (діяльність) і як інститут. З одного боку, під
управлінням розуміють діяльність з керівництва

будь�якою системою або підприємства в цілому, з
іншого боку, сукупність суб'єктів цієї діяльності,
тобто кадри підприємства. Отже, управління витра�
тами має бути комплексним, крім того, прийняття та
реалізація управлінських рішень в області витрат пе�
редбачає їх системний розгляд, що визначає не�
обхідність дослідження управління витратами як
системи. При цьому система управління витрат уяв�
ляється нами як елемент загальної системи управлі�
ння підприємством, що володіє певними властивос�
тями, функціями і зв'язками, реалізація яких спря�
мована на підвищення ефективності діяльності
підприємства за допомогою комплексу цілеспрямо�
ваних дій з оптимізації витрат.

Основне призначення даної системи — це підго�
товка інформації для прийняття оперативних і про�
гнозних управлінських рішень. Якщо узагальнити
думки авторів про зміст, цілі і завдання управління
витратами на сучасному етапі, то їх можна звести до
наступних висновків.

У сучасних умовах основна мета створення сис�
теми управління витратами полягає в тому, щоб:
найбільш ефективним способом визначити ціну, яку
покупець погодився б заплатити за певний набір то�
варів і послуг, і дослідити можливість продажу по�
купцям цих наборів за цією ціною; оптимізувати
фінансовий результат через максимізацію прибутку
(при цьому докладно досліджується основний фак�
торний ланцюг отримання прибутку: витрати�обсяг
виробництва�прибуток); об'єктивно оцінити резуль�
тати господарської діяльності підприємства; прий�
няти обгрунтовані короткострокові і довгострокові
управлінські рішення.

Найважливішими завданнями управління витра�
тами є: підвищення ефективності діяльності госпо�
дарюючого суб'єкта; визначення витрат за основни�
ми функціями управління; розрахунок витрати
коштів за окремими структурними підрозділами і
господарству в цілому; розрахунок витрат на вироб�
ництво одиниці продукції — калькулювання собівар�
тості продукції; визначення витрат за основними
бізнес�функціями і виробничими підрозділами
підприємства; виявлення резервів економії коштів на
всіх етапах виробничого процесу і у всіх внутрішнь�
огосподарських виробничих підрозділах; проведен�
ня аналізу витрат виробництва з метою прийняття
управлінських рішень щодо удосконалення виробни�
чих процесів, формування асортиментної та цінової
політики, вибору варіантів інвестування, прогнозу�
вання обсягів виробництва і збуту продукції [1].

На практиці принципи управління витратами зво�
дяться до наступного: системний підхід до управлі�
ння витратами; методична єдність управління витра�
тами; управління витратами на всіх стадіях життє�
вого циклу продукту (послуги); оптимальність у по�
єднанні зниження витрат і підвищення якості про�
дукції; пошуки ефективних методів та інструментів
зниження витрат; удосконалення інформаційної
бази управління витратами; підвищення заінтересо�
ваності центрів відповідальності у зниженні витрат.
Зазвичай науковцями системою управління витрата�
ми передбачається виконання певних функцій: пла�
нування, прогнозування, проміжний контроль,
облік, контроль, аналіз (кінцевий контроль). Однак,
на нашу думку, доцільно виділити таку функцію уп�
равління витратами як їх оптимізація.

Використання планування та прогнозування вит�
рат може бути перспективним на стадії довгостро�
кового планування, а поточних витрат — на стадії
короткострокового планування. Якщо точність дов�
гострокового планування витрат є не високою і внас�
лідок впливу інвестиційного процесу, поведінки
конкурентів, державної політики в області підтрим�
ки галузей та ринків, а іноді й форс�мажорних об�
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ставин, то короткострокові плани витрат відобража�
ють потреби найближчого майбутнього і супровод�
жуються річними та квартальними розрахунками.

Організація процесу управління витратами —
найважливіший елемент ефективного управління
витратами, який реалізує механізм управління та
основні центри виникнення витрат і центри відпові�
дальності.

Контроль і регулювання витрат — це порівняння
фактичного їх рівня із запланованим, визначення
відхилень і прийняття оперативних заходів щодо усу�
нення розбіжностей. Своєчасна координація і регу�
лювання витрат дозволяють підприємствам уникну�
ти зриву у досягненні запланованого економічного
результату діяльності.

Облік як елемент управління витратами необхід�
ний для підготовки інформації при прийнятті вива�
жених рішень. У ринковій економіці прийнято поділ
обліку на два види: виробничий і фінансовий. Вироб�
ничий облік, як правило, ототожнюється з урахуван�
ням витрат на виробництво і калькулювання собівар�
тості продукції. У своєму розвитку виробничий облік
трансформувався в управлінський, який є активним
інструментом управління підприємством. Виробни�
чий облік орієнтується на методику відображення
витрат на виробництво, а управлінський — на аналіз
ситуації, прийняття рішень, вивчення запитів спожи�
вачів інформації, аналіз відхилень. Фінансовий облік
має надавати інформацію користувачам поза
підприємством і передбачає порівняння витрат із
доходами для визначення прибутку. У процесі управ�
ління витратами інформація про них використо�
вується передусім для оцінки рівня витрат і визна�
чення прибутку. Цей напрям передбачає розрахунок
собівартості продукції та одержаного прибутку.
Зниження собівартості сільськогосподарської про�
дукції — найважливіший резерв формування прибут�
ку. Правильне обчислення собівартості продукції
сприяє більш ефективному управлінню процесом її
формування, використання та мобілізації внутріш�
ньогосподарських резервів, подальшого зниження
рівня витрат виробництва.

Аналіз витрат є елементом функції кінцевого
контролю в системі управління витратами і дозволяє
оцінити ефективність використання всіх ресурсів
підприємством, виявити резерви зниження витрат на
виробництво продукції, підготувати матеріали для
прийняття раціональних управлінських рішень.

Функція контролю в системі управління витрата�
ми забезпечує зворотний зв'язок для порівняння зап�
ланованих і фактичних витрат. Ефективність конт�
ролю пов'язана із коригувальними управлінськими
діями, спрямованими на приведення фактичних вит�
рат у відповідність із запланованими або уточнення
планів, якщо вони не можуть бути виконані через
об'єктивну зміну виробничих умов. У свою чергу пла�
нування, прогнозування, організація, координація і
регулювання, облік та аналіз є лише способами уп�
равління витратами, притаманними вищезгаданим
функціям. Як окремий спосіб управління витратами
називають активізацію і стимулювання, які передба�
чають вплив на учасників виробництва, що спонукає
їх дотримуватися встановлених планом витрат і зна�
ходити можливості їх зниження. Для мотивації та�
ких дій використовуються як матеріальні, так і мо�
ральні стимули [7].

ВИСНОВКИ
Отже, управління витратами — це динамічний

управлінський процес регулювання раціонального
використання матеріальних, трудових, фінансових,
а також природних ресурсів та природних умов гос�
подарської діяльності організації з метою забезпе�
чення конкурентних переваг, спрямований на досяг�

нення найкращого економічного результату діяль�
ності сільськогосподарського підприємства.

Підвищити результативність управління витратами
дозволить прогнозування обсягів виробництва та плану�
вання собівартості продукції з урахуванням природно�
кліматичних та техніко�технологічних умов господарю�
вання підприємств. Основу організації виробництва ста�
новить система норм, в яку входить технологія виробниц�
тва продукції, норми виробітку або норми часу виконан�
ня кожної технологічної операції, норми витрачання ви�
робничих і допоміжних матеріалів і т.д. При цьому заз�
начені нормативи будуть специфічними для кожного
підприємства або групи підприємств, що ведуть вироб�
ничу діяльність у подібних умовах господарювання.
Найбільш точними і деталізованими є розрахунки, вико�
нані з використанням первинних норм і нормативів для
умов конкретного господарства на основі технологічних
карт. При розробці технологічної карти одночасно вир�
ішуються питання планування виробничих процесів у
часі, визначення потреби в технічних засобах, трудових і
матеріальних ресурсах, створюється можливість контро�
лювати витрати поопераційно.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ І ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Метою запровадження системи бюджетування є в

першу чергу управління витратами та результативністю.
Для підприємств лікеро�горілчаної промисловості це в
першу чергу якість продукції та виконання технологіч�
них та управлінських процесів і оптимізація витрат, що
віддзеркалюється в собівартості продукції. Така ланцю�
гова система управління може бути реалізована за до�
помогою системи бюджетування, визначення центрів
відповідальності з подальшою інтеграцією в систему
управління якістю продукції.
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BUDGETING AS A TOOL FOR COST ACCOUNTING TO IMPROVE THE QUALITY OF PRODUCTS OF
THE ALCOHOLIC BEVERAGE SUBXSECTOR

Стаття містить аналіз основних процедур бюджетування та їх адаптації для підприємств лікероXгорілчаної
підгалузі. Автор пропонує уточнені визначення центрів витрат та відповідальності. На прикладі підприємства
лікероXгорілчаної промисловості представлено наукових підхід інтеграції систем бюджетування та менеджX
менту якості. Це дозволяє встановити дієву взаємодію показників обліку витрат, ліквідності, рентабельності
та якості продукції.

The article includes analysis of basic budgeting procedures and their adaptation for businesses alcoholic beverage
subXsector. The author offers a refined definition of cost centers and responsibility. In the example of the alcoholic
beverage industry presents scientific approach to the integration of budgeting and quality management. This allows
us to establish effective interaction parameters of cost accounting, liquidity, profitability and product quality. This
combination allows to formalize the overall strategy of the company. The strategy includes specific indicators. They
consist of the performance of each process and management process. These indexes are the basis of control system
management and process owners. Responsibility centers responsible departments and individual processes. They are
adapted to the technology of production of alcoholic beverages. The system of remuneration varies according to
responsibility centers and has a flexible component. It depends on defined key performance indicators. These indexes
related to profitability index, payback period and other business results. Depending on the stage of the life cycle of the
company, the production of individual products, seasonality, key performance indicators may vary. Changing
parameters predicts changes in the operational management accounts provided stable strategic performance indicators.
Through a system of management accounting and quality control system is complex and covers a variety of activities.
Clear strategic goals of detail algorithms, their relationship with management and process and separation of
responsibilities allows centers to implement cost management, pricing, optimize assortment and coordinate specialized
strategies. For example, strategic production programs (developed according to production capacity) associated with
the marketing strategy. Effective integration of budgeting and management of quality achieved by introducing a
mechanism of planning and control of technological processes and management company. The introduction of the
proposed system can be realized through project management, formation of the project team, which includes
representatives from all departments and centers of responsibility. Synergetic effect a through budgeting and quality
management in enterprises industry results will increase sales, reduce production costs, the least amount of liquid
reserves, improve return on sales and liquidity.

Ключові слова: бюджетування, облік витрат, якість продукції. Центр відповідальності, центр витрат,
операційне управління, лікеро!горілчана підгалузь.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ, У ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ
Серед відомих підходів щодо розроблення теоретич�

них і прикладних засад системи бюджетування на
підприємстві були відокремлені роботи таких авторів як
І. Бланк [1], Джай К. Шим, Джойл Г. Сигел [2], О. Мель�
ник [3], С. Онищенко [4], Ч. Хорнгрен [5], В. Хруцкий
[6] та інші. Для практичної реалізації використана сис�
тема управління процесами бюджетування Інталєв [7].
Основою інтеграційної системи управлінського обліку
та менеджменту якості є бюджетування, орієнтоване на
результат. Але, не дивлячись на достатньо представлені
приклади використання цільових воронок бюджетного
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управління та запровадження сучасних систем управл�
інського обліку, менеджмент підприємств лікеро�горі�
лчаної підгалузі потребує новітніх практичних підходів
до формування синергетичної системи управлінського
обліку та менеджменту якості.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у представленні результатів

дослідження процесів обліку витрат на підприємстві
лікеро�горілчаної підгалузі методом бюджетування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Інтеграція двох складних систем, які, як правило,
розглядались менеджерами та фахівцями підприємств
відокремлено, можлива тільки при умові використання
традиційних систем обліку та управління (реалізованих,
наприклад в середовищі 1С Підприємство) та систем уп�
равлінського обліку, бюджетування та корпоративно�
го менеджменту (наприклад, в середовищі 1С Підприє�
мство + Інталєв�Корпоративний менеджмент). Таке
поєднання дозволяє формалізувати загальну стратегію
розвитку підприємства, що містить як одну зі складо�
вих цільовий випуск якісної продукції для підтримки
рівня конкурентоспроможності на галузевому ринку.
Стратегія формалізується за допомогою конкретних
показників, деталізується до кожного технологічного
та управлінського процесу і контролюється керівницт�
вом і власниками процесів. Центри відповідальності
формуються відносно підрозділів та процесів і саме тому
є більш конкретними та адаптуються відповідно техно�
логії виробництва алкогольних напоїв.

Система оплати праці змінюється відповідно до
центрів відповідальності та має гнучку складову, яка
залежить від визначених ключових показників, які, в
свою чергу, пов'язані з показниками рентабельності,
окупності та іншими результатами бізнесу. В залежності
від етапу життєвого циклу підприємства, випуску окре�
мих видів продукції, сезонності, ключові показники
можуть змінюватись, що автоматично передбачає зміни
в оперативній управлінській звітності за умови стабіль�
них стратегічних показників результативності.

Визначимо особливості адаптації такої системи для
підприємств лікеро�горілчаної промисловості.

1. Оптимізація собівартості. В першу чергу, запро�
ваджується система оптимізації витрат на сировину і
матеріали.

2. Контроль рентабельності різних видів продукції.
Аналіз асортиментних матриць, каналів та сегментів
збуту, товарів�замінників тощо.

3. Своєчасна та достовірна управлінська звітність.
Використання мобільних оперативних звітів.

4. Інтеграція системи управління якістю та бюдже�
тування для оперативного і стратегічного управлінсь�
кого обліку та контролю і прийняття управлінських
рішень.

Якщо такі стратегічні цілі підприємства як запровад�
ження нових технологій виробництва, зменшення со�
бівартості конкретного виду продукції відносяться, в
основному, до удосконалення технологічних процесів і
центри відповідальності визначаються на виробничих
ділянках, то такі стратегічні цілі як досягнення економ�
ічної та фінансової стійкості охоплюють всі підрозділи
підприємства та об'єднують технологічні та управлінські
процеси, виробничі операції та процедури реалізації
продукції. Так, економічна стійкість передбачає забез�
печення рівноважного збалансованого стану економіч�
них ресурсів підприємства, яке забезпечує стабільну
прибутковість, сприятливі умови для розширеного
відтворення та економічного зростання. Фінансова
стійкість полягає в забезпеченні збалансованих фінан�
сових потоків, наявності фінансових ресурсів підприє�
мства і вимірюється показниками ліквідності, платосп�

роможності, рентабельності продаж. На ділянці стаб�
ільного розвитку життєвого циклу підприємства
ліквідність підприємства визначається прибутковістю
діяльності підприємства, окупністю інвестиційних вкла�
день, ефективністю управління оборотним капіталом.
Причинами зниження рентабельності продаж можуть
бути зростання собівартості продукції, зниження об�
сягів реалізації.

Наскрізна система управлінського обліку та конт�
ролю якості продукції характеризується великим сту�
пенем складності, тому що охоплює різноманітні напря�
ми діяльності. Але чіткі алгоритми деталізації стратегі�
чних цілей, їх зв'язок з управлінськими та технологіч�
ними процесами та відокремлення центрів відповідаль�
ності дозволяє реалізувати управління витратами, ціно�
утворенням, оптимізувати асортимент та узгодити спец�
іалізовані стратегії — наприклад, стратегічні виробничі
програми (побудовані відповідно до можливостей ви�
робництва) з маркетинговою стратегією. Якщо для ви�
робничих процесів основними контрольними показни�
ками є збитки і втрати при здійсненні основної вироб�
ничої діяльності, наявність наднормативних товарних та
виробничих запасів; показники зміни частки ринку про�
дукції, показники модернізації технологічного облад�
нання, то для економічної і фінансової стійкості важ�
ливими є показники перевищення рівня кредиторської
заборгованості, показники використання позикових
коштів, обсяг обігових коштів та позикового капіталу,
оцінювання показників окупності інвестицій, питома
вага дебіторської заборгованості, часові показники ви�
конання зобов'язань перед інвесторами, кредиторами та
акціонерами та виконання портфеля замовлень. Показ�
ники виконання технологічних процесів та витрат по�
винні бути інтегровані в систему показників економіч�
ної та фінансової стійкості. Тобто, система менеджмен�
ту якості не може існувати як система опису та контро�
лю виконання процесів, навіть при визначенні центрів
відповідальності та власників процесів. Кожен процес
повинен мати затверджену бюджетну форму з чіткими
плановими показниками, які в подальшому порівнюють�
ся з фактичними. Крім того, запроваджується система
підвищення компетенції власників процесів, які мають
більш широкі права внесення гнучких змін та контролю
одержаних результатів.

Позитивні результати інтеграції систем бюджету�
вання та менеджменту якості досягаються за рахунок
запровадження механізму планування та контролю за
технологічними і управлінськими процесами підприєм�
ства. Такий механізм передбачає виконання таких про�
цедур:

1. Визначення всіх технологічних та управлінських
процесів і зв'язків між ними (Наприклад, технологічні
карти виробництва продукції на визначеній техно�
логічній лінії та асортиментні матриці продукції марке�
тингової стратегії, процеси реалізації продукції).

2. Визначення центрів відповідальності та власників
процесів.

3. Визначення послідовності наскрізних взаємодій
та взаємозалежностей показників від стратегічного по�
казника до показників процесів і навпаки.

4. Контроль наявності та доступності ресурсів та
інформації, необхідних для підтримки процесів і їх мо�
ніторингу.

5. Моніторинг вимір і аналіз процесів.
6. База знань як рекомендації запровадження за�

ходів за фактичними результативними показниками та
їх порівнянням з плановими.

7. Адаптація рекомендацій та прийняття рішення
щодо запровадження змін.

8. Реалізація заходів, необхідних для досягнення
запланованих результатів та постійного покращення
процесів.

В системі управління якістю на підприємстві необ�
хідно розробити такі регламентні документи:
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1. Загальна та спеціально�орієнтовані стратегії, уз�
годжені між собою.

2. Регламент основних показників менеджменту
якості та їх аналіз.

3. Аналіз показників якості продукції, технологіч�
них та управлінських процесів.

4. Регламент управління невідповідностями на всіх
рівнях управління.

5. Регламенти верифікації процесів.
6. Карти процесів.
7. Карти внесення змін.
8. Регламенти забезпечення ресурсами.
9. Регламенти реєстрації та затвердження.
Так, наприклад регламент процедури управління

невідповідностями полягає у визначенні та представлені
невідповідності, аналізі причин і можливостей усунен�
ня невідповідності, план коригувальних дій, прогноз
показників усунення невідповідностей, виконання ко�
ригувальних змін, оцінювання результатів та витрат.

Для реалізації системи бюджетування використову�
ють дані бухгалтерського та управлінського обліку, які
застосовують для моніторингу і контролю виконання
планових показників та їх порівняння з фактичними
значеннями. Для оперативного управління використо�
вують інструментарій бухгалтерського обліку: дані ра�
хунків бухгалтерського обліку; аналітичні розрізи бух�
галтерського обліку; первинні документи бухгалтерсь�
кого обліку; звіти та звітні форми бухгалтерського об�
ліку. Крім того, для моніторингу показників системи
бюджетування формують

список ключових параметрів контролю фактичних і
планових даних системи руху грошових коштів; регла�
мент системи обліку руху грошових коштів; набір
звітних форм управлінських звітів; пакет регламентів,
що визначають систему обліку руху грошових коштів.

Запропонована наскрізна система інтеграції менед�
жменту якості, процесного управління та бюджетуван�
ня дозволяє, враховуючі стратегічні цілі, проаналізувати
кожен конкретний технологічний та управлінський про�
цес їх взаємодію між собою, визначити такі складові:

— можливості поліпшення для процесу і причини,
від яких воно залежить;

— мету процесу і те, наскільки вдалося досягти її;
вплив одержаних результатів на зв'язані процеси та
поставлені проміжні і кінцеві цілі;

— спосіб досягнення мети і перелік проміжних цілей;
— значення цільових показників проміжних цілей

для управління процесом.
Запровадження запропонованої системи може бути

реалізовано шляхом проектного управління, формуван�
ня проектної команди, в яку входять представники всіх
підрозділів та центрів відповідальності. Так, наприклад,
для реалізації стратегічної мети збільшення показників
рентабельності продажів, абсолютної та поточної
ліквідності необхідно проаналізувати всі технологічні
процеси виробництва, витрати та собівартість продукції;
асортиментні маркетингові матриці; обсяг залишків на
складах; аналіз показників ціноутворення. Якщо пілот�
ний проект буде розрахований на 12 місяців, то цільові
показники на період впровадження аналізу та змін мо�
жуть бути представлені як

— збільшення рівня продажів за 12 місяців;
— оптимізація витрат;
— збільшення рентабельності продажів;
— збільшення показника ліквідності.
Сформований регламент стратегічного проекту доз�

воляє одержати рекомендації внесення змін в політику
ціноутворення, реалізації маркетингових заходів, спря�
мованих на збільшення виручки, залучення нових
клієнтів, підвищення лояльності існуючих клієнтів
підприємства; управління асортиментом, оцінка рен�
табельності і зміна пріоритетів за видами продукції; уп�
равління запасами, реалізація найменш ліквідних за�
пасів, оцінка розумності і мінімізація запасів незавер�

шеного виробництва; управління кредиторською забор�
гованістю, зниження частки простроченої кредиторсь�
кої заборгованості, реструктуризація кредиторської
заборгованості; підвищення точності виконання бюдже�
ту доходів і витрат і бюджету руху грошових коштів за
рахунок оперативного контролю та застосування керу�
ючих впливів протягом робочого періоду, а не за фак�
том його закінчення.

ВИСНОВКИ
Синергетичний ефекти наскрізною системи бюдже�

тування та управління якістю продукції на підприємствах
лікеро�горілчаної промисловості дозволить збільшити
результати реалізації продукції, знизити виробничі вит�
рати, обсяг найменш ліквідних запасів, покращити показ�
ники рентабельності продажів та ліквідності. Результа�
тивність використання інструментарію бюджетування
забезпечується наскрізною взаємопов'язаною системою
стратегічного та оперативного управління на основі по�
стійного моніторингу та аналізу одержаних показників
за принципом "від стратегічних цілей та їх показників до
процесів та їх показників і навпаки).

Досягнення цільових показників є результатом роз�
робки регламентів управління та критеріїв результатив�
ності, що віддзеркалюють вплив якості виконання про�
цесів, організації діяльності підприємства на якість про�
дукції.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних реаліях розвитку національної еконо�

міки та її суб'єктів господарювання зокрема толінгові
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ORGANIZATIONAL PRINCIPLES OF REALIZATION OF TOLLING OPERATIONS AT ENTERPRISES

У статті виокремлено та обгрунтовано ключові організаційні проблеми реалізації толінгових операцій

як для їх замовника, так і для виконавця. Встановлено домінування ролі вітчизняних бізнесXструктур як

переробних підприємств у толінговій взаємодії з огляду на сучасні фінансові проблеми їх функціонуванX

ня. З метою вирішення ідентифікованих проблем розроблено уніфікований алгоритм реалізації толінгоX

вих операцій на підприємствах у митному режимі переробки на митній території України. ЗапропоноваX

ний алгоритм відображає поетапну послідовність реалізації толінгових операцій, котра логічно структуX

рована за їх стадіями, та комплексно репрезентує завершений толінговий процес від ініціювання здійсненX

ня толінгових операцій їх замовником через налагодження толінгової взаємодії із переробним підприємX

ством до завершення такої співпраці. Використання вказаного алгоритму забезпечуватиме вирішення

проблем, пов'язаних із внутрішньою нерегламентованістю толінгового процесу на підприємствах, недоX

статньою обізнаністю фахівців щодо нормативноXправових аспектів реалізації толінгових операцій, поX

рушенням логіки їх здійснення, виникненням суперечностей та непорозумінь між контрагентами толінX

гової взаємодії.

In the article the key organizational problems of realization of tolling operations for their customer and

performer are distinguished and grounded. The dominance of the role of domestic business structures as

processing enterprises in tolling cooperation considering the current financial problems of their functioning is

established. In order to solve the identified problems a standardized algorithm of realization of tolling operations

at enterprises in customs regime of processing at customs territory of Ukraine is developed. The proposed

algorithm reflects the phased sequence of realization of tolling operations that is logically structured by their

stages, and represents a completed tolling process from initiating of implementation of tolling operations by

their customer through establishing tolling interaction with processing enterprise to the end of such cooperation.

Implementation of such algorithm will provide solutions of problems related with internal nonXregulation of

tolling process at enterprises, lack of awareness of specialists on legal and regulatory aspects of realization of

tolling operations, a violation of the logic of their implementation, the emergence of contradictions and

misunderstandings between contractors of tolling cooperation.

Ключові слова: толінгові операції, організування, алгоритм, толінгер, переробне підприємство, митні
режими.

Key words: tolling operations, organization, algorithm, tollinger, processing enterprise, customs regimes.

операції викликають дедалі більший інтерес серед
власників та керівників національних товаровироб�
ників у контексті вирішення низки істотних проблем
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їхнього функціонування. Зокрема мова йде про по�
кращення фінансового стану, уникнення простоїв
виробничого процесу, збереження кваліфікованих
кадрових ресурсів, тощо. Адже в межах толінгової
взаємодії іноземний контрагент готовий надати влас�
ну давальницьку сировину вітчизняному переробно�
му підприємству та оплатити переробні операції у
цілях виготовлення для нього готової продукції.
Ефективна реалізація толінгових операцій формує
для вітчизняних підприємств реальні перспективні
можливості для покращення власного функціонуван�
ня, відновлення подальшої самостійної діяльності та
забезпечення прогресивного розвитку. Водночас зму�
шені констатувати той факт, що на сучасному етапі
практика реалізації толінгових операцій свідчить про
існування чималих проблем в організуванні толінго�
вих операцій на вітчизняних підприємствах, що знач�
ною мірою перешкоджає їх ефективному здійсненню
та налагодженню взаємовигідної співпраці із зару�
біжними партнерами.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА
ПУБЛІКАЦІЙ

Результати аналізування теоретичних матеріалів
за проблемою організування толінгових операцій на
підприємствах  1—6 , а також ознайомлення із прак�
тикою функціонування вітчизняних та зарубіжних
учасників толінгової взаємодії надали змогу одержа�
ти наступні висновки:

— на сьогодні у літературних джерелах практич�
но немає актуальних матеріалів, котрі б ретельно та
обгрунтовано розкривали уніфіковані особливості
організування толінгових операцій для їх замовника
та виконавця з урахуванням чинних нормативно�пра�
вових вимог у цій сфері та могли б бути використані у
прикладних цілях суб'єктами толінгової взаємодії;

— на сучасному етапі здебільшого у толінговій
взаємодії вітчизняні підприємства виконують роль ви�
конавця (переробного підприємства) переробних
робіт, що обгрунтовується існуванням істотних про�
блем за різними напрямами їх функціонування, насам�
перед, дефіцитом фінансових ресурсів для забезпе�
чення потреб виробничо�господарської діяльності;

— як правило, процес організування толінгових
операцій на вітчизняних підприємствах не є уніфіко�
ваним, регламентованим та задекларованим у відпов�
ідних внутрішніх документах, реалізовується непос�
лідовно та хаотично, без дотримання логіки та по�
слідовності його здійснення;

— фахівці вітчизняних суб'єктів толінгових опе�
рацій часто не відслідковують актуальні зміни у нор�
мативно�правовій базі, що регулює особливості
здійснення толінгових операцій, недостеменно та не
до кінця обізнані у всіх можливих аспектах та варіан�
тах їх реалізації.

Варто зазначити, що відсутність уніфікованої мо�
делі організування толінгових операцій для їх замов�
ника та виконавця може призводити до виникнення
суперечностей та непорозумінь між контрагентами,
порушення балансу їхніх інтересів, логіки послідов�
ності реалізації толінгових операцій, неврахування чи
недотримання певних нормативно�правових вимог у
цій сфері, тощо. Своєю чергою, внутрішня нерегла�
ментованість процесу здійснення толінгових операцій
на підприємстві може спричинити виникнення певних
проблем при їх реалізації, пов'язаних із недотриман�
ням логіки послідовності здійснення таких операцій,
нормативно�правових вимог у цій сфері, тощо і, як на�
слідок, зумовлюватиме падіння авторитету в очах за�
рубіжних контрагентів та зниження ефективності
реалізації толінгових операцій. Недостатня об�
ізнаність фахівців суб'єктів толінгових операцій щодо
широкого спектру можливих аспектів їх реалізації не
дає змоги повною мірою використовувати усі можли�

вості та переваги здійснення таких операцій, що відпо�
відно знижує їх ефективність.

ЦІЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Результати аналізування теорії та практики реа�

лізації толінгових операцій визначили мету дослід�
ження як розроблення уніфікованих засад організу�
вання толінгових операцій для їх замовника та вико�
навця з урахуванням чинних нормативно�правових ви�
мог у цій сфері.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В умовах низького рівня розвитку значної части�
ни вітчизняних суб'єктів господарювання чітко про�
стежується чітка тенденція домінування ролі націо�
нальних товаровиробників як переробних
підприємств у толінговій взаємодії, що відповідним
чином зумовлює актуальність розроблення інстру�
ментарію організування толінгових операцій саме у
митному режимі переробки на митній території Ук�
раїни. З метою забезпечення уніфікованого бачення
перебігу толінгової взаємодії для її ключових учас�
ників виникає необхідність у формуванні комплекс�
ної поетапної послідовності реалізації толінгових
операцій, що відображатиме завершений толінговий
процес від ініціювання здійснення толінгових опе�
рацій їх замовником через налагодження толінгової
взаємодії із переробним підприємством до завершен�
ня такої співпраці. Це забезпечуватиме уніфіковане
підгрунтя та єдине розуміння різних аспектів реалі�
зації толінгових операцій для контрагентів.

З огляду на можливу багатоваріантність реалізації
толінгових операцій та їх багатоетапність виникає не�
обхідність у формуванні постадійно структуровано�
го алгоритму реалізації толінгових операцій у митно�
му режимі переробки на митній території України
(рис. 1). Запропонований алгоритм відображає по�
етапну послідовність реалізації толінгових операцій,
котра логічно структурована за їх стадіями, та комп�
лексно репрезентує завершений толінговий процес із
врахуванням базових дій ключових учасників толін�
гової взаємодії.

Надалі доцільно ретельно розглянути кожен етап
запропонованого алгоритму реалізації толінгових
операцій у митному режимі переробки на митній те�
риторії України.

Перша стадія алгоритму реалізації толінгових
операцій полягає у ініціюванні проведення таких опе�
рацій. Як правило, ініціатором у толінговій взаємодії
у режимі переробки на митній території України вис�
тупає іноземний замовник, котрий володіє сировиною
та готовий її надати переробному підприємству з ме�
тою виготовлення для нього на платних засадах го�
тової продукції.

Перш ніж ухвалити рішення про започаткування
толінгових операцій, іноземному замовнику слід об�
грунтувати доцільність їхнього здійснення з огляду
на стан власного внутрішнього і зовнішнього середо�
вища функціонування та результати порівняння із
альтернативними способами вирішення наявних про�
блем діяльності. Таким чином, на першому етапі про�
водиться комплексне діагностування внутрішнього та
зовнішнього середовища замовника толінгових опе�
рацій з метою ідентифікування можливостей, загроз
умов функціонування, сильних та слабких позицій
підприємства. Мова йде про ретельне вивчення і дос�
лідження факторів внутрішнього середовища (цілей,
завдань підприємства, його працівників, ресурсного
забезпечення, фінансового і майнового стану, рівня
завантаження виробничих потужностей, рівня логі�
стичної, маркетингової, зовнішньоекономічної діяль�
ності) та зовнішнього середовища (рівня матеріаль�
но�сировинної бази в країні, соціально�економічно�
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го стану, інфраструктури, міжнародних економічних
відносин, науково�технічного прогресу, тощо). За
результатами такого діагностування формується об�
'єктивна інформаційна картина про сильні та слабкі
позиції підприємства, а також можливості й загрози
умов функціонування.

Одержані на попередньому етапі результати діаг�
ностики служать основою для визначення та обгрун�
тування конкретних мотивів, що спонукають до запо�
чаткування та здійснення толінгових операцій влас�
ником давальницької сировини. Зокрема до можли�
вих мотивів запровадження толінгових операцій мож�
на віднести: виробничі, сировинно�матеріальні, фінан�
сові, майнові, соціально�кадрові, маркетингові, логі�
стичні, зовнішньоекономічні мотиви. Ретельне пояс�
нення змістового наповнення кожного із означених
вище мотивів відображено у праці [7]. Виокремлення
множини тематичних мотивів реалізації толінгових
операцій забезпечуватиме більш обгрунтоване рішен�
ня щодо започаткування такої діяльності, оскільки
відображатиме конкретні причини, що спонукають до
реалізації толінгових операцій з огляду на стан різних
сфер функціонування підприємства. Після встанов�
лення мотивів реалізації толінгових операцій власни�
ком давальницької сировини з'являється потреба в об�
грунтуванні доцільності здійснення таких операцій на
фоні провадження інших альтернативних видів діяль�
ності. Мова йде про проведення якісного та кількісно�
го порівняння варіанту реалізації толінгових операцій
із веденням аналогічної самостійної діяльності на
внутрішньому та зовнішньому ринках, тобто само�
стійним здійсненням закупівлі сировини, виготовлен�
ням на її основі продукції та реалізації в Україні або
за кордоном. На цьому етапі доцільно здійснити роз�
рахунок і порівняння витратної і дохідної частин то�
лінгових операцій та аналогічної незалежної діяль�
ності, за результатами чого прийняти обгрунтоване
рішення про доцільність започаткування та подаль�
шого здійснення толінгових операцій. Якщо на цьому
етапі було встановлено нераціональність реалізації
толінгових операцій, то виникає необхідність у повер�
ненні на попередній етап з метою перевірки обгрун�
тованості ідентифікованих мотивів чи їх спростуванні.
Якщо ж в процесі повторної реалізації етапу було
виявлено недостатню вагу мотивів для започаткуван�
ня толінгових операцій, тоді виникає необхідність у
зверненні до інших альтернативних способів вирішен�
ня проблем функціонування підприємства.

Одержані позитивні результати реалізації етапу
обгрунтування доцільності здійснення толінгових
операцій дають змогу перейти до наступного етапу,
пов'язаного із вивченням зарубіжних держав з метою
пошуку потенційного контрагента — виконавця пе�
реробних робіт. На цьому етапі проводиться комплек�
сне дослідження зарубіжних держав, насамперед, у
розрізі їх соціально�економічного, географічно�тери�
торіального, військово�політичного, міжнародного
економічного стану, діагностування ресурсних і то�
варних ринків, пошуку потенційних контрагентів для
налагодження толінгової співпраці. Як правило, іно�
земних контрагентів найбільше цікавить рівень еко�
номічного розвитку в державі, що визначає рівень
розвитку місцевих товаровиробників, рівень серед�
ньої заробітної плати в державі, рівень забезпечення
певним видом сировинно�матеріальних ресурсів,
місцерозташування країни та рівень розвитку інфра�
структури, лояльність нормативно�правової бази, що
регулює зовнішньоекономічну діяльність, рівень
військово�політичної стабільності в державі, рівень
міжнародних економічних відносин країни з іншими
державами, тощо. Паралельно із дослідженням пев�
них зарубіжних держав слід здійснювати й вивчення
та пошук потенційних контрагентів, котрі були б за�
цікавлені у толінговій взаємодії та були б спроможні

ефективно виконати переробні операції. Результатом
реалізації цього етапу повинна стати структурована
інформаційна база щодо потенційних контрагентів
для толінгової взаємодії.

Надалі зі сформованого на попередньому етапі пе�
реліку потенційних контрагентів для толінгової взає�
модії слід обрати оптимального партнера — виконав�
ця толінгових операцій (переробне підприємство).
Для цього необхідно здійснити критеріальне по�
рівняння альтернативних контрагентів та безпосеред�
ньо особливостей й умов співпраці з ними. Для замов�
ника толінгових операцій при виборі партнера кри�
терії залежатимуть від його мотивів та в основному
стосуватимуться рівня наявних виробничих потужно�
стей, кадрових ресурсів, достатнього для виконання
переробних робіт, а також складського забезпечен�
ня, місця розташування, потенціалу переробного
підприємства, тощо.

Таким чином, реалізація першої стадії алгоритму
здійснення толінгових операцій завершується вибо�
ром конкретного оптимального партнера — перероб�
ного підприємства для налагодження толінгової
співпраці.

Друга стадія запропонованого алгоритму грун�
тується на налагодженні толінгової взаємодії між іно�
земним замовником та вітчизняним виконавцем пере�
робних операцій. Зокрема ця стадія розпочинається
із надсилання замовником потенційному партнеру
вмотивованої пропозиції про толінгову співпрацю.
Така пропозиція може містити задекларовані мотиви
здійснення толінгових операцій їх замовником та вод�
ночас обгрунтовувати переваги їх реалізації для пе�
реробного підприємства з метою заохочення до на�
лагодження взаємовідносин.

Задля прийняття обгрунтованого рішення націо�
нальним товаровиробником щодо можливості запо�
чаткування толінгової діяльності необхідно ретель�
но та виважено розглянути надіслану пропозицію про
співпрацю від іноземного партнера. Таким чином,
вітчизняному підприємству слід, аналогічно як й іно�
земному замовнику, обгрунтувати доцільність та
вигідність здійснення толінгових операцій на засадах
діагностування власного внутрішнього та зовнішньо�
го середовища, ідентифікування різноаспектних мо�
тивів реалізації толінгових операцій, обгрунтування
доцільності їх здійснення. За результатами виконан�
ня вказаних етапів вітчизняним суб'єктом господарю�
вання приймається рішення щодо толінгової співпраці
із іноземним замовником. У випадку негативного
рішення власник давальницької сировини повертаєть�
ся на першу стадію та зокрема на етап пошуку потен�
ційних контрагентів.

Позитивний результат відповіді національного то�
варовиробника на пропозицію толінгера дає змогу пе�
рейти до наступної третьої стадії реалізації толінго�
вих операцій, пов'язаної безпосередньо із укладан�
ням толінгового договору між іноземним замовником
та вітчизняним переробним підприємством. У толін�
говій взаємодії, як правило, іноземний замовник
ініціює переговори із вітчизняним переробним
підприємством стосовно визначення та узгодження
умов реалізації толінгових операцій, забезпечує їх
підготовку, організацію та проведення. Місцем про�
ведення переговорів доцільно обирати місцерозташу�
вання переробного підприємства з метою наочного
вивчення його діяльності, виробничих потужностей,
ресурсного забезпечення, тощо. При цьому оптималь�
ним є варіант двостороннього проведення переговорів
на територіях обох контрагентів з метою ознайомлен�
ня кожної із сторін із особливостями функціонуван�
ня партнера та найбільш раціонального та адекватно�
го визначення майбутніх умов співпраці на засадах
врахування фактичного стану та інтересів кожного із
суб'єктів. У процесі ведення переговорів контраген�
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там доцільно ретельно та виважено обміркувати усі
можливі умови, варіанти, обставини та особливості
реалізації толінгових операцій, права, обов'язки та
відповідальність кожної сторони толінгової взаємодії
з метою досягнення оптимального консенсусу інте�
ресів.

Як зазначалось вище, проведення толінгових опе�
рацій є комплексним багатоетапним процесом, що, як
правило, грунтується на повному ланцюгу створення
нової вартості. При цьому толінговий процес може ре�
алізовуватись за різними схемами та варіантами, що
зумовлює його варіативність та ставить контрагентів
перед вибором найбільш оптимальної схеми здійснен�
ня толінгових операцій для кожної із сторін з ураху�
ванням їхнього реального стану справ та інтересів.

Ключовим елементом при реалізації толінгових
операцій є давальницька сировина, яка включає відпо�
відно до тлумачення Податкового кодексу України [8]
сировину, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі
вироби, енергоносії. При цьому слід мати на увазі, що
власником давальницької сировини повинен бути іно�
земний замовник толінгових операцій, який передає
її вітчизняному переробному підприємству на певний
час для виготовлення на її основі готової продукції.
Крім того, потребує врахування вимога віднесення
операцій до операцій з давальницькою сировиною,
відображена у Податковому кодексі України, що рег�
ламентує частку сировини замовника у розмірі не мен�
ше, ніж 20 відсотків сумарної вартості виготовленої
на її основі продукції [8]. Адже згідно із положення�
ми Митного кодексу України [9] у процесі переробки
товарів може використовуватись виключно сировина
іноземного замовника, або можливі варіанти комбі�
нування частково сировини іноземного замовника,
частково вітчизняного виконавця, частково місцевих
постачальників. Варто також прийняти до уваги той
момент, що заборонено застосовувати вітчизняні то�
вари (окрім палива та енергії), на які на законодавчо�
му рівні встановлено вивізне мито, певні заборони чи
обмеження Кабінету Міністрів України.

Стосовно давальницької сировини, то у толінго�
вому контракті слід також чітко прописати усі її
якісні та кількісні характеристики у розрізі інозем�
них та вітчизняних товарів, необхідних для виготов�
лення певного обсягу готової продукції. Зокрема,
мова йде про обов'язкове зазначення найменування
товару, одиниць виміру, його обсягів, тощо. Також
сторонам толінгової взаємодії доцільно визначити, чи
достатнім є складське забезпечення переробного
підприємства для належного зберігання давальниць�
кої сировини, продумати особливості її зберігання та
за необхідності спільними зусиллями вирішити існу�
ючі проблеми у цій сфері.

Надалі слід ретельно продумати та спланувати
процес переробки давальницької сировини. Варто заз�
начити, що відповідно до положень Митного кодексу
України  9  операції з переробки давальницької сиро�
вини можуть включати власне переробні операції
(зокрема, обробку, монтаж, демонтаж, використан�
ня окремих товарів, тощо), або ремонтні операції
(зокрема, модернізацію, відновлення та регулювання,
калібрування), або і переробні, і ремонтні операції у
комплексі. На цьому етапі також складається техно�
логічна схема переробки сировини, яка подається у
пакеті документів для одержання дозволу на
здійснення толінгових операцій на митній території
України. Така схема повинна в обов'язковому поряд�
ку містити відомості про процес та етапи переробки
давальницької сировини, обсяги переробних робіт і
термін їх виконання, обсяги виробничих втрат та
відходів переробки. Варто зазначити, що відповідно
до вимог Митного кодексу України [9] термін пере�
робки давальницької сировини на митній території
України встановлюється органом доходів і зборів під

час видачі дозволу на переробку, але сумарно він не
повинен перевищувати 365 днів. Крім того, залежно
від специфіки сировини та переробних операцій слід
з'ясувати необхідність одержання та підготувати усі
додаткові документи, потрібні для ведення толінго�
вої діяльності: висновки державних органів, експерт�
них установ, організацій, державні стандарти й стан�
дарти підприємства, технічні умови, описи чи креслен�
ня зразків. Варто наголосити, що зазначені докумен�
ти також пред'являються органу доходів і зборів для
одержання дозволу на здійснення переробних робіт.

При цьому слід враховувати можливість само�
стійного здійснення переробки давальницької сиро�
вини переробним підприємством або залучення інших
переробних підприємств до реалізації окремих пере�
робних операцій чи виконання усього переробного
циклу. Якщо до переробки давальницької сировини
залучаються інші суб'єкти господарювання, то необ�
хідним є одержання додаткового дозволу органу до�
ходів і зборів.

У процесі обговорення умов реалізації толінгових
операцій необхідно також з'ясувати стан та дос�
татність виробничих потужностей переробного
підприємства для здійснення переробних операцій.
Мова йде про те, чи достатньо у виконавця толінго�
вих операцій власних виробничих потужностей, чи не�
обхідним є надання толінгером певних виробничих по�
тужностей або оренда в інших суб'єктів.

Наступним важливим елементом толінгових опе�
рацій є продукція, котра повинна бути виготовлена на
основі давальницької сировини за визначеною техно�
логічною схемою переробки. У толінговому контракті
обов'язковим є чітке та однозначне визначення усіх
необхідних якісних та кількісних характеристик го�
тової продукції, зокрема, найменування продукції, її
обсягу, одиниць виміру, відповідності певним стан�
дартам та вимогам, обсягів допустимого браку, тощо.
Як і у випадку із сировиною, контрагентам слід також
встановити, чи достатнім є складське забезпечення
для зберігання готової продукції на складі виконав�
ця та за необхідності вирішити існуючі проблеми у цій
сфері.

Варто пам'ятати, що в процесі переробки даваль�
ницької сировини, як і під час будь�якої виробничої
діяльності, можливим є виникнення залишків та
відходів сировини. При цьому важливим моментом є
встановлення їхньої господарської цінності з метою
подальшого поміщення залишків та відходів у відпов�
ідний митний режим (імпорту, знищення або руйну�
вання тощо).

Під час обговорення особливостей ведення толі�
нгової співпраці важливо об'єктивно та обгрунтова�
но визначити вартість виконуваних переробним
підприємством робіт з урахуванням усіх необхідних
аспектів його виробничої діяльності. Також слід об�
говорити та визначити найбільш оптимальну для обох
контрагентів форму розрахунку: готівкову (при готі�
вковій формі розрахунку обов'язковим є зазначення
у толінговому договорі валюти розрахунку), сировин�
ну, товарну, змішану форми. В умовах оплати пере�
робних робіт їх виконавцю сировиною, готовою про�
дукцією чи комбінованим способом необхідним є по�
міщення сировини та готової продукції у режим
імпорту чи інші митні режими. Крім того, фінансовий
аспект толінгового договору передбачає також виз�
начення порядку розрахунку (аванс, післяоплата, їх
відсоткове співвідношення), часових термінів та не�
обхідних реквізитів для проведення розрахункових
операцій, особливостей неоплати замовником вико�
наних переробним підприємством робіт та об'єктивної
зміни вартості толінгових робіт.

Надалі доцільно визначити місце реалізації гото�
вої продукції, тобто, в яких обсягах та де саме — за
кордоном чи на митній території України буде реалі�



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

21www.economy.in.ua

зовуватись виготовлена продукція. Крім того, слід
визначити способи збуту продукції — власними си�
лами замовника чи виконавця, за допомогою посеред�
ників або через іноземне представництво толінгера на
митній території України.

Невід'ємним елементом толінгової співпраці є виз�
начення базових умов поставки INCOTERMS 2010 для
сировини та готової продукції, що розмежовувати�
муть обов'язки і відповідальність замовника та вико�
навця стосовно пакування, завантаження, транспор�
тування, страхування, розвантаження товарів.

За результатами обговорення та узгодження умов
реалізації толінгових операцій здійснюється підготов�
ка та укладання толінгового договору терміном не
більше, ніж на один рік (у випадку наявності намірів
двох контрагентів щодо довготривалої співпраці до�
говір може переукладатись та продовжуватись). При
цьому слід пам'ятати, що процес укладання такого
контракту повинен грунтуватись відповідно до вимог
Цивільного кодексу України (Розділ ІІ "Загальні по�
ложення про договір", Глава 52 "Поняття та умови до�
говору", Глава 53 "Укладення, зміна і розірвання до�
говору", Розділ ІІІ "Окремі види зобов'язань", Глава
54 "Купівля�продаж", Глава 61 "Підряд"), Господарсь�
кого кодексу України (статті 265—271), Податково�
го Кодексу України (статті 14—26), Митного кодексу
України (Глава 23 "Переробка на митній території",
Глава 24 "Переробка за межами митної території")
[8—11] .

З метою забезпечення додаткових потреб толін�
гових операцій у толінгову взаємодію, окрім її клю�
чових невід'ємних учасників (замовника, виконавця,
органу доходів і зборів) можуть залучатись й інші суб�
'єкти (фінансово�кредитні установи, перевізники, по�
стачальники, дистриб'ютори, митні брокери, інші пе�
реробні підприємства, тощо). При цьому такі суб'єкти
можуть залучатись як толінгером, так і переробним
підприємством у власних цілях. Таким чином, з'яв�
ляється необхідність у визначенні особливостей
співпраці між партнерами на основі укладання відпо�
відних договорів.

Після укладання толінгового договору виникає
необхідність в одержанні власником давальницької
сировини дозволу на проведення переробних робіт,
що втілюється у четвертій стадії алгоритму реалізації
толінгових операцій. Зокрема власник давальницької
сировини або уповноважена ним особа зобов'язана
звернутись до державного органу доходів і зборів з
проханням дозволити здійснювати переробку даваль�
ницької сировини на митній території України. Разом
із заявою толінгер чи уповноважена ним особа пови�
нен представити органу доходів і зборів пакет необх�
ідних документів для поміщення товарів у митний ре�
жим переробки на митній території України, про які
йшлось вище. Зокрема мова йде про зовнішньоеконо�
мічний (толінговий) договір, технологічну схему пе�
реробки давальницької сировини, інші необхідні до�
кументи. Своєю чергою, орган доходів і зборів зобо�
в'язаний здійснити ретельну перевірку усіх даних та
відомостей, зазначених у поданій документацій, для
визначення їх достовірності та об'єктивності. Крім
того, фахівці органу доходів і зборів проводять іден�
тифікацію давальницької сировини на предмет її
відповідності зазначеним у документах даним. Також
представники органу доходів і зборів уповноважені
здійснювати виїзд та перевірку виробничих потужно�
стей національного товаровиробника для здійснення
переробних операцій, умов та складів для зберігання
давальницької сировини та готової продукції, тощо.

За одержаними результатами проведеної комп�
лексної перевірки впродовж п'ятиденного терміну з
дня реєстрації заяви органом доходів і зборів надаєть�
ся дозвіл на проведення переробних робіт або обгрун�
тована відмова із поясненням відповідних підстав.

Слід зазначити, що у Митному кодексі України [9] на�
ведено перелік можливих причин надання відмови у
проведенні толінгових операцій на митній території
України. Варто також вказати, що у виданому дозволі
на переробку давальницької сировини зазначається
конкретний перелік дозволених операцій з перероб�
ки, способи їх здійснення, термін переробки товарів
на митній території України, який може продовжу�
ватись на основі надання органу доходів і зборів об�
грунтованих підстав, але не більше, ніж 365 днів.

Наступна стадія алгоритму реалізації толінгових
операцій пов'язана безпосередньо із здійсненням пе�
реробних робіт на митній території України. Вказана
стадія супроводжується реалізацією низки послідов�
них етапів таких, як: ввезення давальницької сирови�
ни на митну територію України та поміщення її на
складі переробного підприємства або інших перероб�
них підприємств у митному режимі переробки на
митній території України; за необхідності доставка
сировини на склади переробного підприємства або
інших переробних підприємств від місцевих поста�
чальників; приймання переробним підприємством чи
його партнерами сировини та оформлення актів її
прийому. Впродовж реалізації стадії переробки да�
вальницької сировини на митній території України
фахівці органу доходів і зборів уповноважені прово�
дити митний контроль давальницької сировини, кот�
ра поміщена у митний режим переробки, та виготов�
леної продукції. При цьому обов'язковою є перевірка
відповідності заявлених у зовнішньоекономічному
договорі чи інших документах обсягів виготовлення
готової продукції фактичним обсягам одержаних
продуктів переробки. Після завершення реалізації
усіх переробних операцій готова продукція підлягає
розміщенню на складах переробного підприємства.

Завершальна стадія толінгової співпраці між іно�
земним замовником та вітчизняним виконавцем толі�
нгових операцій пов'язана із реалізацією готової про�
дукції відповідно до її призначення, митного оформ�
лення сировини та продуктів переробки, здійснення
розрахункових операцій. Як зазначалось вище, одер�
жані продукти переробки відповідно до домовленості
між толінгером та переробним підприємством можуть
реекспортуватись іноземному замовнику у його дер�
жаву, а він надалі самостійно ними розпоряджається
та здійснює їхній перерозподіл. Можливий варіант
збуту готової продукції толінгером на митній тери�
торії України через його іноземне представництво.
Крім того, переробне підприємство відповідно до до�
мовленості із толінгером може залишити частину го�
тової продукції в якості оплати переробних робіт або
придбати її для подальшої реалізації. При цьому ви�
никає необхідність у адекватному та правомірному
митному оформленні сировини та готової продукції
відповідно до різних варіантів реалізації толінгових
операцій. Зокрема у цьому контексті можливим є за�
стосування митних режимів переробки на митній те�
риторії України, експорту, імпорту, знищення або
руйнування, інших режимів. Нагадаємо, що у випад�
ку використання виключно сировини іноземного за�
мовника, котра була спожита у повному обсязі, та для
виготовленої на її основі готової продукції, яка ре�
експортується у країну замовника, встановлюється
митний режим переробки на митній території Украї�
ни. Своєю чергою, для вітчизняної сировини, що була
повністю використана в процесі переробки на митній
території України, під час реекспорту продуктів пе�
реробки у країну толінгера встановлюється митний
режим експорту. Митний режим імпорту чи інші митні
режими призначаються в умовах збуту готової про�
дукції, котра призначена для вільного обігу або буде
реалізовуватись на митній території України. Тоді як,
митні режими імпорту, знищення або руйнування,
інші митні режими встановлюються для залишків та
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відходів, що утворились внаслідок переробки товарів,
до закінчення переробних операцій. Варто зазначи�
ти, що оподаткування в межах толінгових операцій
здійснюється відповідно до застосовуваних митних
режимів згідно із чинними вимогами законодавства.
При цьому слід пам'ятати, що митний режим перероб�
ки на митній території України передбачає умовне
повне звільнення від оподаткування митними плате�
жами та застосування інструментів нетарифного ре�
гулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Надалі реалізовується етап здійснення розра�
хунків між ключовими контрагентами (замовником і
виконавцем) толінгової взаємодії та за необхідності
з іншими суб'єктами, залученими у толінговий про�
цес, відповідно до форми, порядку, термінів та інших
особливостей оплати, зазначених в укладених дого�
ворах.

Після проведення усіх розрахунків в межах толі�
нгової співпраці іноземним толінгером та вітчизняним
переробним підприємством приймається рішення про
продовження або припинення взаємодії. Якщо кон�
трагенти домовились про спільне ведення й надалі то�
лінгової співпраці, то необхідно повернутись на етап
укладання толінгового контракту з метою узгоджен�
ня умов та особливостей реалізації толінгових опе�
рацій та переукладання, уточнення або продовження
толінгового договору й реалізації усіх наступних
стадій алгоритму здійснення толінгових операцій у
режимі переробки на митній території України.

ВИСНОВКИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ

У сучасних умовах критичного дефіциту ресурс�
ного забезпечення діяльності вітчизняних бізнес�
структур толінгові операції витупають ефективним
інструментом вирішення проблем їхнього функціону�
вання, насамперед, у фінансовій сфері та сфері сиро�
винно�матеріального забезпечення. При цьому існу�
ючі організаційні проблеми реалізації толінгових опе�
рацій на вітчизняних підприємствах значною мірою
знижують результати від їх здійснення та не сприя�
ють налагодженню ефективної співпраці із зарубіж�
ними контрагентами. З метою вирішення таких про�
блем розроблено уніфікований алгоритм реалізації
толінгових операцій на підприємствах у митному ре�
жимі переробки на митній території України. Запро�
понований алгоритм відображає логічно обгрунтова�
ну поетапну послідовність реалізації толінгових опе�
рацій, враховує чинні нормативно�правові вимоги
щодо їх здійснення та комплексно репрезентує завер�
шений толінговий процес від ініціювання толінгових
операцій їх замовником через налагодження толінго�
вої взаємодії із переробним підприємством до завер�
шення такої співпраці. Це забезпечуватиме уніфіко�
ване підгрунтя та єдине розуміння різних аспектів ре�
алізації толінгових операцій для контрагентів.

Перспективами подальших досліджень є розроб�
лення інструментарію економічного оцінювання
ефективності толінгових операцій на підприємствах.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Україна отримала в спадщину від СРСР дуже енер�

говитратну економіку. У 1991 р. енергоємність економіки
України була в 6 разів вища, ніж Італії або Іспанії. Це
було зумовлено деструктивною політикою державного
ціноутворення на енергоносії та командно�адмі�
ністративною системою розподілу і використання енер�
горесурсів. Тому після отримання незалежності і розбу�
дови ринкових відносин державна політика почала спря�
мовуватись на послаблення енергетичної залежності еко�
номіки. Основну увагу було акцентовано на зниженні
енергоємності економіки та її залежності від імпорту
енергоносіїв. З цією метою за роки незалежності в Ук�
раїні було прийнято близько 10 законів та понад 150
інших нормативно�правових актів, низку концепцій, про�
грам і стратегій. Однак грунтовний аналіз цих законів та
нормативно�правових актів свідчить, що переважна
більшість їх положень носили декларативний характер,
через що економіка України продовжує залишатись у
найнижчих позиціях рейтингу енергоефективності еко�
номіки. Цим зумовлюється гостра необхідність перехо�
ду України до моделі сталого низьковуглецевого розвит�
ку та актуальність присвяченої цій проблемі даної статті.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Перші ідеї щодо сталого розвитку та його екологіч�

ної складової знайшли свій виклад в наукових працях
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ще в другій половині ХХ століття. Серед низки зарубі�
жних дослідників слід насамперед відмітити Г. Дейлі,
який дав перші системні викладки екологічної складо�
вої економіки [1]. Серед вітчизняних вчених вагомий
внесок у розробку теорії екологічної складової стало�
го розвитку внесли: Туниця Ю. [2], Хвесик М. [3], Шев�
чук В. [4], Гринів Л. [5], Трегобчук В. [6], Барановсь�
кий В. [7], Голубець М. [8], Пашенцев О. [9]. Однак пи�
тання формування транснаціональної парадигми як ба�
зової установки сталого низьковуглецевого розвитку в
глобальному масштабі свого висвітлення та обгрунту�
вання поки що не знайшло.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є з'ясування основних причин висо�

кої вуглецеємності економіки України і обгрунтування
шляхів розв'язання цієї проблеми в контексті глобаль�
ної антивуглецевої політики і запровадження моделі
сталого низьковуглецевого розвитку з урахуванням
імперативів глобальності та екологічності на основі
енергоконверсії.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Важливою складовою концепції сталого розвитку є
екологічна. На думку академіка Ю. Туниці "серед най�
важливіших аспектів стратегії сталого розвитку є напов�
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нення світової (в тому числі національної) економіки —
екологічним змістом" [2]. Академік М. Хвесик теж вва�
жає, що в стратегії сталого розвитку необхідно забез�
печити органічне поєднання механізмів регулювання
економічного та екологічного розвитку [3]. Вихідним
постулатом необхідності екологізації економіки
більшість дослідників [7; 5; 2; 3; 6] вбачають те, що еко�
номічна та екологічна системи органічно взаємопов'я�
зані та взаємозалежні і їх необхідно розглядати як єдину
еколого�економічну систему.

Ідея "екологічної" економіки вперше була сформу�
льована в 1996 році Германом Дейлі в роботі "Поза зро�
станням: економічна теорія сталого розвитку". Її суть в
тому, що економічна система людства розглядається не
як "річ у собі", а як відкрита залежна підсистема в складі
великої системи біосфери планети. Класична економі�
ка, за оцінкою В. Костеріна, прагнула уникнути будь�
яких обмежень виробництва і досягти його необмеже�
ного зростання. Екологічна економіка, навпаки, орієн�
тується на визначення природних меж зростання вироб�
ництва, з урахуванням інтенсивності використання
енергії та кругообігу речовини в біосфері [10]. Мета еко�
логічної економіки — забезпечити збалансований роз�
виток людського суспільства, при якому задоволення
потреб нинішнього покоління не ставить під загрозу
задоволення потреб наступних поколінь [11].

Перехід до низьковуглецевої економіки повинен
дозволити, з одного боку, скоротити масштаби негатив�
ного впливу на навколишнє середовище за рахунок ско�
рочення викидів, а з іншого — різко підвищити конку�
рентоспроможність економік за рахунок скорочення

залежності від вуглецевої сировини та її частки у вар�
тості кінцевого продукту [12].

Одним із найбільш пріоритетних напрямків забез�
печення сталого низьковуглецевого розвитку є енерго�
конверсія. Однак в програмних документах розв'язан�
ня цієї проблеми по суті зводиться до переорієнтації
вітчизняної економіки на власні, але теж вуглецеві енер�
гоносії. Наприклад, збільшення частки вугілля з метою
скорочення споживання імпортного природного газу
тощо. Але це не розв'язує проблему зниження вугле�
цеємності української економіки. Крім того, це вима�
гає чималих капіталовкладень на розробку нових родо�
вищ енергоносіїв, створення нової, розширення і пере�
планування існуючої транспортної інфраструктури.

За оцінками німецької консультативної групи, зробле�
ний в Енергетичній стратегії України акцент на "збільшен�
ня в енергобалансі атомної енергетики та вугільної галузі є
недалекоглядним рішенням, яке немає сенсу ні в екологіч�
ному, ні в економічному плані". Серйозною помилкою ук�
раїнської енергетичної політики німецькі фахівці вважають
істотне заниження прогнозних показників забезпечення
енергоощадності, підвищення енергоефективності та роз�
витку відновлювальної енергетики" [13].

Загалом, як показують дослідження, формування в
Україні державної антивуглецевої політики тривалий
час стримується декларативністю законів, відсутністю
об'єктивних оцінок стану енергетики, низькою ефектив�
ністю державного регулювання та мотивації залучення
інвестицій у сферу енергозбереження і енергоефектив�
ності [13; 14; 15; 16].

З огляду на це, важливе значення має оцінка поточ�
ного стану рівня енергоємності економіки, а також ре�
альних можливостей держави і суспільства щодо його
зниження у найближчій перспективі. Проведені в цьому
контексті дослідження показують, що Україна тривалий
час має одну з найбільш енергоємних економік. Цей по�
казник в Україні значно вищий, ніж в інших країнах Євро�
пи, а також в розвинених країнах ОЕСР та країнах, що
розвиваються, особливо БРІКС, ЦСЄ і СНД (рис. 1).

Про низьку ефективність політики енергозбережен�
ня в Україні свідчить динаміка енергоємності економіки
(рис. 2). Аналіз причинно�наслідкового характеру цієї ди�
наміки свідчить, що у новітній історії України було кілька
етапів істотних змін в енергоефективності економіки. Пер�
ший (1991—1996 рр.) — суттєве зростання енергоємності
ВВП (майже на 40%). Це було зумовлено різким спадом
ВВП та незначним скороченням споживання енергоносіїв.
Другий (1996—1999 рр.) — незначне скорочення енергоє�
мності ВВП, головним чином за рахунок продовження
спаду економіки ВВП та істотного скорочення споживан�
ня енергоносіїв. На тому етапі тенденція зростання енер�
гоємності економіки була зупинена і почалось її скоро�
чення. Третій (2000—2008 рр.) — економіка країни (ВВП)
швидко зростала, а споживання енергоносіїв стабілізува�

Рис. 1. Енергоємність ВВП за ПКС кг.н.е./дол.

Джерело: розроблено за даними Enerdata [17].

Рис. 2. Динаміка енергоємності економіки України, кг.н.е./дол.

Джерело: розроблено за даними Enerdata [17].
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лось, через що енергоємність ВВП значно знизилась. Чет�
вертий (2009—2013 рр.) — зростання економіки (ВВП) зу�
пинилось, а споживання енергоносіїв стабілізувалось,
тому проявилась кон'юнктурність показнику енергоєм�
ності економіки: то зростання, то зниження. Однак гос�
трота проблеми енергоємності економіки в Україні зали�
шилась. Трансформаційна криза зумовлювала ще більшу
енерговитратність, бо економія енергії істотно відставала
від скорочення виробництва. Ці проблеми мали як
внутрішній, так і зовнішній характер.

Внутрішні проблеми — це ті, з якими Україна стик�
нулась ще на початку 90�х і з якими увійшла у ХХІ сто�
ліття. Це надмірне споживання вуглецевих енергоносіїв
і особливо природного газу. Парадоксальний факт, що
в енергетичному балансі України найбільше спожи�
вається найдорожчих енергоносіїв, зокрема природно�
го газу — більше 40%. Це вдвічі більше, ніж у ЄС, США
та в середньому у світі. Тим часом частка споживання
найдешевших гідроенергетичних ресурсів і особливо
відновлювальних джерел в Україні у 4 рази менша, ніж
у світі та у 3,5 раза нижча, ніж в ЄС та складає 2,7% [18].

Основні проблеми зовнішнього характеру — це над�
мірна імпортна залежність країни від постачання енерго�
носіїв; різке зростання нестабільності на зовнішніх ринках
первинних енергоносіїв; посилення цивілізаційних вимог до
скорочення викидів вуглецю. Імпортна енергетична за�
лежність економіки України по газу і нафті перевищує три
чверті, а по ядерному паливу — на всі сто відсотків. В Ук�
раїні споживання природного газу втричі більше, ніж в
Польщі, яка має втричі більше ВВП, ніж Україна [13, с. 22].

Серйозною проблемою для України стало запізніле
врахування істотних змін у глобальній енергетичній пол�
ітиці. У кінці ХХ на початку ХХІ століття у світі різко
подорожчали викопні енергоносії. Це змусило багато
країн серйозно взятись за енергозбереження та зміну
структури енергоносіїв. У США за останні 20 років, вит�
рати викопних вуглецевих енергоносіїв, у співвідно�
шенні до ВВП, скоротились у 2 рази [13, с. 23].

В Україні у 2006 та 2009 рр. стався ціновий шок. Всьо�
го за 4 роки (2009—2013 рр.) ціни на газ зросли у 6 разів.
Такого не знала ні одна країна. Країни Центральної та
Східної Європи (ЦСЄ) пройшли шлях до світових цін на
енергоносії протягом 10—15 років.

Висока енергоємність економіки України (у 3,5 рази
вища, ніж в ЄС) та висока частка споживання вуглеце�
вих енергоносіїв в енергетичному балансі вдвічі більша,
ніж в ЄС) зумовлюють високу вуглецеємність економі�
ки країни. За цим показником Україна займає одну з
найгірших позицій в порівнянні з середньосвітовим по�
казником, а також країнами ОЕСР, ЄС, ЦСЄ і БРІКС.
Виняток — хіба що країни СНД, де економіка, внаслі�
док структурних перекосів у енергетичній політиці ра�
дянських часів, є ще більш вуглецеємною (рис. 3).

Основна проблема в тому, що в Україні дуже повільно
здійснювалась анитвуглецева політика, навіть значно
повільніше ніж політика енергозбереження (рис. 4).

У значній мірі це зумовлено політикою тривалого
самозаспокоєння. Різке зниження обсягів викидів вуг�
лецю (за 1991—1999 рр. — більше як вдвічі) автоматич�
но знизило вимоги щодо подальшого зниження викидів.
На тривалий період (більше 15 років) Україна опинилась
в групі преференційних країн (з перехідною економі�
кою). Це сталось не завдяки цілеспрямованим заслугам
в енергозбереженні, а внаслідок трансформаційної кри�
зи. Цим країнам не пред'являлись вимоги щодо недопу�
щення перевищення рівня викидів 1990 року. Більше
того, на них поширювались кіотські механізми інвесту�
вання енергоконверсії. Практично всі роки незалеж�
ності в Україні мав місце застій в сфері реалізації анти�
вуглецевої політики. Заспокоєння на незаслуженому
скороченні обсягів викидів, яке сталось внаслідок транс�
формаційної кризи, істотно відкинуло Україну в реалі�
зації антивуглецевої політики та у здійсненні енерго�
конверсії. Як наслідок, серед 137 досліджуваних країн,
Україна за рівнем вуглецеємності знаходиться в ос�
танній групі з 20 країн [19].

Лише в 2000—2004 рр. можна вважати, що в Україні
(незалежно від того цілеспрямовано чи ні) здійснюва�
лась антивуглецева політика, яка була продовжена у
2005—2009 рр. У ці періоди було зростання ВВП і ско�
рочення вуглецевих викидів, як цього вимагають прин�
ципи антивуглецевої політики. Однак у 2010—2014 рр.
ця позитивна тенденція була втрачена (рис. 5).

На основі проведених досліджень автором зробле�
но ідентифікацію України та інших постсоціалістичних
країн серед досліджуваних 137 країн світу за динамі�
кою ВВП та викидів вуглецю, а також за характеристи�
кою вуглецеємності та ефективності економіки. Резуль�

Рис. 3. Вуглецеємність ВВП за ПКС, кг.н.е./дол.

Джерело: розроблено за даними International Energy Agency
[19].

Рис. 4. Динаміка вуглецеємності економіки України, кг.н.е./дол.

Джерело: розроблено за даними International Energy Agency [19].
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тати ідентифікації показали, що Україна відноситься до
країн з високою вуглецевою ємністю та неефективною
(деградаційною) економікою.

З наведених даних видно, що Україна опинилась у
третій групі країн, для яких характерне скорочення викидів
вуглецю і зниження ВВП. Позитивні сторони цієї групи
лише в тому, що динаміка скорочення викидів вуглецю

значно випереджає динаміку спаду ВВП (табл. 1). Ця гру�
па країн відноситься до таких, що орієнтовані на еколого�
ощадність. Водночас ні одна країна з постсоціалістичних
країн не попала в першу (найпріоритетнішу) групу. В дру�
гу групу попала невелика кількість країн, але з найкращим
показником Узбекистан, Таджикистан і Азербайджан. З
наведених даних видно, що навіть у порівнянні з країнами
СНД, які традиційно мали високу енергоємність і вугле�
цеємність економіки, Україна суттєво уступає цим краї�
нам. Це стало наслідком тривалого зволікання з реаліза�
цією антивуглецевої політики в країні.

Водночас Україна має великі можливості для зни�
ження вуглецеємності економіки за рахунок розвитку
відновлювальної енергетики. Адже розвиток відновлю�
вальної енергетики в Україні знаходиться на дуже низь�
кому рівні. Частка галузі в енергетичному балансі краї�
ни становить всього 0,6%, що в 20 разів менше, ніж в
країнах ЄС. Не дивлячись на такий низький старт, про�
гнози розвитку галузі в Україні на найближчу перспек�
тиву теж дуже скромні. Істотне відставання від країн
ЄС навіть за прогнозами збережеться (рис. 6).

Між тим, за оцінками Інституту відновлюваної енер�
гетики, технічний потенціал щорічного енерговиробниц�
тва з альтернативних джерел складає 81 млн тонн на�
фтового еквівалента і міг би замістити 70 млрд куб. м
газу на рік (рис. 7).

Найбільші перспективи в розвитку відновлювальної
енергетики в Україні має біоенергетика (біомаса, біопа�
ливо, біогаз). Україна володіє найбільшим серед країн ЄС
потенціалом біомаси, доступної для виробництва енергії.
Згідно експертних оцінок, теоретичний потенціал біомаси
в Україні складає близько 50 млн т.у.п., технічно досяж�
ний 28 млн т.у.п., економічно доцільний 24 млн т.у.п. Ви�
ходячи з теперішнього рівня загального споживання пер�
винних енергоносіїв в Україні економічний потенціал біо�
маси може задовольнити 15% загальної потреби Украї�

Рис. 5. Динаміка середньорічних темпів проросту (спаду)
ВВП та викидів вуглецю України, %

Джерело: розроблено за даними IES [20].

Таблиця 1. Матриця ідентифікації економіки України та інших постсоціалістичних країн з позицій
глобальної антивуглецевої політики за 2008—2012 рр.

Джерело: розроблено автором.

Характеристика динаміки 
вуглецевих викидів (ВВ) та 

ВВП 
Країни 

При-
ріст 

(спад) 
ВВ, % 

Приріст 
(спад) 
ВВП, % 

Вуглецева 
ефективність 
економіки 

(ВВП до ВВ) 
дол./т 

ВВП на 
жителя, 

тис.дол./чол. 

1. ВВ скорочувались швидше, 
ніж зростав ВВП  

     

2. ВВ скорочувались 
повільніше, ніж зростав ВВП 

Росія 
Туркменістан 
Молдова 
Таджикистан 
Узбекистан 
Азербайджан 

-0,8
-3,7 
-4,7 
-10,0 
-12,7 
-16,3 

19,1
43,1 
19,7 
46,2 
78,7 
37,9 

1160,6
482,8 
986,5 
1134,3 
434,4 
2185,1 

14,6 
8 
2,2 
1 
1,9 
7,8 

3. ВВ скорочувались швидше, 
ніж скорочувався ВВП 

Словаччина
Болгарія 
Україна 
Румунія 
Вірменія 

-3,3
-10,6 
-14,0 
-18,5 
-24,5 

-2,8
-1,7 
-0,9 
-13,9 
-15,4 

2533,1
1126,1 
554,6 
2149,0 
155,4 

16,9 
7,3 
3,9 
9,5 
3,5 

4. ВВ скорочувались 
повільніше, ніж скорочувався 
ВВП  

Чехія 
Литва 
Угорщина 
Словенія 
Хорватія 

-2,4
-6,3 
-7,7 
-8,4 
-9,5 

-13,0
-11,4 
-17,8 
-16,5 
-18,0 

1764,2
2681,5 
2505,9 
2620,7 
2655,8 

18,9 
14,2 
12,6 
22,1 
13,5 

5. ВВ зростали повільніше, ніж 
зростав ВВП 

В’єтнам
Киргизстан 
Китай 
Грузія 
Казахстан 

28,1
18,6 
10,8 
2,1 
1,8 

54,3
21,6 
78,6 
23,4 
49,9 

1080,7
1512,2 
879,1 
2981,1 
1010,1 

1,9 
1,3 
6,8 
3,6 
13,2 

6. ВВ зростали швидше, ніж 
зростав ВВП 

  

7. ВВ зростали повільніше, ніж 
скорочувався ВВП  

Естонія
Латвія 
Польща 
Білорусь 
Боснія і Герцеговина 

4,5
2,5 
2,2 
1,2 
0,0 

-8,4
-15,0 
-7,9 
-3,9 
-6,5 

1058,3
3120,9 
1495,4 
866,5 
860,7 

18,5 
13,9 
13,4 
7,6 
4,7 

8. ВВ зростали швидше, ніж 
скорочувався ВВП 

Чорногорія 10,5 -4,4 2263,2 7,1 
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ни в енергії. За еколого�біоенергетичним потенціалом
біомаси Україна набагато випереджає усі країни ЄС [22].

Отже, широкомасштабне впровадження в Україні
відновлювальної енергетики дозволить зробити суттє�
вий крок у зменшенні енергетичної залежності країни
та зниженні вуглецеємності економіки. Однак не зва�
жаючи на значний потенціал відновлювальної енерге�
тики, достатньо розвинену науково�технічну та промис�
лову базу частка цієї галузі у енергетичному балансі
країни залишається дуже незначною. Головними при�
чинами такого стану є відсутність ефективної антивуг�
лецевої політики держави, недосконалість нормативно�
правового забезпечення, невиконання прийнятих
рішень, низький рівень інвестування фінансування нау�
ково�дослідних і конструкторських розробок.

ВИСНОВКИ
Україна має великі можливості для зниження вуг�

лецеємності економіки насамперед за рахунок енерго�
конверсії. Лише за рахунок енергоощадності вугле�
цеємність економіки можна знизити у 1,5—2 рази. За
рахунок модернізації виробничих потужностей еконо�
міки вуглецеємність можна знизити ще на стільки ж.
Нарешті за рахунок енергоінновацій — розвитку
відновлювальної (безвуглецевої) енергетики до 2030
року можна домогтись заміщення третини вуглецевих
енергоносіїв безвуглецевими, і на третину знизити вуг�
лецеємність ВВП країни. Але для цього Україні необ�
хідне створення системи мотивації для залучення дос�
татніх обсягів інвестицій, особливо приватного капі�
талу.

Рис. 6. Доля виробленої енергії з відновлюваних джерел, %

Джерело: розроблено за даними IEA [18].

Рис. 7. Потенціал відновлювальної енергетики в Україні

Джерело: розроблено за даними Інституту відновлювальної енергетики НАНУ [21].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
 Україна переживає безпрецедентне поєднання фінан�

сово�економічної, банківської та політичної криз почи�
наючи із 2014. Конфлікт на сході України разом із нако�
пиченими в попередні роки макроекономічними дисбалан�
сами зруйнували її макрофінансову стабільність.

 Факторами, які найбільше дестабілізують економіч�
ну ситуацію, зокрема фінансову систему України, зали�
шаються корупція, імітація реформ в реальному секторі
економіки, неподолані наслідки девальвації національної
валюти, дефіцит прозорості та координації у здійсненні
фінансово�кредитної, валютно�курсової політики НБУ та
уряду, несприятливий інвестиційний клімат, фіскальний
тиск на бізнес, сповільнення темпів впровадження судо�
вої реформи та відсутність рішучих дій з припинення про�
цесу зубожіння населення.

 АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
 Аналізуючи фактори впливу на функціонування

фінансової системи, необхідно визначитися з їх класиф�
ікацією. Існує кілька таких класифікацій і найпоширені�
шої з них є поділ чинників на внутрішні і зовнішні. Саме
таку класифікацію пропонує Гаррі Дж. Шиназі, поділяю�
чи фактори впливу на функціонування фінансової систе�
ми на ендогенні (внутрішні) і екзогенні (зовнішні). Згідно
з визначеннями вченого, ендогенні — це фактори, які за�
роджуються всередині фінансової системи [3]. Це дегра�
дація традиційних промислових підприємств, руйнація
грошової системи, банкрутство банківського сектора,
деструктивні регулювальні дії уряду в питання оподатку�
вання, заморожування зарплат і пенсій, введення додат�
кових митних платежів на імпортні товари, протекціоні�
стське валютне забезпечення імпорту газу [1]. Екзогенні
— це ті, що зароджуються поза фінансовою системою —
це стрімкий відплив іноземного капіталу з країни, дефі�
цитний міжнародний валютний оборот, втрата ринків у
Російській Федерації, розгортання війни на Сході Украї�
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ни [1]. Деякі вчені, зокрема Кузьмич О., пропонує відок�
ремлювати такі фактори, як міжнародна політика, кризи
в економічно споріднених державах тощо у так звані гло�
бальні фактори [4]. Проте загальновизнаним і науково�
достатнім є поділ на внутрішні (ендогенні) та зовнішні (ек�
зогенні) фактори впливу. Також такі фактори можна по�
ділити на об'єктивні і суб'єктивні. До об'єктивних нале�
жать чинники, пов'язані з рівнем розвитку виробництва,
соціально�економічними особливостями, рівнем розвит�
ку продуктивних сил, природними ресурсами та умовами
тощо. До суб'єктивних відносять політичний фактор,
внутрішня і зовнішня ситуації в економіці країни [2].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналізування фінансової системи Ук�

раїни в її сучасному стані та впливу на неї найбільш ваго�
мих чинників, які не дають ефективно розвиватись фінан�
сам в Україні та проводити реформи її сфер та ланок.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Економічна криза в Україні демонструє неочікувані

високі темпи погіршення стану національного господар�
ства. Фінанси є невід'ємною складовою економічної сис�
теми країни, тому економічна криза є, в першу чергу, кри�
зою фінансової системи. Загалом, перебування економі�
ки в піке має об'єктивну природу. Не може бути стабіль�
ного зростання, яке досягають сучасні економіки світу,
без інноваційно�технологічної модернізації. Це є резуль�
татом конкуренції, домінування підприємницької форми
власності та постійних вдосконалень в управлінні. Нако�
пичення відсталості тримає національне господарство на
нульовому рівні або в негативній динаміці [1].

У фінансовій системі країни важливу роль відіграє по�
даткова система, яка безпосередньо впливає на ефектив�
не її функціонування. Незбалансована податкова політи�
ка, яка проводиться в Україні стала наслідком відсутності
дієвих реформ податкової системи. Сучасна, так звана,
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податкова реформа в Україні не призвела до зниження
навантаження на фонд оплати праці, не запрацювала по�
вною мірою система автоматичного відшкодування ПДВ,
не вирішено питання із переплатою податків на прибуток
суб'єктами господарювання, не стимулює бізнес працю�
вати легально і прозоро.

Перебування фінансової системи України в кризі має
об'єктивну природу. Не може бути стабільного зростан�
ня, яке досягають сучасні економіки світу, без інновацій�
но�технологічної модернізації. А це є результатом кон�
куренції, домінування підприємницької форми власності
та постійних вдосконалень в управлінні [2]. Тому, для
того, щоб дати комплексну оцінку теперішньому стану
фінансової системи України і визначити його причини,
важливим є аналіз впливів зовнішніх і внутрішніх фак�
торів, а також взаємозв'язків між ними.

Криза особливо загострилася і набула вкрай потвор�
них проявів у 2014—2015 роках, коли додалися обтяжу�
ючі обставини, зокрема анексія Криму Російською Феде�
рацією, військові дії на сході України, втрата російських
ринків тощо. Усі ці обставини, в яких попала Україна, ви�
магають багатокомпонентного відновлювального плану
дій влади і вироблення певної логіки антикризових кроків
[2].

Застарілість виробництв традиційної економіки нако�
пичувалася десятиліттями і не була подолана, перш за все,
через відсутність ринкової економіки та бюрократично�
го протекціонізму щодо крупних підприємств. Це, в свою
чергу, є суб'єктивним внутрішнім фактором, що через за�
непад реального сектору економіки призвів до відповід�
ного занепаду фінансів підприємницьких структур, зок�
рема, фінансів виробничої сфери та сфери домогоспо�
дарств. Наслідком такого функціонування підприємств
стали вкрай низькі прибутковість і великий відсоток збит�
кових державних підприємств, фінансові результати яких
подані в таблиці 1.

Значне перевищення збитку над прибутком у 2014 та
2015 роках свідчить про поганий стан фінансів у вироб�
ничій сфері, що призводить до банкрутства вітчизняних
підприємств.

Старі технології виробництва у народногосподарсь�
кому комплексі України основних галузей промисловості
впливає на конкурентоспроможність вітчизняних
підприємств. 90% таких підприємств остаточно неспро�
можні скласти конкуренцію іноземним компаніям на
світових ринках. Втрата ринків збуту продукції, збит�
ковість підприємств впливають на поглиблення падіння
виробництва, скорочення робочих місць, поганий
фінансовий стан суб'єкта господарювання. Важливою
проблемою на зовнішньому ринку товарів є реальне падін�
ня цін на деякі види експортних товарів та складність
транзиту по території РФ. Другою реальною проблемою

є девальвація гривні, на яку впливає політична криза. Де�
вальвація гривні, яка робить прибутковішим будь�який
експорт, не може допомогти виробникам збільшити його
обсяги на світових ринках [1]. Про це свідчить відповід�
на статистика, яка подана в таблиці 2.

За останні півтора року суттєво збільшено фіскаль�
не навантаження на аграрний бізнес, який сьогодні є
лідером економіки. Величину єдиного податку збільше�
но у 21 раз — до 2 млрд грн. на рік, індексування бази
для розрахунку орендної плати за сільськогосподарські
угіддя — на 25 %, зупинено відшкодування ПДВ при ек�
спорті зернових та олійних культур з України.

Причиною неефективної податкової політики є усу�
нення від участі у їх розробці громадськості та бізнесу.
Міністерство фінансів України визначає напрями подат�
кової реформи і головною метою змін в оподаткуванні пе�
редбачає негайне короткострокове наповнення бюджету
[10].

Рівень проблем, що спричинили кризу падіння вироб�
ництва, змушують зробити висновок про її довгострокове
протікання. Стадія паралічу економіки і, як наслідок,
фінансової системи, триватиме від одного до кількох
років. Тривалість такого паралічу буде залежати від спро�
можності системи державного управління зупинити тен�
денції втрати конкурентоспроможності, декапіталізації
та, в кінцевому випадку, деградації.

В умовах фінансово�економічної кризи виникла за�
гроза вимивання обігових коштів підприємств, що при�
зводить до закриття бізнесу, стимулювання "втечі" з Ук�
раїни інвесторів, виведення активів та підприємств до
сусідніх країн, а також збереження передумов для бюд�
жетного відшкодування ПДВ в ручному режимі, тобто за�
лишаються корупціогенні чинники у податковій системі.
Фактором, дія якого призводить до вимивання обігових
коштів, збільшення собівартості продукції, втрати конку�
рентоспроможності підприємств — це сплата додатково�
го імпортного збору. Негативний ефект від впроваджен�
ня додаткового імпортного збору, а саме подорожчання
сировини, технологій, обладнання, комплектуючих, уже
переважив його власний фіскальний ефект, оскільки обер�
тається скороченням внутрішнього виробництва,
збільшенням цін на вітчизняну продукцію як на зовнішніх,
так і на внутрішньому ринках [10].

Одним із інструментів здійснення структурних пере�
творень, що застосовуються у світовій та вітчизняній
практиці з метою підвищення ефективності функціону�
вання економіки, є приватизація. Саме вона дозволить
розкрити потенціал національних підприємств, відкриє
двері іноземним інвесторам і дасть змогу поповнити дер�
жавний бюджет [10].

Міністерство економічного розвитку та торгівлі Ук�
раїни у звіті за 2014 рік визнало, що 100 найбільших дер�
жавних підприємств закінчили рік із сукупним збитком у
116,6 млрд грн., з них 88,4 млрд грн. припадає на НАК "На�
фтогаз України". В І кварталі 2015 року сукупний збиток
склав 9,7 млрд грн., що майже у 2 рази більше, ніж за ана�
логічний період попереднього року.

За 9 місяців 2015 року держкомпанії зі списку ТОП�
100 отримали сукупний чистий прибуток 2,2 млрд грн., в
той час, за аналогічний період 2014 року, зафіксовано су�
купний збиток у розмірі 66,5 млрд грн. Ключовим факто�
ром стало покращення фінансових результатів НАК "На�
фтогаз України" завдяки підвищенню тарифів для насе�
лення, яке відбулось у рамках переходу до ринкових цін
на природний газ. Проте навіть таке покращення загаль�
них фінансових результатів, не зменшує велику кількість
збиткових та неефективних державних компаній [11].

Минулий рік був як роком чергової невдачі продажу
державних активів, так і періодом впровадження змін,
спрямованих на забезпечення прозорого приватизацій�
ного процесу за чіткими правилами. Із запланованих 17
млрд грн. за 11 місяців минулого року до бюджету від при�
ватизації надійшло 144 млн грн., або 0,8 % від плану.

У 2016 році Кабінет Міністрів запланував залучити до
бюджету від приватизації 17,1 млрд грн. Головним об'єк�
том для приватизації у 2016 році є 99,6% держпакету акцій
Одеського припортового заводу, від приватизації якого
Фонд держмайна України планує виручити не менше 500
млн грн. Крім цього Фонд має намір виставити на прива�

Роки 2013 2014 2015 
Експорт, млн дол. США 6231 5390 3813
Імпорт, млн дол. США 7583  5443 3750 
Експорт у % до 
попереднього року 

91,9 86,5 70,7

Імпорт у % до 
попереднього року 

 91,2 71,8 68,9 

Таблиця 2. Обсяги експорту та імпорту України
за 2013—2015 рр.

Джерело: [5].

 Таблиця 1. Фінансові результати до оподаткування
українських підприємств у 2013—2015 рр.

Джерело: [5].

 2013 2014 2015
Прибуток, млн грн. 130269,6 215506,5 233243,5
Збиток, млн грн. 107425,2 383532,6 417137,5
Сальдо, млн грн. 22844,4 -168026,1 -183894
% підприємств, що отримали 
прибуток 

 
 59,8 

 
 55,8  60,2 

% підприємств, що отримали 
збиток 

 
 40,2 

 
 44,2  39,8 
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тизацію ряд об'єктів: у енергетичній галузі — "Хмельниць�
кобленерго", "Миколаївобленерго", "Харківобленерго",
"ДТЕК Західенерго", ДТЕК Дніпроенерго", "Київенерго"
і інші; у добувній промисловості дозволено приватизацію
державного концерну "Укрторф"; в транспортній —
Івано�Франківський локомотивний завод, ТОВ "Торговий
флот Донбасу", Авіакомпанія "Горлиця", авіаційне
підприємство "Універсал Авіа"; в будівельній — ПАТ
Дніпрометробуд", а також ПАТ "Президент Готель" і
ПАТ "Укрнафтопродукт" [12].

Важливим чинником у приватизації майна є створен�
ня механізму оцінки об'єктів державної власності. Сьо�
годні інвестор, оцінюючи об'єкт, не може адекватно зро�
зуміти його справжню прибутковість, адже значна час�
тина прибутку виводиться не шляхом розподілення диві�
дендів чи формування прибутку, а шляхом укладання до�
говорів з пов'язаними особами, через договірні контрак�
ти для зменшення податкового навантаження. Захист
інвесторів також є однією із умов, незабезпечення якої
може поставити під сумнів досягнення приватизації. По�
при привабливість українських державних підприємств
для іноземних компаній, інвестор усвідомлює наявність в
Україні ризиків, які важко оцінювати та яким важко про�
тидіяти. Невід'єктним процесом приватизації повинна
бути ліквідація сотень підприємств, які по суті, давно не
функціонують, а також передача важливих для країни
держоб'єктів в управління холдингу [13]. Зокрема
Міністерство економічного розвитку і торгівлі пропонує
створити державну керуючу холдингову компанію, до
складу якої увійдуть 12 стратегічних українських
підприємств.

Одним з базових факторів, що визначають рівень
фінансової стабільності національної економіки, є стан
її банківської системи. Причому саме через функціону�
вання банківської системи проявляється дія як внутрішніх,
так і зовнішніх чинників, що впливають на фінансову си�
туацію у державі. В Україні виникає загрозлива ситуація
в банківському секторі економіки. Із 178 раніше діючих
на вітчизняних теренах банків на сьогодні залишилось 110
і прогнозовано до кінця 2016 року їх кількість не переви�
щуватиме 100 одиниць. Одним із інструментів зачистки
банківської сфери є вимога центрального регулятора
щодо прискореного збільшення нормативу мінімального
капіталу до 500 млнгрн., який необхідно досягти до 2024
року. Така "регулятивна стратегія" є небезпечною. Штуч�
не укрупнення банків фактично зумовлює процес їхньої
реолігархізації. Така тенденція проглядається з усією оче�
видністю в нинішній монетарній політиці центрального
банку держави [7].

Сьогодні монетарна політика НБУ зводиться до пер�
манентного стиснення грошової бази, а звідси до обезк�
ровлення фінансово�кредитної системи і, на кінець, до ге�
нерування хронічної кризи національного виробництва.
Так, на 2015 рік було встановлено найвищий рівень
збільшення грошової бази на 27%, а фактично вона зрос�
ла на 0,8%. У 2016 році грошова маса має зрости лише на
11,5%. Водночас щорічний коефіцієнт монетизації в краї�
нах ЄС ( до стандартів ми нібито прагнемо долучитись)
не буває меншим за 100% ( Італія — 151%, Франція — 152
%, Німеччина — 180%, Іспанія — 203 %, Нідерланди —
224 %), в США — 104%, Китаї — 163%, Японії — 236%.

Попри таку міжнародну практику, НБУ здійснює пол�
ітику "зачищення" тобто фактичної руйнації банківської
сфери. Всіляко обмежуючи емісію гривні, НБУ водночас
підняло ставку рефінансування до 30%, таким чином ци�
нічно нарощуючи власний капітал і фактично знищуючи
реальний сектор економіки. В світовій практиці, щоб
підтримати банківську систему і таким чином економіку,
центральні банки зарубіжних країн тримають облікову
ставку на мінімальному рівні. Так, уже тривалий час об�
лікова ставка в країнах ЄС становить 0,25% річних, в
Англії — 0,5%, в США — від 0,25% до 0,5%, в Японії — 0—
01% [7].

За березень — серпень 2014 року НБУ видав кредитів
рефінансування на 138,3 млрд грн. і викупив у банків дер�
жавних облігацій на суму 44,8 млрд грн. Разом — 183,1
млрд грн. — це майже в п'ять разів більше, ніж вилучено
депозитів за цей час. Таким чином, для подолання масо�
вого банкрутства банківських установ, що виникало при

різкому скороченні клієнтського ринку, вітчизняний цен�
тробанк, на жаль, ще більше прискорив оберти друкарсь�
кого верстата. У 2015 році ситуація ще більше поглибила�
ся. Нацбанк нараховує на депозитні вклади банків вже по
20—21 % річних, а комерційні установи майже повністю
зупинили кредитування господарських суб'єктів, що
тільки погіршило падіння ВВП. Фактично відбувся колапс
кредитно�банківської системи [1].

Загрозливою очевидністю для грошово�кредитної си�
стеми країни є жорстка прив'язка національної грошової
одиниці до долара США. Якорем, так званої, стабільності
гривні є курс американського долара. При цьому гривне�
ва емісія жорстко прив'язана до доларових надходжень
(зобов'язань) України. Це зумовило безпрецедентне зне�
цінення гривні, повну втрату населенням довіри до гривні
й зрештою, неприпустиму доларизацію суспільних відно�
син. Оскільки Україна рухається до ЄС, національна гро�
шова одиниця мала б кореспондуватися з євро. Для цього
необхідно ухвалити відповідний закон [7].

Найбільш відчутні негаразди у фінансовій системі
країни розпочалися з моменту ігнорування НБУ консти�
туційного імперативу прямої дії — ст. 99 Основного за�
кону України "Забезпечення стабільності грошової оди�
ниці є основною функцією центрального банку держави".
За оцінкою Центрального розвідувального управління
США, найбільш високу інфляцію серед 225 країн світу за�
фіксовано в Україні — 49%. Щонайменше триразове зне�
цінення гривні відразу ж відчули всі — банки, бізнес,
внутрішній ринок, соціальна сфера і кожен житель краї�
ни [7].

Таким чином, нинішня монетарна політика НБУ про�
вокує:

а) найжорсткіший кредитно�грошовий голод;
б) перманентне знецінення фінансових активів;
в) штучне зменшення кількості функціонуючих банків

внаслідок їх запрограмованої ліквідації та шляхом погли�
нання малих і середніх банків великими банківськими ус�
тановами.

Національний банк України з 5 березня в черговий раз
продовжив своєю Постановою № 140 від 3 березня 2016
року дію основних обмежень на покупку валюти для ком�
паній� імпортерів, які серйозно ускладнюють процедуру
покупки валюти і затягують терміни оплати за контрак�
тами. Валюту можна купувати тільки в тому банку, який
зазначений у документах при імпорті товарів, відповід�
но, ці банки розуміють, що на конкретну дату клієнт може
купити валюту тільки у них і користується цим, завищу�
ючи курс покупки. Проте деяким компаніям НБУ надав
"пільгу" — це компаніям�імпортерам нафти, газу та авто�
мобільного палива, які після недовгої перерви знову от�
римали можливість не використовувати акредитиви при
розрахунках за контрактами при сумі контракту вищою
за 500 тис. дол. (Постанова правління НБУ від 3 березня
2016 р. № 139) [6].

Деградація банківського сектора, який перестав на�
давати позички суб'єктам господарських структур, бути
концентратом грошових заощаджень громадян, виступа�
ти суб'єктом міжбанківського кредитування і перейшов
на паразитуюче утримання засобами НБУ. За такого його
стану не відбудеться й відновлення виробництва [1].
Згубність політики НБУ, суспільна дискредитація гривні,
перехід у тінь значного обсягу валюти від експорту�імпор�
ту, грошових переказів "українців�заробітчан", активний
відплив приватного капіталу в офшори (за два останні
роки більше 17 млрд доларів) — усе це демонструє про�
фесійне безпорадність центрального банку і деградацію
найвищого інституту фінансової системи України.

Таким чином, стан вітчизняної банківської системи,
як і практика взаємовідносин менеджменту реального та
фінансового секторів української економіки, несе у собі
потенційну загрозу дестабілізації фінансової ситуації в
Україні, насамперед за умови появи якихось потужних
негативних зовнішніх впливів ("шоків"). У цілому транс�
формація цих відносин відбувається доволі поступово.
Однак оскільки найпотужніші стреси, яких останнім ча�
сом зазнала українська економіка, найімовірніше, вже
позаду, то навряд чи відносини реального і банківського
секторів вітчизняної економіки як такі самі по собі у най�
ближчій перспективі стимулюватимуть дестабілізацію
фінансової ситуації в Україні. Цей чинник фінансової
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дестабілізації в Україні може активізуватись, якщо, на�
приклад, негаразди в економіці Китаю викличуть негатив�
ну ланцюгову реакцію у масштабах світової економіки
[16].

Визначну роль в економіці країни відіграють фінанси
домогосподарств, що підтверджується процесом форму�
вання, розподілу та використання доданої вартості в на�
ціональній економіці. Аналізуючи динаміку відношення
доходів населення до ВВП, цей показник зростав в пері�
од 2010—2013 рр. і в 2013 році доходи населення переви�
щили ВВП. Однак за рахунок розгортання фінансово�еко�
номічної кризи в 2014 році цей показник знизився до 97,7%
і основними факторами, що є передумовами подібної ди�
наміки є:

— зростання номінальних доходів населення, як ко�
ригування недооціненої робочої сили в Україні;

— постійне зростання соціальних видатків держави
(покриття дефіциту Пенсійного фонду);

— жорстка конкуренція між підприємствами та зни�
ження інвестиційної привабливості економіки;

— значна тінізація бізнесу, зростання корупції в дер�
жаві.

Зважаючи на ключову роль фінансів домогосподарств
для економіки, детальніше розкриємо структуру розпод�
ілу доходів домогосподарств за такими ключовим напрям�
ками: споживання, податки та обов'язкові внески, заощад�
ження.

Поточне споживання населення зростає протягом ос�
танніх років по відношенню до середнього темпу прирос�
ту на рівні майже 11% щороку. Податки та інші обов'яз�
кові платежі за 2010—2015 рр. зростали з середнім тем�
пом приросту на рівні майже 14% щороку. Заощадження
населення є найбільш критичними та фактично скороти�
лися з середнім темпом приросту до 10% щороку.

Таким чином, за останні 5 років в структурі фінансів
домогосподарств спостерігалося значне скорочення зао�
щаджень, що є дуже негативним фактором, щодо потен�
ційних обсягів інвестиційних ресурсів для економіки.
Тому важливими факторами скорочення заощаджень на�
селення можна виділити наступні:

— критично мінімальне зростання доходів, що не за�
довольняє витрати домогосподарств;

— посилення податкового тиску на населення,
збільшення ефективної ставки оподаткування з 6,5% до
7,5% від загального обсягу доходів населення;

— зростання витрат на споживання в першу чергу че�
рез приховану та галопуючу інфляцію, що за різними оц�
інками в період в 2010 по2015 року складала від 25—49%;

— відсутність ефективних інструментів для вкладан�
ня вільних коштів населення, крім депозитів;

— скорочення малого і середнього бізнесу, зростан�
ня ризиків в підприємницькій діяльності домогосподар�
ства [8].

 Особливо актуальним є вдосконалення фінансового
механізму трансформації коштів населення в інвестиційні
ресурси економіки, нестача яких наразі є однією з основ�
них передумов економічної та фінансової кризи.

Зважаючи на стрімке скорочення обсягів заощаджень
домогосподарств в їх структурі доходів, дії уряду мають
бути спрямовані на збільшення заощаджень населення,
що є дуже важливими, адже ці заощадження виступають
внутрішніми інвестиційними ресурсами держави. Для цьо�
го необхідно покращити ефективность функціонування
фінансового механізму трансформації заощаджень насе�
лення в інвестиції вітчизняної економіки шляхом:

— посилення юридичного захисту інвесторів та кре�
диторів;

— розвитку інфраструктури фінансового ринку за�
галом та фондового ринку зокрема;

— повноцінне реформування Пенсійної системи із
розширенням ролі недержавного пенсійного забезпечен�
ня;

— спрощення системи оподаткування прямого інвес�
тування населення в реальний сектор;

— посилення конкурентоспроможності небанківсь�
ких фінансових установ, шляхом перегляду системи га�
рантування вкладів населення в комерційні банки;

— розширення спектру фінансових інструментів на
фондовому ринку.

Реалізація даних заходів, може мати позитивний
ефект на рівень інвестиційного спрямування коштів на�
селення, що мають величезний інвестиційний потенціал
для національної економіки [9].

Заощадження домашніх господарств є пріоритетним
джерелом внутрішніх інвестицій, їх залучення до еконо�
міки країни стає особливо актуальностим за низького
рівня іноземних інвестицій. При сучасному стані обста�
вин залучення заощаджень для формування фінансових
ресурсів України не відбувається в повному обсязі своїх
можливостей.

В Україні існує значний нереалізований інвестицій�
ний потенціал домогосподарств. Саме вони можуть ста�
ти вагомим інструментом розвитку вітчизняної економі�
ки. Тому для ефективного залучення вільних коштів на�
селення в інвестиційний процес необхідне державне втру�
чання шляхом проведення нею низки заходів з урегулю�
вання проблем щодо інвестиційного потенціалу домогос�
подарств.

Водночас треба згадати, що доволі потужним
зовнішнім чинником потенційної дестабілізації фінансо�
вої ситуації в Україні є проблема зовнішньої заборгова�
ності нашої держави, яка цього року тривалий час підтри�
мувала напругу в українському соціумі. Однак 27 серпня
2015 р. Кабінет Міністрів повідомив, що Україна домови�
лася про списання 3,8 млрд дол. з 19,3 млрд дол. боргів.
Суму 15,5 млрд дол. було вирішено виплачувати з 2019 р.
Однак, на думку оглядача "Дзеркала тижня", українці "от�
римали завуальовану пролонгацію боргових зобов'язань.
Середню ставку збільшено на 0,5 %, до 7,25 %, а закладені
в угоді інструменти відновлення вартості передбачають
компенсацію кредиторам за списані зобов'язання. Якщо
річний приріст ВВП перевищує 3 %, кредитори отриму�
ють 15 % від такого перевищення, якщо ВВП зростає більш
як на 4 %, кредитори отримують 40 % від перевищення.
(Також умови передбачають, що виплати розпочинають�
ся при перевищені ВВП 125 млрд дол., а протягом 2021—
2025 платежі за варантом не можуть перевищувати 1 %
ВВП). При найбільш імовірних сценаріях економічного
розвитку обсяг списаної суми зобов'язань дорівнювати�
ме теперішній вартості платежів за інструментом віднов�
лення вартості" [16].

ВИСНОВКИ
На фоні зростання загроз національній безпеці внас�

лідок агресії найбільшого зовнішньоторговельного парт�
нера кризові тенденції опанували майже всі сектори еко�
номіки України. Головними викликами, що постали пе�
ред Україною у 2016 році є ескалація військового протис�
тояння, повільне впровадження структурних реформ,
розбалансування державного бюджету, зниження еконо�
мічної активності, погіршення платіжного балансу,
відплив депозитів та суттєве скорочення обсягів креди�
тування.

Оздоровлення фінансової системи України є найбільш
актуальним в сучасній Україні адже це зможе зупинити
негативні процеси в економіці країни та забезпечити пе�
редумови її зростання. Для подолання проблем фінансо�
во�економічної системи необхідно сформувати чіткий
курс її оздоровлення, в основі якого повинно лежати
збільшення обсягів фінансових ресурсів країни шляхом
підняття рівня виробництва, стримування інфляційних
процесів, стабілізації національної грошової одиниці і
інших важливих чинників, що все разом вплине на покра�
щення фінансової системи України та економіки в ціло�
му. Тому нагальним сьогодні в Україні залишається про�
ведення реформи фінансової системі України, яка повин�
на охопити всі її сфери та ланки. В першу чергу необхід�
но оновити правову основу фінансової системи, яка
уможливить вирішення існуючих проблем і мінімізує
вплив дестабілізуючих чинників на неї. Відповідно ство�
рення ефективних правових, організаційних умов, комп�
лексне їх проведення, наблизить фінансову систему Ук�
раїни, її економіку до стандартів Європейського Союзу.

Література:
1. Володимир Л. Анатомія кризи української еконо�

міки [Електронний ресурс] Лановий Володимир// Еконо�
мічна правда. — 2015. — Режим доступу: http://
www.epravda.com.ua/publications/ 2015/06/16/546489….



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

33www.economy.in.ua

2. Підкуйко М.С. Фінансова стабільність країн в умо�
вах глобалізації / М.С. Підкуйко // Фінансові досліджен�
ня. — 2012. — № 7.

3. Гарри Дж. Шинази. Сохранение финансовой ста�
бильности / Гарри Дж. Шинази // Вопросы экономики.
— 2014.

4. Кузьмич О. Проблемні питання стійкості фінансо�
вої системи України / Олена Кузьмич // Вісник Націо�
нальної академії державного управління при Президен�
тові України. — 2010.

5.  Державна служба статистики України  [Електрон�
ний ресурс]. — Режим доступу: http:// www.ukrstat.�
gov.ua/

6. Чому голова НБУ лякається зростаючої гривні //
Ж�л Гроші. — 5 (5). —  10.03.2016 // Економіка та держа�
ва. —  № 7. — 2015.

7. Ковальчук Т. Банківська "зачистка". Кому вигідна
руйнація фінансової опори держави? / Економіка // День.
— № 56. — 31.03.2016.

8 Пасажко Т.С. Шляхи вдосконалення фінансового
механізму трансформації заощаджень населення в інвес�
тиційні ресурси економіки України / Т.С. Пасажко //
Інвестиції: практика та досвід. — 2015. — № 10. — С. 85—
89.

9. Економiка та держава No 7/2015 110 www.eco�
nomy.in.ua

10. Антикризова програма спільних дій влади та бізне�
су: невідкладні рішення 2015—2016 років / Національний
форум "Трансформація України", Антикризова Рада гро�
мадських організацій України.

10. Голик М.М. Особливості реалізації стабілізаційної
фінансової політики в Україні /М.М. Голик //Young
Scientist. — 2015. — № 3. — Режим доступу: http://
molodyvcheny.in.ua/files/jornal/2015/3/12.pdf

11. Міністерство економічного розвитку і торгівлі Ук�
раїни // Аналітичний огляд ТОП�100 державних
підприємств України (9 місяців 2015 року). — 2016. — Ре�
жим доступу: http: //dw.com/p/1GvvC

12. Фонд Державного майна України — офіційний веб�
сайт — http://www.spfu.gov.ua/ua

13. Демчак О.О. Плани на приватизацію 2016 року. —
2016. — Режим доступу: http://ua/112/ua/ mnenie/plany�
na�pryvatyzatsiiu�2016�roku�285965/html

14. Драган О.О. Заощадження домогосподарств як
джерело інвестицій у національну економіку // Наук.
Вісник Херсонського державного університету. — 2015.
№ 10.

15. Носова Є.А. Заощадження домогосподарств як
джерело інвестиційних ресурсів в Укроїні // Вісник Киї�
вського національного університету ім. Т. Шевченка. —
2015. — № 2 (167).

16. Кулицький С. Проблеми розвитку української еко�
номіки в контексті загрози дестабілізації міжнародних
фінансових ринків. — 2015. — Центр досліджень соціаль�
них комунікацій. Social Communications Research СІАЗ
НЮБ ФПУ.

References:
1. Volodymyr, L. (2015), "Anatomy of the crisis

Ukrainian economy", available at: http://www.epravda.�
com.ua/publications/ 2015/06/16/546489…. (Accessed 20
July 2016).

2. Pidkujko, M.S. (2012), "The financial stability of
countries in the context of globalization", Finansovi dosl�
idzhennia, vol. 7.

3. Shynazy, H. Dzh. (2014), Sokhranenye fynansovoj
stabyl'nosty [Conservation of financial stability], Voprosy
ekonomyky, Moscow, Russia.

4. Kuz'mych, O. (2010), "Problematic issues of stability
of the financial system of Ukraine", Visnyk Natsional'noi
akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy,
vol. 3 (6).

5. State Statistics Service of Ukraine (2016), available at:
http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 20 Aug 2016).

6. Groshi (2016), "Why chairman NBU be afraid of
growing hryvnia?", Groshi, vol. 5.

7. Koval'chuk, T. (2016), "Banking "Clean Up". Who
benefits the destruction of state financial support?", Den', vol.
56.

8 Pasazhko, T.S. (2015), "Ways of improving the financial
mechanism of transformation of savings into investment
resources of Economy of Ukraine", Investytsii: praktyka ta
dosvid, vol.10, pp. 85—89.

9. Pasazhko T.S. (2015), "Household finances as a source
of investment resources of Ukrainian economy", Ekonomika
ta derzhava, vol. 7, pp. 108—111.

10. Holyk, M.M. (2015), "Features of implementation of
of the financial stabilization policy in Ukraine", Young
Scientist, vol. 3, available at: http://molodyvcheny.in.ua/files/
jornal/2015/3/12.pdf (Accessed 20 Aug 2016).

11. Ministry of Economic Development and Trade of
Ukraine (2016), "Analytical review of the top 100 state�owned
enterprises Ukraine (9 months 2015)", available at: http;//
dw.com/p/1GvvC (Accessed 20 Aug 2016).

12. State Property Fund of Ukraine (2016), available at:
http://www.spfu.gov.ua/ua (Accessed 20 Aug 2016).

13. Demchak, O.O. (2016), "Plans for privatization in
2016", available at: http://ua/112/ua/ mnenie/plany�na�
pryvatyzatsiiu�2016�roku�285965/html (Accessed 20 Aug
2016).

14. Drahan, O.O. (2015), "Household savings as a source
of investments in the national economy", Nauk. Visnyk
Khersons'koho derzhavnoho universytetu, vol. 10.

15. Nosova, Ye.A. (2015), "Household savings as a
source of investment resources in Ukraine", Visnyk
Kyivs'koho natsional'noho universytetu im. T.Shevchenka,
vol. 2 (167).

16. Kulyts'kyj, S. (2015), Problemy rozvytku ukrains'koi
ekonomiky v konteksti zahrozy destabilizatsii mizhn�
2015arodnykh finansovykh rynkiv [Problems of the Ukrainian
economy in the context of threats to destabilize international
financial markets], Social Communications Research SIAZ
NYuB FPUiu, Kyiv, Ukraine.
Стаття надійшла до редакції 08.09.2016 р.

Проблеми Причини
Недостатній обсяг накопичених грошових 
коштів у домогосподарств 

Низький рівень реального доходу громадян, який 
безпосередньо впливає на формування заощаджень 

Зростання ризиків в інвестиційній діяльності та 
зниження інвестиційної привабливості 
економіки 

Високий рівень тіньової економіки, нестабільна 
економічна і політична ситуація в країні, корупція 

Нерозвинута інфраструктура фінансового ринку
 

Недостатня прозорість і ліквідність ринку, 
нерозвиненість фондових і валютних бірж 

Низький попит на інвестиційні інструменти 
 
 

Низька фінансова грамотність населення, відсутність 
мінімальних знань щодо основ функціонування 
фінансового ринку та можливих шляхів інвестування 

Відсутність довіри до фінансових інструментів
 
 
 

Невиконання підприємствами і фінансовими інститутами 
взятих на себе зобов’язань. Відсутність необхідних норм, 
правил, інститутів (захист прав інвестора, відкритість і 
достовірність інформації, регуляторна політика тощо) 

Проблема перетворення готівки населення в 
інвестиції 

Недосконалий механізм трансформації неорганізованих 
заощаджень населення в інвестиційний ресурс 

 Таблиця 3. Проблеми залучення заощаджень домогосподарств
для формування фінансових ресурсів України

 Джерело: автор за даними [14; 15].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Посилення конкурентної боротьби, діяльність

підприємства в умовах ризику та невизначеності ставить
нові цілі на завдання перед системою управлінського кон�
тролю. Прийняття ефективних управлінських рішень є
передумовою забезпечення досягнення бажаного рівня
конкурентоспроможності продукції та власне суб'єкта
господарювання на ринку, існування бізнесу.

Управлінський контроль є системою, що постійно
розвивається, потребує перманентного удосконалення
при зміні економічних умов діяльності. В зв'язку з цим
головним завданням, що ставиться перед власниками,
апаратом управління виступає запровадження в практи�
ку вітчизняних підприємств таких процедур управлінсь�
кого контролю, які будуть сприяти прийняттю обгрун�
тованих поточних та стратегічних управлінських рішень.

УДК 658.51

Р. О. Савченко,
к. е. н., доцент, докторант кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту,
Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир
Н. М. Савченко,
к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту,
Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ПРОЦЕДУРИ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ

R. Savchenko,

Ph.D., associate professor, doctoral student of accounting, taxation and auditing,

Zhytomyr National Agroecological University

N. Savchenko,

Ph.D., associate professor, assistant professor of accounting, taxation and auditing,

Zhytomyr National Agroecological University

PROCEDURES OF THE MANAGEMENT CONTROL

У статті подано характеристику основних процедур системи управлінського контролю відповідно до

видів його системи. Визначено цілі управлінського контролю та системи його звітності в розрізі основX

них об'єктів. Охарактеризовано методи оцінки діяльності підприємства та його системи контролю.

The article describes the basic procedures of managerial control according to the types of its system. The

purposes of management control systems and its reporting by major projects. The characteristic methods of

assessment of the company and its control system are provided.
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АНАЛІЗ
ПРОВЕДЕНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ТА ПУБЛІКАЦІЙ
В розробку теоретичних аспектів та дослідження

практичних проблем запровадження системи управлі�
нського контролю вагомий внесок здійснили: Р. Адамс,
А. Аренс, О. Бородкін, Н. Брохун, В. Бурцев, Г. Кірей�
цев, Б. Валуєв, А. Герасимович, О. Деменіна, Є. Калюга,
А. Кармінський, Г. Кірейцев, М. Кужельний, В. Савчук,
З. Гуцайлюк, А. Дайле, Дж. Лоббек, Дж. Монтгомері,
Л. Нападовська, Дж.Робертсон, В. Суйц, С. Кузнєцова,
В. Шевчук, А. Шеремет, Ю. Цаль�Цалко, А. Яругова,
Л. Сухарева, В. Стефківський та інші. Проте поза ува�
гою залишилися питання стосовно виокремлення основ�
них процедур системи управлінського контролю із вра�
хуванням її виду.
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є виокремлення основних про�

цедур системи управлінського контролю в залежності
від її виду, надання характеристики взаємозв'язку стан�
дартів та процедур управлінського контролю.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Управлінським контролем є процес у межах суб'єкта

господарювання, за допомогою якого керівники струк�
турних підрозділів, у межах своїх функціональних по�
вноважень, можуть одержувати необхідну інформацію
та за допомогою неї впливати на
діяльність інших співробітників за для
досягнення задекларованих підприєм�
ством цілей. Система управлінського
контролю, в по елементному розрізі,
має відповідати загальним потребам
управління підприємства [1; 2; 3].

Для кращої інтерпретації основних
цілей системи управлінського контро�
лю необхідним є розгляд його основ�
них процедур. Адже процедури управ�
лінського контролю та власне управлі�
ння системою контролю не є тотожни�
ми. Наведемо перелік основних проце�
дур управлінського контролю (рис. 1).

Розглядаючи порядок функціону�
вання управлінського контролю з
різних позицій можна одержати не
рівнозначні результати. Наприклад,
якщо управлінський контроль розгля�
дати як закриту систему його процеду�
ри будуть формальними. На цей час та�
кими можуть бути трьох�, чотирьох� та
п'ятиступеневі системи управлінсько�
го контролю. Якщо ж розглядати управ�
лінський контроль як відкриту систе�
му, з огляду на невизначеність та пер�
манентну мінливість контрольного се�
редовища, то процедури контролю бу�
дуть неформальними.

Формальні та неформальні проце�
дури контролю різняться між собою. Із
стратегічної точки зору неформальні
процедури управлінського контролю є
неминучими, проте на короткостроко�
ву перспективу формальні процедури

більш науково обгрунтовані та досяжні для впроваджен�
ня в підприємстві. Тому основну увагу слід зосереджу�
вати саме на формальних процедурах управлінського
контролю (рис. 2).

Відповідно до рисунка 2 в межах триступеневої си�
стеми управлінського контролю виокремлюються такі
три процедури, як: встановлення стандартів, оцінка
ефективності та коригування відхилень. Чотирьохсту�
пенева система розширює положення триступеневої та
відповідно доповнює її таким положенням, як виправ�
лення помилок. У п'ятиступеневій системі управлінсь�
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Рис. 1. Процедури системи управлінського контролю
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Рис. 2. Процедури управлінського контролю відповідно
до видів його системи
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кого контролю виділяються такі процедури, як: страте�
гічне планування, підготовка бюджету, аналіз звітності
по виконанню бюджету, вимір продуктивності та моти�
вація виконавців [2; 4]. П'ятиступенева система управл�
інського контролю є більш адаптованою та теоретично
обгрунтованою для практичного застосування в
підприємствах, ніж три — та чотирьохступеневі систе�
ми. Незважаючи на вид системи управлінського конт�
ролю, його процедури безпосередньо пов'язані із сис�
темою бюджетування в підприємстві, вони взаємопов'�
язані між собою та доповнюють одна одну.

Відповідно до цього можна виділити узагальнюючі
процедури управлінського контролю:

1) виокремлення стратегічних цілей;
2) встановлення стандартів контролю;
3) формування звітності в межах управлінського

контролю;
4) оцінка діяльності на основі звітності;
5) стимулювання суб'єктів контролю (компенсацій�

на складова).
Реалізацію процедур управлінського контролю

можна розділити на багато підетапів, що разом будуть
формувати систематичний матричний графік (рис. 3).

Формування стратегії є процесом, що визначає по�
рядок та методологічний інструментарій досягнення
цілей підприємства. Заради досягнення стратегічної мети
суб'єкта господарювання загальний напрям його діяль�
ності може розмежовуватися. При цьому цілі підприєм�
ства можуть бути як фінансовими, так і нефінансовими.
В ході реалізації стратегії підприємство може виокреми�
ти один із багатьох альтернативних варіантів розвитку,
що і буде його стратегічним вибором. Після визначення
стратегії розвитку підприємства основним завданням
системи управлінського контролю буде виступати забез�
печення реалізації її досягнення [1; 2; 5].

В той же час, слід відмітити деякі суттєві відмінності
між механізмом розробки стратегії та функціонуванням
системи управлінського контролю. Формування стра�
тегії є процесом визначення нових стратегічних завдань.
Управлінський контроль у свою чергу є процесом, який
допомагає реалізовувати обрану стратегію розвитку. З
точки зору проектування системи найбільш важливою
відмінністю між ними є те, що формулювання стратегії
по суті є безсистемним, відбувається за участі власників

підприємства та його вищого керівництва. На протива�
гу цьому, в процес функціонування системи управлінсь�
кого контролю залучаються співробітники підприємства
всіх рівнів управління. Процес управлінського контро�
лю обов'язково включає в себе все підприємство, а важ�
ливою складовою цього процесу є узгодженість різних
елементів між собою.

Визначення та виокремлення основних складових,
що будуть сприяти досягненню мети підприємства є пер�
шим етапом управлінського контролю. Розпочинається
це із виокремлення організаційних завдань контролю та
власне його стандартів (рис. 3). Саме на цьому етапі уз�
годжуються питання взаємозв'язку між власне розроб�
кою стратегії і стратегічним програмуванням, між стра�
тегічним програмуванням і стратегічним плануванням,
між стратегічними стандартами планування та стан�
дартами контролю.

Стратегія виступає свого роду вагомим довгостро�
ковим орієнтиром, який визначає подальші проектні
розробки підприємства на наступний рік та кількість
ресурсів, що необхідні для їх реалізації. В той же час
стратегічне програмування визначає раціональну схе�
му (як правило на річний період) розподілу ресурсів за
для реалізації довгострокових планів підприємства. У
процесі функціонування системи управлінського конт�
ролю стратегічне програмування має вирішальне зна�
чення. З одного боку, воно матеріалізує та системати�
зує цілі підприємства, з іншого — є основою розробки
стандартів контролю.

Розробка стандартів управлінського контролю із
врахуванням стратегічних планових показників є важ�
ливим кроком підвищення ефективності контрольних
процедур. Механізм розробки стандартів управлінсько�
го контролю передбачає проходження наступних етапів:

— визначення чинників, що впливають на досягнен�
ня цілей суб'єкта господарювання;

— виокремлення ключових змінних, що впливають
на реалізацію стратегічних цілей;

— визначення критичних змінних ризику;
— розробка додаткових стандартів управлінського

контролю, що будуть містити роз'яснення із проблем�
них питань [2; 4].

Стандарти контролю можуть бути: кількісними і
якісними, а також абсолютними і відносними. Зміст
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Рис. 3. Декомпозиція стратегічних цілей підприємства
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стандартів може включати роз'яснення як із фінансо�
вих, так і не фінансових питань. Слід зазначити, що в
практиці більшого застосування набувають стандарти
із тлумачень фінансових питань, що обумовлено взає�
моузгодженням систем фінансового бюджетування та
управлінського контролю. До показників, що будуть
відображати в стандартах нефінансову інформацію
можна віднести: якісний склад персоналу, комплекта�
ція продукції (товарів), технологічні карти вирощуван�
ня, надійність покупців та постачальників тощо.

У залежності від рівня контролю стандарти можуть
бути: емпіричними, історичними, галузевими, бюджет�
ними тощо (табл. 1).

Ключовим аспектом управлінського контролю є пе�
ревірка практичної діяльності суб'єкта господарюван�
ня на основі використання його стандартів. Розробка
стандартів виступає важливою складовою управлінсь�
кого контролю в частині вимірювання та відображення
результатів діяльності підприємства за допомогою спе�
ціалізованої звітності. Теоретичним підгрунтям форму�
вання звітності в системі управлінського контролю має
бути акумулювання інформації заінтересованими сто�
ронами з метою прийняття рішень, що відповідають ви�
могам та потребам внутрішніх користувачів, бо одна і
таж інформація для окремих категорій користувачів
може бути представлена в різній формі. Наприклад,
окремі бізнес�процеси можуть накопичувати дані, що
відображають лише їх специфіку, тобто: постачання, ви�

робництво, реалізацію, ціноутворення, залучення інве�
стицій, максимізацію прибутку тощо.

Кожна з класифікаційних ознак інформаційного
масиву повинна мати свою систему звітів управлінсько�
го контролю. Наприклад, операційні рішення в підпри�
ємстві можна розділити на рішення щодо: здійснення ка�
пітальних інвестицій, збереження активів, мерчандай�
зингу та ті, що стосуються виробничої діяльності. Для
вирішення цих питань доречно сформувати чотири типи
центрів відповідальності. В свою чергу кожний тип цен�
тру матимете свою власну систему звітності з управлі�
нського контролю відповідно до основних цілей його
діяльності, напрямів відповідальності або під цілей
(табл. 2).

Об'єктом управлінського контролю капіталу висту�
пає діяльність підприємства, що включає в себе госпо�
дарські операції пов'язані з рухом капіталу (придбан�
ням, реконструкцією, інвестуванням тощо) метою яких
є приріст капіталу. Процес капіталізації та структура
капіталу є взаємозалежними. Метою управлінського
контролю при цьому є підтвердження достовірності
приросту капіталу, а ключовим аспектом — забезпечен�
ня інтересів власника (групи власників) в одержанні до�
ходу від приросту капіталу. Тобто метою управлінсь�
кого контролю капіталу підприємства є забезпечення
його приросту або максимізація прибутку. Конотацією
контролю капіталу виступає перевірка операційної
діяльність суб'єкта господарювання, що спрямована на

Таблиця 1. Види стандартів у залежності від рівня контролю

Вид Характеристика Особливості застосування
Е
м
пі
ри
чн
і с
та
нд
ар
ти

 

Формуються на основі 
великої кількості 
інформації, що 
відображає практичний 
досвід суб’єкта 
господарювання 

Як відомо, емпіричний рівень коефіцієнту поточної ліквідності у співвідношенні має становити приблизно 
2:1, а швидкої ліквідності у співвідношенні 1:1. Тому більшість людей інтуїтивно вважає, що відношення 
короткострокових зобов'язань до оборотних активів не може бути більше 80%, в іншому випадку 
підприємство буде знаходитися в зоні ризику. Наведені ситуації називають голосом досвіду або 
емпіричними стандартами. Так, досить часто емпіричні стандарти називають абсолютними стандартами, 
вважаючи їх загальноприйнятими, такими що можуть бути застосовані в будь-якому підприємстві або 
галузі, незалежно від виду середовища. Проте, на нашу думку, емпіричні стандарти не можна віднести до 
абсолютних, придатних для підприємств всіх галузей та форм господарювання. Так, зустрічаються не 
поодинокі випадки, коли за нормального показника коефіцієнта поточної ліквідності підприємства 
реальний стан кредитної політики гірший ніж у підприємства з нижчим рівнем відповідного показника. 
Отже, при використанні емпіричних стандартів потрібно бути обережним, необхідно враховувати 
реальний стан підприємства та не застосовувати їх автоматично 

Іс
то
ри
чн
і с
та
нд
ар
ти

 Формуються на основі 
фактичного рівня 
економічної 
ефективності під-
приємства в певний 
момент часу 

Цей вид стандартів є корисним для оцінки операційних результатів і фінансового стану підприємства. 
Наприклад, історичними стандартами можуть бути кращі показники діяльності підприємства за всю 
історію його існування або ж рівень продуктивності за нормальних умов роботи підприємства. Перевагами 
історичних стандартів є: 1) надійність - орієнтування на рівень, що був уже досягнутий підприємством;  
2) порівнянність, тобто здатність порівнювати досягнуті показники в межах одного підприємства за різний 
часовий період. До недоліків історичних стандартів можна віднести: 1) консерватизм, тобто реальні 
умови функціонування підприємства в цей час, як правило, відрізняється від минулих звітних періодів;  
2) практичні обмеження, тобто відображення зміни діяльності в самому підприємстві, без урахування змін 
факторів зовнішнього середовища 

Га
лу
зе
ві

 с
та
нд
ар
ти

 

Розробляються на 
основі діяльності 
підприємств певної 
галузі і відображають 
базовий рівень 
показників операційних 
фінансових результатів 
в її межах 

Включають в себе характеристику рівня економічної ефективності передових підприємств галузі. 
Використовуючи галузеві стандарти в процесі функціонування управлінського контролю, підприємство 
може поліпшити свій фінансовий стан в межах цієї галузі. Наприклад, якщо для підприємств галузі 
показник RОА становить 15%, а для досліджуваного підприємства цей показник лише 10%, то і для 
інвестора це підприємство стає менш привабливим ніж аналогічні підприємства галузі. Можна виділити 
такі обмеження до застосування галузевих стандартів.  
По-перше, не можна порівнювати іноді два підприємства однієї і тієї ж галузі. Навіть якщо ці два 
підприємства займаються переробкою сільськогосподарської продукції, проте одне може переробляти 
власноруч вироблену продукцію, а інше - продукцію вироблену іншими підприємствами. По-друге, 
підприємство може здійснювати декілька видів діяльності, що в свою чергу відповідно вимагає проведення 
міжгалузевих операцій, а рівень прибутку і ризику, як правило, відрізняються в іншому бізнесі. В такому 
випадку є недоречним використання галузевих стандартів для всіх видів діяльності. Проте ця проблема 
може бути частково вирішена за рахунок сегментної звітності (за центрами відповідальності), що буде 
містити показники доходів, витрат, фінансових результатів. По-третє, галузеві стандарти залежать від 
облікової політики підприємства. Якщо підприємства в одній і тій же галузі використовують різні методи 
оцінки в обліковій політиці, точність оцінки буде мати серйозний вплив на формування показників, що 
характеризують результати діяльності. Так, наприклад, вартість ТМЦ при придбанні та реалізації 
безпосередньо буде залежати від використання певного методу оцінки запасів  

Б
ю
дж

ет
ні

 
ст
ан
да
рт
и 

Є цільовими стан-
дартами, що роз-
робляються на основі 
робочого стану 
підприємства та його 
позиції на ринку 

Найбільшою популярністю користуються в нових галузях промисловості, новостворених підприємствах та 
підприємствах-монополістах. Проте і для інших галузей та підприємств, використання закладених у 
бюджет стандартів також корисно, тому що вони можуть відображати стан одного підприємства повністю 
шляхом об'єднання галузевих та історичних стандартів. Конкретно для управлінського контролю бюджетні 
стандарти мають більше переваг порівняно з іншими, вони можуть бути використані для оцінки 
ефективності менеджменту підприємства та визначення їх впливу на реалізацію спільної мети суб’єкта 
господарювання. Але слід відмітити наявність великого впливу людського фактора на формування 
бюджетних стандартів, як наслідок, відсутність об'єктивності 
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поліпшення економічної віддачі за рахунок оптимізації
розподілу ресурсів.

У системі звітності управлінського контролю щодо
операцій з капіталом мають бути відображені такі дані,
як: розмір капітальних витрат, структура капіталу, по�
даткові розрахунки та платежі тощо. При цьому для
потреб контролю буде досліджуватись інформація про
різні види капіталу, їх зміст, особливо порядок форму�
вання вартості залученого капіталу.

Господарські операції, що пов'язані з активами
підприємства співвідносяться з його операційною діяль�
ністю. Управлінський контроль активів має забезпечу�
вати їх розумний розподіл на вході та подальше вико�
ристання з метою максимізації прибутку. При цьому
основним індикатором, що відображає результати ро�
боти є показник рентабельності активів.

Мерчандайзинг пов'язаний із структурою товарних
запасів в підприємстві. Особливістю операцій мерчан�
дайзингу є те, що товарні запаси розглядаються в якості
основного об'єкту контролю. Контролем охоплюються
операції постачання, переробки, реалізації товарних за�
пасів та розрахунків за них. Завданням контролю є по�
будова "ідеальної" моделі, що забезпечить взаємозв'я�
зок між постачанням, виробництвом та реалізацією то�
варних запасів з мінімальним використанням живої та
уречевленої праці при максимізації прибутку. Для по�
треб контролю індикатором, що буде відображати ос�
новні цілі операцій мерчандайзингу виступає операцій�
ний прибуток підприємства. При цьому об'єктами кон�
тролю мають стати фактори, що будуть сприяти
збільшенню операційного прибутку, обсягів виробниц�
тва та зменшення собівартості продукції.

Контроль господарських операцій пов'язаних із ви�
робництвом продукції має забезпечувати виготовлен�
ня продукції відповідної якості, у встановлені строки з
мінімальним матеріальним та трудовим споживанням
всіх видів ресурсів. При цьому увага акцентується на
процесі виробництва при певному ігноруванні інших гос�
подарських процесів таких як: постачання, реалізація,
фінансування та інвестування. Індикатором для потреб
контролю виступає показник рентабельності виробниц�
тва. В ході контролю слід враховувати фактори, що без�
посередньо впливають на собівартість продукції.

Взаємозв'язок чотирьох типових систем звітів
управлінського контролю представлено на рисунку 4.

Консолідований звіт з управлінського контролю —
це комплексний звіт, що відображає результати вико�

ристання контрольних процедур всіх структурних
підрозділів в межах одного суб'єкта господарювання.

Підготовка звітів з управлінського контролю перед�
бачає проходження певних послідовних етапів таких, як:
розробка стандартів, визначення фактичних показників,
виміру дисперсії та її аналіз. Категорії та зміст звітів з
управлінського контролю мають бути розроблені у
відповідності до його стандартів. Найбільш важливими
при цьому є встановлення фактичних показників та
власне визначення відхилень. Основою визначення роз�
міру фактичних показників повинна виступати система
бухгалтерського обліку. Важливим є максимальна
відповідність побудови аналітичного обліку потребам
системи управлінського обліку. Існування системи бух�
галтерського обліку є основоположним для функціону�
вання системи управлінського контролю, в іншому ви�
падку процес контролю втрачає свій сенс.

При встановленні відхилень фактичних показників
від планових (стандартних) слід мати на увазі, що ці
відхилення можуть бути контрольованими та неконт�
рольованими, а також відповідно і причини їх виникнен�
ня. В свою чергу визначення рівня виявлених відхилень
є важливим елементом управлінського контролю, бо це
безпосередньо буде встановлювати ступінь значущості
дисперсії та впливати на управлінські дії. Так, для од�
них підприємств допустимим відхиленням є 1%, в той
час як для інших ця межа може бути 10%.

Для підтримання належного рівня ефективності
управлінського контролю важливою є оцінка самої си�
стеми контролю. Якщо не проводиться оцінка системи
контролю, то не є можливим визначення ефективності
її функціонування. Важливим у підприємстві є не тільки
власне контроль діяльності структурних підрозділів, але
й контроль самих контролерів.

Для розробки системи критеріїв оцінки діяльності
підприємства і системи контролю необхідно дотриму�
ватися таких принципів:

— єдності оцінки ефективності діяльності підприє�
мства та системи управлінського контролю;

— єдності операційних результатів і цільових показ�
ників при оцінці;

— єдності внутрішньої та зовнішньої оцінок;
— єдності оцінки фінансових і не фінансових показ�

ників.
На теперішній час можна виділити такі методи оці�

нки діяльності підприємства та його системи управлі�
нського контролю: оцінка одного індикатора, оцінка си�

Таблиця 2. Цілі управлінського контролю та системи його звітності в розрізі основних об'єктів

Об’єкт Система звітів управлінського контролю 
Основні цілі 

управлінського 
контролю 

Характеристика показника 
К
ап
іт
ал

 

Сукупність звітів, що дають 
характеристику обсягам та ефективності 
капітальних вкладень 

Розрахунок 
рентабельності 
власного капіталу 

Характеризує ефективність використання власного 
капіталу. Показує, яка віддача (норма прибутку) на 
вкладений власний капітал. Максимізація цього 
показника – важливе завдання, яке необхідно виконати 
управлінцям підприємства 

А
кт
ив
и Сукупність звітів, які характеризують 

превентивні заходи, що дають змогу 
запобігти зменшенню сумарної вартості 
активів 

Розрахунок 
рентабельності 
активів 

Характеризує ефективність використання всіх активів 
підприємства 

М
ер
ча
нд
ай
зи
нг

 Сукупність звітів, які характеризують 
комплекс заходів, що здійснює 
підприємство з метою підвищення 
попиту на продукцію, формує у 
споживачів позитивний імпульс, 
спрямований не тільки на купівлю, а 
також на створення іміджевого образу 
торгової марки у свідомості покупця 

Розрахунок 
рентабельності 
продажів 

Показує, яку суму операційного прибутку одержує 
підприємство з кожної гривні проданої продукції. 
Іншими словами, скільки залишається в підприємства 
після покриття собівартості продукції. 
Характеризує найважливіший аспект діяльності 
компанії - реалізацію основної продукції, а також 
оцінює частку собівартості в продажах. Коефіцієнт 
рентабельності продажів ув'язує оперативну і 
стратегічну діяльність  

В
ир
об
ни
ча

 
ді
ял
ьн
іс
ть

 

Сукупність звітів, які характеризують 
виробничі процеси суб’єкта 
господарювання та їх економічну 
ефективність 

Розрахунок 
рентабельності 
виробничої діяльності 

Характеризує ефективність реалізації продукції 
(товарів, робіт та послуг). Визначається як відношення 
чистого прибутку від реалізації до собівартості 
продукції 
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стеми індикаторів та збалансована система показників
оцінки (табл. 3).

Управлінський персонал у підприємстві може вис�
тупати як суб'єктом, так і об'єктом управлінського кон�
тролю. При цьому якість контролю та мотиваційна скла�
дова неминуче буде пов'язані з їх власними інтересами.
Таким чином, ефективність управлінського контролю
пов'язана з виконавчою компенсацією за для гарантії
того, що процес управлінського контролю може бути
ефективним в довгостроковій перспективі. Виконавчі
компенсації в основному складаються з трьох частин:
заробітної плати, пільг і стимулів. Заробітна плата, як
правило, визначається відповідно до посадового окла�
ду, досвіду роботи та компетенції працівника. Розмір
пільгових виплат визначається в залежності від ефек�
тивності діяльності підприємства в цілому та конкрет�
ної посадової особи зокрема.

Реалії сьогодення посилюють роль матеріального
стимулювання. Управлінські стимули можуть бути як
моральні, так і матеріальні. Дух стимулювання і мате�

ріального заохочення є важливим в процесі управлінсь�
кого контролю процесу управління, яким не можна
знехтувати. Стимулюючі виплати розраховуються у
відповідності до внеску управлінців за умови досягнен�
ня цілей підприємства. Заробітна плата і пільги відоб�
ражають основну цінність працівників, а стимулюючі
виплати — особистий вклад конкретного співробітни�
ка. Рівень або ефективність управлінського контролю
має бути пов'язаний в основному зі стимулюючими вип�
латами, які виступають у якості основи виконавчої ком�
пенсації.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Виконання системою управлінського контролю сво�
го функціонального призначення вимагає використан�
ня спеціальних процедур. Набір процедур буде визна�
чатися потребами системи управлінського контролю та
специфікою діяльності суб'єкта господарювання. Кері�
вництво підприємства несе відповідальність за ефек�

КОНСОЛІДОВАНИЙ  ЗВІТ З 
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Рис. 4. Види звітів управлінського контролю
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тивність функціонування системи управлінського кон�
тролю. Принципи контролю мають співвідноситись із
системою управління суб'єкта господарювання.
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Таблиця 3. Методи оцінки діяльності підприємства та його системи управлінського контролю

№ Назва методу Характеристика методу

1 Метод оцінки одного 
індикатора 

Передбачає використання моделі економічної доданої вартості (EVA). Економічна додана вартість відображає 
величину чистого прибутку, яка може бути розділена між акціонерами після сплати податків і витрат по залученню 
капіталу. Найважливішою перевагою цього методу є поєднання в одному показнику результатів фінансової і 
операційної діяльності. Позитивний EVA показує, що операція призводить до збільшення ринкової вартості 
підприємства, у той час як негативний EVA показує, що операція зменшує його ринкову вартість. Чим вище ЕVА, 
тим краще для підприємства 

2 Метод оцінки 
системи індикаторів 

Оцінює операційні показники з різних позицій за допомогою ряду показників. Цей метод можна розділити на: 
систему оцінки аналізу індикатора і систему оцінки синтезу індикатора. Індикатор системи оцінки аналізу 
починається з найбільш вагомого індикатору і аналізується на різних рівнях системи показників, що відображають 
різні процеси і аспекти операційної діяльності. Одним із варіантів таких моделей був запропонований фахівцями 
фірми "Дюпон", які застосували метод факторного аналізу на практиці до показників ділової активності компанії 
(рентабельності та оборотності). У моделі пов'язувалися фактори рентабельності продажів, сукупного капіталу та 
оборотності активів у вигляді жорстко детермінованої факторної залежності, коли перетворення йде шляхом 
скорочення: ділення чисельника і знаменника на один і той же показник. У результаті з'являється модель з новим 
набором факторів. Метод оцінки системи синтезу індикаторів оцінює операційні показники з найбільш вагомим 
індексом, що заснований на різних процесах або аспектах операційної діяльності 

3 
Збалансована 
система показників 
оцінки 

Є системою оцінки показників, яка відрізняється від традиційної системи тим, що має особливості класифікації, 
характеристики і процедур оцінки. Характеристики збалансованої системи показників відображаються так: 1) баланс 
між фінансовими та нефінансовими оцінками; 2) баланс між внутрішніми та зовнішніми оцінками; 3) баланс між 
оцінкою результатів і драйвером (процесу) оцінки; 4) баланс між кількісними та якісними оцінками; 5) баланс між 
короткостроковими та довгостроковими оцінками. 
Зміст оцінки збалансованої системи показників складається з чотирьох типів індикаторів. Перший фінансовий 
показник використовується для оцінки та контролю фінансових результатів підприємства, тобто, що було зроблено 
для акціонерів; другий індикатор – відношення з клієнтами, що використовується для оцінки та контролю 
відношення з контрагентами; третій - внутрішній операційний показник, який використовується для оцінки та 
контролю стану бізнес-процесів у підприємстві; четвертий індикатор - навчання та зростання - використовується 
для оцінки інновацій та вдосконалення реалізації корпоративного бачення стратегії. 
Процедуру впровадження збалансованої системи показників можна відобразити наступним чином: 1) розробка 
корпоративної стратегії; 2) окреслення цілей за допомогою збалансованої системи показників; 3) вибір 
найоптимальнішого орієнтиру розвитку відповідно до встановлених цілей; 4) ознайомлення співробітників із метою 
і їх навчання в межах підприємства; 5) визначення рівня і важливості різних типів індикаторів; 6) визначення 
результатів діяльності; 7) перманентне коригування показників і рівня збалансованої системи показників 



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

41www.economy.in.ua

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У наукових колах і досі триває дискусія відносно

ролі держави як інституціонального чинника економіч�
ного розвитку. Є дослідники, які дотримуються думки,
що роль держави повинна бути активною, особливо в
умовах глобалізації та трансформації економіки. Інші
вважають, що на забезпечення державного регулюван�
ня спрямовується занадто велика частка державних ви�
трат і тому її втручання повинне мінімізуватися. На нашу
думку, складнощі соціально�економічних реформувань
в Україні та багатьох інших країнах з перехідним типом
довели, що сама лише лібералізація торгівлі не здатна
сприяти покращенню структури виробництва та експор�
ту, надходженню бажаних обсягів іноземних інвестицій
та створенню умов для інтеграції економіки у світовий
економічний простір без відмови від забезпечення на�
ціональних інтересів. Тому важливим завданням, що
стоїть нині перед Україною, є розробка та здійснення
цілеспрямованої політики стимулювання експорту в
цілому і продукції аграрного сектору зокрема, що і зу�
мовлює актуальність даного дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематику державної підтримки та регулюван�

ня експорту в аграрному секторі в контексті загальної
агропродовольчої політики піднімали такі досвідчені
економісти, як П. Саблук [9], В. Геєць та Т. Осташко [1
], Ю. Лупенко та М. Пугачов [6] та багато інших.

Дослідженням питань необхідності та ефективності
державної підтримки, зокрема в умовах глобалізацій�
них процесів, членства України в СОТ займались ряд
вітчизняних учених таких, як А. Ключнник [3], С. Май�
стро, [7], Н. Левчено [5]. На цьому етапі національна еко�
номіка в цілому, як і аграрний сектор зокрема, перебу�
ває на стадії трансформаційних структурних процесів,
поглиблення рівня лібералізації та формування онов�
леної концепції взаємодії із зовнішніми ринками. Тому
метою статті є вивчення сучасного стану державної
підтримки національних товаровиробників та ви�
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значення пріоритетних інструментів стимулювання ек�
спорту аграрного сектору, з урахуванням світового до�
свіду.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Аналіз світового досвіду свідчить, що в кожній кра�
їні уряд несе відповідальність за стан речей в економіці,
а тому основним його обов'язком є розробка і реаліза�
ція економічної політики. Концептуальними завдання�
ми економічної політики є покращення стану економі�
ки та рівня ділової активності, забезпечення гаранто�
ваного законом рівня життя та зайнятості, створення
відносно рівних умов соціально�економічного розвит�
ку регіонів для недопущення напруженості та невдово�
лення. Відповідно, завданням уряду є і формування зов�
нішньоекономічної політики, складовою якої повинно
буту стимулювання експортоорієнтованої діяльності та
створення інтитуціональних структур її реалізації. Та�
ким чином, політика стимулювання повинна розгляда�
тись як інструмент державного регулювання, який здат�
ний забезпечити реалізацію експортного потенціалу аг�
рарного сектору в інтересах суспільства.

Підтримка експорту в економічно розвинутих краї�
нах втілюється через цілу систему урядових та неуря�
дових інститутів, до якої відносяться профільні
міністерства, спеціалізовані агенції, експертні центри,
фінансові структури, дипломатичні місії тощо. Держав�
не сприяння експортоорієнтованій діяльності здійс�
нюється в багатьох розвинених країнах Америки, Євро�
пи і Азії та країнах, що розвиваються. Але більшість
економістів сходяться на думці, що найбільш доскона�
лої форми державна підтримка набула в США, де основ�
ним напрямом є створення сприятливих інституціо�
нальних умов бізнесу для реалізації вигідних комерцій�
них проектів.

У Південній Кореї з метою здійснення інституцій�
ної підтримки міжнародної торгівлі та імпорту техно�
логій було створено у 1962 р. Корпорацію сприяння
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торгівлі. В Японії організатором системи обслуговуван�
ня зовнішньоекономічних зв'язків виступає держава,
яка і фінансує цю діяльність. Сама система має розга�
лужений характер та охоплює такі сфери як моніторинг
та аналіз маркетингової інформації, здійснення інфор�
маційно�консультаційних послуг, організація рекламно�
виставкової роботи, залучення до зовнішньоекономіч�
ної діяльності нових учасників тощо [8].

Основною складовою державної політики є фінан�
сування та страхування експорту. Як правило, ця функ�
ція покладається на державні експортно�імпортні бан�
ки, Міністерства сільського господарства, Агенції
співробітництва з міжнародного розвитку ті інші орга�
нізації. В багатьох країнах діє система податкових пільг
(у тому числі і на імпорт технологій та обладнання, що
не мають національних аналогів) та диверсифікована
система державного страхування торгівлі та інвестицій,
що надійно захищає інтереси національних операторів
від різного роду ризиків. Вона включає в себе страху�
вання торгівлі, валютних ризиків, векселів і облігацій
імпортерів, іноземних інвестицій кредитів іноземним
підприємствам. В Південній Кореї з метою посилення
економічної ефективності експорту уряд започаткував
короткострокове експортне кредитування, що базуєть�
ся на наданні кредиту комерційним банкам при
відстрочці платежів по акредитиву. Кредитування зов�
нішньоекономічних операцій розповсюджене і в Індії,
де на основі розстрочки платежів, що забезпечується
Державним експортно�імпортним банком експортери
можуть постачати продукцію на зарубіжні ринки.

Переваги у володінні та якості обробки інформації
є додатковим страховим інструментом який дозволяє
ухвалювати обгрунтовані рішення. Відповідно, якість та
швидкість прийняття регуляторних рішень на макрорівні
та управлінських рішень на мікрорівні є одним з основ�
них факторів конкурентоспроможності на глобальних
міжнародних ринках. Інформаційне забезпечення зов�
нішньоекономічної діяльності повинно здійснюватися
шляхом випуску різноманітних проспектів, довідників,
інформаційних бюлетенів і т.п. Зокрема в рамках про�
грами стимулювання експорту в США розповсюджуєть�
ся довідник з експортних програм та довідник бізнес�
мена з питань федеральної підтримки експортерів. У
таких інформаційних джерелах розкриваються основні
напрями та види державної підтримки експортерів та
механізми її отримання. Американські торгівельні місії,
які відповідають за просування товарів у окремі регіо�
ни, обов'язково відкривають в них свої представництва.
Як наслідок, будь�яка компанія США, яка бажає увійти
на ринок регіону чи країни отримує пакет інформації
відносно бізнес клімату країни, контрагентів, ринків
тощо. В Японії формалізована структура зі збору зару�
біжної економічної інформації діє під егідою Міністер�
ства зовнішньої торгівлі і промисловості. Особливе
місце відводиться Японській некомерційній організації
сприяння розвитку зовнішньої торгівлі ДЖЕТРО. Ця
організація займається дослідженням товарних ринків,
збором та аналізом маркетингової інформації та органі�

зацією виставкової діяльності в країні та закордоном.
Вона повністю фінансується урядом та має 79 представ�
ництв в різних країнах світу. В Германії та Великобри�
танії система зовнішньоекономічної інформації харак�
теризується наявністю потужних інформаційно�аналі�
тичних центрів, до складу яких входять крупні банки та
страхові компанії, державні служби та впливові бізнес�
групи.

Значний інтерес для експортерів продукції аграрно�
го сектору представляє аналіз технічних бар'єрів, за
допомогою яких уряди відгороджують національних
товаровиробників від зовнішньої конкуренції, та мож�
ливість їх усунення. До таких перепон відносить від�
мінності в стандартах, а також недостатній рівень за�
хисту прав інтелектуальної власності в багатьох краї�
нах�імпортерах, корупцію та хабарництво з боку офі�
ційних осіб. Збором та обробкою такої інформації також
повинні займатися дослідницькі центри. Крім того, в
умовах тенденцій регіоналізації зовнішньоекономічних
відносин, акумуляція аналітичних даних з різних дже�
рел інформації дозволяє розробляти стратегії зовніш�
ньоекономічного співробітництва з окремими групами
країн, а також галузеві стратегії експортоорієнтовано�
го розвитку.

Відсутність достовірної та своєчасної інформації
відносно зарубіжних ринків часто стає перепоною для
реалізації конкурентних переваг для українського аг�
робізнесу. Географія експорту постійно розширюєть�
ся, в тому числі на специфічні ринки Близького Сходу,
Північної Африки та Індокитая, що вимагає від експор�
терів врахування всієї специфіки, а нехтування націо�
нальними особливостями цих ринків можуть обернути�
ся значними збитками. В таких умовах національним
експортерам аграрної продукції не вистачає досвіду і
вони потребують підтримки, яку можна організувати
використовуючи адміністративний ресурс.

Далеко не всі українські компанії мають змогу
відкривати офіси в азіатських і африканських країнах
та наймати місцевих фахівців для вирішення своїх про�
блем. Зокрема в Центральній Африці через низьку куп�
івельну здатність і дефіцит грошей постійно виникають
складнощі з отриманням оплати за відвантажений то�
вар. Дуже поширена практика, коли покупці спочатку
наполягають на умовах CIF (постачання в регіон), а
потім пред'являють претензії до якості продукції,
відмовляючись викупляти її, або пропонують за партію
товару суму, удвічі меншу зазначеної в контракті [4].
Специфічні правила і на мусульманських ринках Близь�
кого Сходу. Наприклад, покупець може відмовитися
оплачувати товар, пославшись на відсутність у експор�
тера сертифікату Halal, а наявність міжнародного сер�
тифікату відповідності SGS для таких покупців не є ар�
гументом. Специфікою країн Індокитаю є елемент ко�
рупції, і тому експортеру нерідко доводиться шукати
моделі співпраці із місцевими компаніями з метою пе�
рерозподілу ризиків.

Дискусійним та гострим питанням стоїть на поряд�
ку денному скасування з 1 січня 2016 року спецрежиму

Таблиця 1. Оцінка сукупної підтримки аграрного сектору

Джерело: сформовано автором.

Види підтримки млн грн.
2010 2011 2012 2014 2015 

Підтримка виробників (PSE), у т. ч. платежі, що 
базуються на: 16149 -5938 4472 -36798 -39836 

- на рівні виробництва; 3808 19443 -12063 -55165 -64146 
- витрачених засобах виробництва 9540 10373 12502 14105 20310 
- податкових пільгах 2800 3100 3300 3800 4000 
PSE у валовій продукції, % 6,49 -1,91 1,5 -8,79 -6,97 
Підтримка через загальні послуги (GSSE), у т. ч.: 4866 5384 6191 3487 2509 
- трансферти на НДДКР 2097 2412 2837 1951 1755 
- інспекційні послуги 1342 1368 1593 1292 597 
- підтримка та розвиток інфраструктури 1010 1194 1296 9 51 
GSSE у сруктурі підтримки аграрного сектору, % 23,1 -71,1 58,1 -10,5 -6,7 
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ПДВ для аграріїв та відміна нульової ставки ПДВ для
ряду зернових та технічних культур, що забезпечувала
можливість створення податкового кредиту. При�
хильники таких змін роблять акцент на зобов'язаннях
України зафіксованих у міжнародних угодах та домо�
вленостях із МВФ. Потужне ж аграрне лобі поперед�
жає про негативні наслідки ліквідації, фактично, єди�
ного дієвого інструменту підтримки аграрного сектору.
Так, за даними Міністерства агарної політики та про�
довольства України у 2014 р. застосування спеціально�
го режиму оподаткування дозволило додатково інвес�
тувати у виробництво близько 24 млрд грн: 19,8 млрд
грн. — завдяки спецрежимам ПДВ, 3,6 млрд грн. — зав�
дяки єдиному фіксованому податку. У 2015 р. селяни
інвестували 32 млрд грн.: 28 млрд грн. та 4 млрд грн.
відповідно. В таблиці 1 наведено загальна оцінка
підтримки аграрного сектору на основі методології
ОЕСР [10].

Таким чином, в останні роки має місце не підтрим�
ка, а оподаткування виробників, це саме стосується і
програм розвитку НДДКР, інфраструктури, інформа�
ційно�аналітичних послуг тощо. На додачу, негативний
вплив відіграють девальвація національної валюти,
інфляційні процеси хронічний дефіцит бюджету та ко�
рупція. Кардинальний поворот ситуації із 1 січня 2016
року, коли набрали чинності зміни до Податкового ко�
дексу та норми нового бюджету через запровадження
диференційованої системи дії спецрежимів оподатку�
вання за видами сільськогосподарських операцій при�
зведе до втрати 27 млрд грн. обігових коштів, що спри�
чинить розорення багатьох компаній або змусить їх

відійти у тінь. Зокрема скасування
фіксованого сільгоспподатку і введен�
ня єдиного податку 4�ї групи в підсум�
ку збільшують фіскальний тиск на ма�
лий бізнес у 21 раз. Скасування нуль�
ової ставки ПДВ при експорті призве�
ло до скорочення посівних площ цук�
рових буряків, кукурудзи, зернових та
зернобобових (від 10 до 20%). Збільши�
лися лише посіви сої на 16,3%, для якої
внаслідок лобіювання інтересів окре�
мих агрохолдингів пільгове оподатку�
вання було залишено. Крім того, екс�
перти наголошують, що слід очікува�
ти і підвищення вартості продукції ра�
зом із падінням виробництва на 4,3—
4,5%, а це приблизно 30 млрд грн. Як
наслідок, знизяться обсяги валової аг�
рарної продукції, зменшиться
кількість робочих місць, скоротяться
обсяги валютного виторгу від експор�
ту сільськогосподарської продукції в
розмірі близько 1 млрд дол. [2].

Аналізуючи Угоду України з Євро�
пейським союзом, необхідно зазначи�
ти, що спеціальний режим оподатку�
вання ПДВ у цілому не суперечить їй.
Доповнення XXVIII до глави "Оподат�
кування" Розділу V "Економічне і га�
лузеве співробітництво" угоди з ЄС
містить зобов'язання України посту�
пово наблизити своє податкове зако�
нодавство до законодавства ЄС. Зок�
рема імплементації підлягає Директи�
ва Ради ЄС 2006/112 / ЄС від 28.11.2006
року "Про спільну систему податку на
додану вартість". А статтях 295—305
Директиви, які безпосередньо стосу�
ються оподаткування аграріїв та по�
винні бути впроваджені протягом 5
років з часу набрання чинності Уго�
дою, передбачають спеціальну схему з
фіксованою ставкою для виробників

сільськогосподарської продукції. Відповідна схема дає
можливість встановлювати державі фіксовані компен�
саційні норми для можливості компенсовувави вхідний
ПДВ.

Крім того, політика стимулювання експортоорієн�
тованої діяльності повинна передбачати і можливість
застосування заходів "жовтої скриньки", що передба�
чені умовами членства в СОТ та зафіксовані порогом
внутрішньої підтримки для виробників (PSE) на рівні
609,5 млн дол. До них відносяться бюджетна тварин�
ницька дотація; державна підтримка виробництва про�
дукції рослинництва (дотування на гектар посівів, част�
кова компенсація вартості мінеральних добрив);
підтримка селекції в рослинництві, тваринництві, птах�
івництві; часткова компенсація вартості складної
сільськогосподарської техніки; фінансова підтримка
через механізм здешевлення кредитів; здешевлення вар�
тості страхових премій; фінансова підтримка фермерсь�
ких господарств; фінансова підтримка агропромисло�
вих підприємств, що знаходяться в особливо складних
кліматичних умовах; закладення і нагляд за молодими
садами, виноградниками, ягідниками, хмільниками. Не
дивлячись на такий, відносно, невеликий базовий рівень,
він ще жодного разу не був використаний повністю. За�
ходи, що відносяться до "зеленої скриньки" (за мето�
дологією ОЕСР — це переважно підтримка через за�
гальні послуги (GSSE)) взагалі не мають обмежень, але
через дефіцит бюджету фінансуються в дуже незнач�
них розмірах та за залишковим принципом, що негатив�
но впливає на інфраструктурне забезпечення експорто�
орієнтованої діяльності.

Рис. 1. Реалізація політики стимулювання експортоорієнтованої діяльності
аграрного сектора

Джерело: розроблено автором.
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Стратегічні цілі  Інструменти реалізації 

• Забезпечення інформаційно-
консультаційного сприяння 
виробникам-експортерам. 

• Модернізація транспортної 
інфраструктури. 

• Вдосконалення системи 
підготовки та перепідготовки 
кадрів для зовнішньої торгівлі; 

• Забезпечення сталого характеру 
нормативно-правової бази 
 

• Створення системи моніторингу, маркетингового 
консалтингу, допомоги в організації контролю 
якості та пошуку партнерів для різних регіонів та 
ринків. 

• Розширення функцій структурних підрозділів 
посольств, «економізація їх діяльності; 

• Створення державної програми підтримки 
виставкової діяльності. 

• Розвиток державно-приватного партнерства; 
• Забезпечення сталих графіків тарифів природних 
монополій. 

• Забезпечення прозорості надання та звітності про 
програми підтримки експорту 

• Забезпечення доступу до 
кредитних ресурсів, особливо 
малим та середнім виробникам. 

• Забезпечення фінансової 
підтримки для пріоритетних 
груп товарів. 

• Забезпечення системи 
страхування експорту. 

• Забезпечення фінансування в 
розрізі програм PSE та GGSE 

• Розробка державних програм гарантій та 
пільгового кредитування, в тому для комерційних 
банків-кредиторів агровиробників. 

• Створення експортного агентства для аграрного 
сектору, спроможного залучати зовнішнє 
фінансування. 

• Створення програм компенсації витрат на 
сертифікацію згідно міжнародних стандартів. 

• Створення спільних програм фінансування 
науково-дослідних робіт, що підвищують 
конкурентоспроможність  
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• Запровадження альтернативного податкового 
спецрежиму для всіх виробників 
сільськогосподарської продукції. 

• Спрощення системи бухгалтерського обліку. 
• Спрощення процедур митно-тарифного 
оформлення. 

• Застосування електронних систем 
адміністрування при здійсненні експортно-
імпортних операцій. 

• Зменшення імпортного мита на основні засоби 
для виробників сільськогосподарської продукції

• Забезпечення податкового 
стимулювання для виробників 
та експортерів 
сільськогосподарської 
продукції 
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Додатковим стимулом розвитку виробництва та ек�
спортної діяльності може бути зниження митних пла�
тежів при купівлі імпортного обладнання та техніки, яка
не має вітчизняних аналогів. Проблема індустріалізації
нині особливо гостро стоїть перед фермерами, малими
та середніми підприємствами, що через нестачу обіго�
вих коштів та недоступність кредитних ресурсів потрап�
ляють у пастку низькотехнологічного та низькопродук�
тивного виробництва. Застосування податкових пільг як
інструменту підтримки виробництва та експорту
сільськогосподарської продукції є необхідною умовою
насичення та розвитку внутрішнього агропродовольчо�
го ринку, а отже, і формування національними товаро�
виробниками конкурентних переваг для експансії на
зовнішні ринки, який цілком вписується у рамки міжна�
родних зобов'язань та відповідає нормам САП в ЄС.

Узагальнюючи міжнародний досвід можна зробити
висновок, що основними напрямами стимулювання ек�
спортоорієнтованої діяльності повинні бути торгівель�
но�політична підтримка, фінансове стимулювання та
вдосконалення механізму податкового адмініструван�
ня експортних операцій (рис. 1).

ВИСНОВКИ
Таким чином, державна політика стимулювання екс�

портоорієнтованої діяльності повинна формуватися в кон�
тексті парадигми багатофункціональності сільського гос�
подарства та в напрямку реалізації його сталого економі�
чного розвитку, що відповідає як національним інтересам,
так і зобов'язанням прийнятими Україною в рамках бага�
тосторонніх міжнародних угод. Сприятливі умови для
здійснення експортоорієнтованої діяльності в агарному
секторі можуть бути реалізовані в результаті створення
сприятливих інституціональних умов для бізнесу в про�
цесі просування вигідних комерційних проектів.

Впровадження системної політики підтримки та сти�
мулювання експорту повинна базуватись на торговель�
но�політичній підтримці, в основі якої повинні знаходи�
тися комплексі дослідженнях потенціалів закордонних
ринків для реалізації української продукції, що забезпе�
чуватимуть надання експортерам якісних та своєчасних
інформаційно�консультаційних послуг та активна участь
у просування товарів національного виробництва украї�
нських посольств та торгівельних представництв. Клю�
човою функцією держави є також забезпечення функці�
онування інституцій фінансування та гарантування екс�
портних операцій. В частині податкового регулювання
основним завданням є обгрунтування та запровадження
ефективних стимулів та пільг, а також забезпечення ста�
лих та прозорих правил гри, що даватимуть можливість
орієнтуватись на довгострокові економічні результати.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
В Украине в области физкультурного движения и

спорта встала дилемма — то ли все проблемы, что воз�
никают продолжать решать централизованно, включая
финансовые вопросы сборов, тренировок и соревно�
ваний, то ли передать ряд функций в среду бизнеса и
предпринимательства, а за собой оставить функции
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объединения вещественных элементов физической культуры, оздоровительных систем и спорта в оргаX

низационных формах жизнедеятельности. Освещены прагматические положения прикладной полезноX

сти физической способности человека как самостоятельного элемента производительной силы общества.

В основу деятельности положены принципы полезности и целесообразности, которые распределяют и

регулируют труд между сферами и видами деятельности по закону разделения и кооперации труда. ОбX

разовательная, физкультурноXоздоровительная и спортивная деятельность получают распространение

в общем ряду вещественной деятельности человека в такой экономической отрасли, которая условно

определяется как сектор сервиса сферы нематериального производства услуг.

The paper presents the motives and conditions of entry of a person with his physical ability to the sport in the

interaction of the environment in which it turns into a productive force of society. Summarizes the environmental

conditions of movement, the environment and the actual actors in the conditions of an artificial union of the

material elements of physical culture, sport and health systems in the organizational forms of life. When covering

the pragmatic position of application usefulness of physical abilities of the person as an independent element of

the productive forces of society. The basis of the activities on the principles of utility and expediency, which

distribute and regulate labor between the spheres and activities according to the law of division and labor coX

operation. Educational, health and fitness and sports activities are spreading in the total number of real human

activity in this economic sector, which is conventionally defined as the service sector sphere of immaterial

production services.
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представительства на международных мероприятиях
и форумах, денежного и материального обеспечения
команд, участвующих в отборочных и финальных на�
циональных, континентальных и межконтинентальных
соревнованиях. Ко второму варианту решения дилем�
мы подталкивает и мощное движение профессиональ�
ного спорта.
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АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ

Современные технологии и методы повышения кон�
курентоспособности образовательных услуг раскрыты
авторами [2; 15]. В ряде публикаций освещаются про�
блемы физкультурно�оздоровительной и спортивной
сферы [6; 13; 16; 17]. Однако, несмотря на то обстоя�
тельство, что экономическая составляющая оказания
услуг располагает научными классификациями, напри�
мер  [3; 14], но для сектора физкультурно�оздорови�
тельной и спортивной деятельности она остается иссле�
дованной недостаточно, особенно, в части развития
свойства физической способности и способности к тру�
ду. В связи с этим, рассмотрение особенностей иссле�
дуемого сектора услуг с позиции прагматического вос�
приятия явления является своевременным и актуаль�
ным.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЗАДАЧИ
Цель исследования — выявление мотивов и условий

вхождения человека с его физической способностью к
спорту в среду взаимодействия, в которой он превра�
щается в производительную силу общества.

Задачи исследования:
1. Установить условия вхождения человека в среду

взаимодействия и обмена деятельностью.
2. Обобщить условия движения среды, окружения

и собственно участников деятельности на условиях ис�
кусственного объединения вещественных элементов
физической культуры, оздоровительных систем и
спорта в организационных формах жизнедеятельнос�
ти.

3. Осветить прагматические положения прикладной
полезности физической способности человека как са�
мостоятельного элемента производительной силы об�
щества.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
ИССЛЕДОВАНИЯ

Общество всеми доступными для него способами
поощряет вхождение человека в среду общественно�
полезного труда. В зрелом возрасте человеку можно
направиться в сферу материального производства, где
выпускаются предметы и товары, удовлетворяющие
потребности на основе полученного продукта, или в
непроизводственную сферу услуг, где оказывается сер�
висное обслуживание населения и организаций, удов�
летворяющие потребности на основе блага. В источни�
ке [11, с. 166—167] по идее формулы связи Агабабьяна
Э.М. [1] созданы модели выпускаемого продукта в сфе�
ре материального производства и нематериальной сфе�
ры услуг. Они следующие:

( )НММПМ ДДМfК ;∈= (1),
где МК  — продукт материального производства;   ПМ

— материальное производство; МД — материально�
трудовая деятельность;  НМД — нематериально�трудо�
вая деятельность;

( )НМДММН ДДДНfК U;∈= (2),
где НК  — продукт нематериального производства;

 
МН  — нематериальное производство; МД  — материаль�

но�трудовая деятельность; ДД  — материально�трудо�
вая деятельность; НМД  — нематериально�трудовая дея�
тельность.

Модели выпускаемого продукта (1) и (2) основыва�
ются на трех видах деятельности, а именно: материаль�
но�трудовой ( МД ), нематериально�трудовой ( НМД ) и ду�
ховно�трудовой ( ДД ). Если в модели включить еще и сер�
висную деятельность [3], полноценное восприятие ко�
торой оказалось возможным в среде постиндустриаль�
ного общества, то названные модели в полной мере опи�
сывают реальность взаимодействия. А пока, из моделей
не следует, но объективно предположить, что все вари�
анты выпускаемого продукта связаны с согласованнос�
тью физических способностей рабочей силы и неизбеж�

ностью освоения для такого выпуска продукта особых
знаний, специфических движений, навыков и умений.
Названные сферы имеют множество структурных от�
раслей, в две из которых — "Физкультурно�оздорови�
тельная и спортивная деятельность" и "Образователь�
ная" — человек имеет возможность входить полноцен�
ным участником с раннего возраста. В них он может
выступать и потребителем услуги, и производителем
эффекта. То есть, как уже становится понятным из ло�
гики мысли и утверждений, в каждую из этих двух от�
раслей деятельности человек может вступить одновре�
менно и в качестве потребителя, обучаясь, и в качестве
производителя эффекта, включая ремесленные способ�
ности, что подтверждается его мастерством, физичес�
кой способностью и умелостью. Иначе говоря, в них он
вступает и в качестве обучающегося, т.е. как ученик и
воспитанник, и в качестве движущей силы, т.е. как уча�
стник воспроизводственного процесса. Выявленное по�
ложение позволяет ориентировать концептуальную
схему развития физической способности человека и
управления сопутствующими процессами в среде обще�
ственного и социально�экономического воспроизвод�
ства и обмена деятельностью на три возраста: а) детс�
кий, подконтрольный учебно�воспитательному процес�
су, б) юношеский, подконтрольный инициативным по�
ступкам и учебному процессу и в) трудоспособный, под�
контрольный взвешенному расчету и зрелым производ�
ственным действиям. Требуется осознать содержание
условий к действию по каждому из возрастов, как по�
тенциальное их положение на траектории жизнедея�
тельности превращается в полезность взаимодействия.

Итак, "Физкультурно�оздоровительная и спортив�
ная деятельность" обеспечивает некоторый результат
общественного взаимодействия. Воспроизводятся четы�
ре условия, а именно: 1) развития особенных физичес�
ких способностей человека, 2) их влияния на формиро�
вание умственной способности, 3) установления в це�
лесообразных пределах соотношения развития физи�
ческих и умственных способностей, а на этой основе и
4) повторного уточнения полезности ряда сопутствую�
щих свойств и качеств личности. Сущность такой полез�
ности, которая может оказаться ценной для практики
при стечении объективно создаваемых в обществе то�
лерантных обстоятельств, представлена на рисунке 1. В
ней соединяется а) энергия личностного развития не�
которой способности, б) физическая способность про�
изводить продукт или эффект и в) спортивная деятель�
ность или, если представлять ее кратко, то — спорт.

Движение среды, окружения и собственно участни�
ков осуществляется на основе искусственного объеди�
нения вещественных элементов физической культуры,
оздоровительных систем и спорта организационным
образом. То есть можно предположить, что сущность
деятельности в общем случае связывается с выработкой
энергии для развития, а спортивной деятельности — с
движением процессов изменения и преобразования од�
ного вида энергии в другой в среде воспитательного,
тренировочного и соревновательного взаимодействия.

В искусственных системах осуществить взаимодей�
ствие можно на условиях универсальности и организо�
ванности, что представляется в виде векторов разнонап�
равленного накопления, преобразования и расходова�
ния энергии. Такое позволяет выставлять спорт как вид
человеческой деятельности по производству эффекта,
в котором заранее известной является организацион�
ная и методическая среда. В ней, собственно, и движет�
ся человек, превращаясь в спортсмена, т.е. в произво�
дителя эффекта и одновременно с этим и в источник для
потребления энергии на личностное развитие. По дан�
ным исследователей [9, с. 12] выявляются детальные
объяснения сущности спорта. Утверждается, что в об�
щем представлении "спорт является достаточно слож�
ным многофункциональным и многоликим явлением
социальной реальности". Как явление социально�эко�
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номического окружения, он проявляется в нескольких
детерминациях, а именно: спорт — это 1) "по�особому
действенное средство физического воспитания", это
2) "остро действующий фактор формирования личнос�
ти", это 3) "самое популярное средство удовлетворения
потребностей в эмоционально насыщенном общении",
это 4) "то, что преодолевает любые национальные гра�
ницы ..." и "языки" межчеловеческого взаимопонима�
ния".

Правильность рассматриваемых формулировок не�
обходимо признать в общих чертах. То есть, из всего
того, чем располагает наука, надо принять на вооруже�
ние методические взгляды и положения, основанные
именно на принципах универсальности и организован�
ности совокупного процесса преобразования энергии.
Они придают и форму, и содержание для воссоздания
целостности. Вместе с тем, чтобы удалиться от теоре�
тического содержания определений и приблизиться к
практическому, нужно провести их систематизацию и
критический анализ, распределить по общественно при�
знанным критериям получения полезности. Введение в
действие принципа полезности и применения его как
методического средства отображения реальной дей�
ствительности расширяет границы по получению про�
изводных характеристик о спорте как о виде человечес�
кой деятельности. До сих пор эти два понятия не пере�
секались. То есть, требуется перейти к систематизации
понятия "спорт" по иному методу, в котором находит
отражение иерархия отношений в общественно�эконо�
мическом укладе. Тогда можно распознать и сформу�
лировать положения общественной значимости спорта
и спортивной деятельности, обозначить социально�
функциональную их основу и личностную их значи�
мость для развития физической способности. В связи с
этим, сущностная характеристика спорта по данным [9,
с. 15] следующая: спорт "развивается как деятельность,
специально приспосабливается в форме соревнования
как вместилище для максимального выявления, беском�
промиссного сопоставления и четкой оценки определен�
ных человеческих возможностей". Такое определение
спорта позволяет подойти к рассмотрению его функ�
циональных особенностей, к которым придется посто�
янно обращаться в последующем исследовании с пози�

ции управления. Они вводят его в реальность деятель�
ности и в общественную жизнь, как явление, ибо оста�
ются ценными и для сферы труда, и для сферы спорта,
и для сферы физической культуры. Поскольку наукой
накоплены разнообразные ряды оценок, так как они
применялись в исследованиях, проводимых в различных
областях знаний, по ним определялись разнородные
структуры и множество форм проявления человеческих
возможностей и физических способностей в реальной
жизни, то существует несколько выводов, имеющих от�
ношение к данному исследованию. Есть как общие, так
и функциональные выводы и положения, которые обо�
сновываются философами и отраслевыми специалиста�
ми, и на них обращается внимание далее.

Спортивная деятельность по сути философского
восприятия представляется смыслом бытия человека по
двум направлениям — по ее материалистической осно�
ве и по духовному происхождению. Признание поло�
жения о вещественной направленности как бытия, так
и духовности человека достаточно. Например, об этом
ведется дискуссия в источниках [4; 5; 7; 10]. Такое по�
зволяет сформулировать органический подход к вос�
приятию правдивости выводов о спортивной деятель�
ности как целостности. Именно из повседневной жиз�
ни, в которой используются мышечные, мыслительные
и физические особенности организма человека, выхо�
дят и утверждаются формы и содержание ускоряющих,
а, следовательно, и соревновательных действий. На эту
ценность указывают те научные факты, по которым
практическая деятельность своей первоосновой выхо�
дит из вида, отрасли, рода или сферы вещественной че�
ловеческой деятельности. Для создания определенной
формы соревновательных или ускоряющих действий в
качестве основы может выступить любая сфера чело�
веческой деятельности, взятая в случайном порядке.
Чтобы обобщение было понятным, скажем, что речь
идет здесь о следующем. Животноводство, например,
является первоосновой формирования способности че�
ловека к бегу, охоте, ускорению, метанию подручных
средств, владению оружием, подручными предметами,
техническими средствами. Такой список можно продол�
жить, и выводом из него всегда будет следующее: от�
дельные виды, отрасли и сферы профессиональной де�
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"ФизкультурноUоздоровительная и спортивная деятельность"



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 9/201648

ятельности формируют в человеке реальный ряд свойств
быстроты, выносливости, гибкости, ловкости, мощи,
силы, скорости, устойчивости, или другого ряда качеств
— дисциплины, настойчивости, опытности, самоконт�
роля, самоограничения, умелости и целеустремленнос�
ти. Каждая из них заслуживает того, чтобы принять для
повторения или имитации в конкретной форме сорев�
нования или спортивного противостояния на площади
зрелищ. Полагаясь на опыт, человеком должен быть
избран наиболее подходящий по духу и эффективный
для его совершенствования вид спорта. В источнике [12]
описана предыстория разработки и создания восточно�
го спортивного единоборства, в которой обращается
внимание на выбор средств физического развития и ду�
ховного становления личности спортсмена по убежде�
ниям японского мастера Оямы Масутацу.

Исходя из приведенного материала, можно сделать
промежуточное заключение о том, что спорт, как ве�
щественная человеческая деятельность, основывается
на нескольких выделенных друг из друга в разное вре�
мя средах отношений. Эти среды поддаются группиров�
ке в самостоятельные виды. Присоединяясь к разработ�
ке [9, с. 11—12], в их число следует включить три среды,
а именно: 1) среда собственно соревновательной дея�
тельности, 2) среда процессов подготовки спортсмена
к действию и 3) организационная среда специфических
человеческих отношений, которые формируются по
сути деятельности на основе проектов менеджмента и
управления. Если дополнить этот перечень сред взаи�
модействия еще и упорядоченной методической средой
учебно�воспитательных функций, процессов и мероп�
риятий, что формируется тоже как самостоятельная
среда обеспечения отношений, то можно присоединить�
ся к мнению проф. Матвеева Л.П. [8] и признать спор�
тивную деятельность как универсальную организацион�
ную систему человеческой деятельности, представляю�
щую собой совокупность отношений в рамках некото�
рой организации, некоторого искусственного объекта.
В ней есть исполнительский персонал и процесс произ�

водства общественного продукта в форме услуги.
Умозаключение положительно воспринимается в

обществе, для которого ценным есть общественный про�
дукт, а именно: зрелище, "спортивное достижение",
"спортивный результат", "общее физическое развитие".
Вместе с тем, следует обратить внимание на то, что
спортивное достижение — это ведущий компонент
спорта, материально связывающий его с продуктом де�
ятельности. Формируется он в виде блага посылками
среды обитания, подчиненной планомерному закалива�
нию организма, и действует он с естественным стрем�
лением человека опередить конкурента на основе вклю�
чения функции состязательности.

Рациональность в действиях, расчет и достаточная
материальная основа укрепляют качество состязатель�
ности. Это качество пододвигает человека к раскрытию
инстинктов поведенческой активности. Под влиянием
норм поведения и заранее оговариваемых мотивов, по
которым сформировался ряд инстинктов, качество со�
стязательности перерастает в спортивную деятельность
с неантагонистическим характером отношений участни�
ков взаимодействия, но с масштабным желанием к со�
вершенству и на этой основе к опережению соперников.
Двигателем такой деятельности выступает спортивное
достижение, обеспечиваемое мотивами самоопределе�
ния, самовыражения или самоутверждения в открытой
для публичного наблюдения среде противостояния.

Однако, как известно, продукт труда от спортив�
ной деятельности и ее обобщенная характеристика,
действуют в непродолжительный период — скоротеч�
но и в ограниченное время, что характерно большин�
ству других услуг. По своей полезности он не сводит�
ся только к спортивному достижению или спортивно�
му результату. В него заложено еще и качество ове�
ществления в знаниях, навыках, умениях и в опыте, что
выводит спортсмена на более высокий физический и
мыслительный уровень потребителя. При непосред�
ственном обращении к приобретенным личностным
физическим и нравственным свойствам, способностям
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Рис. 2. Объекты физического воспитания, оздоровления и спорта
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и качествам, человек становится одновременно еще и
подготовленным к выполнению ряда трудовых опера�
ций, управленческих действий, обслуживающих фун�
кций и несложных работ в повседневной жизни. Опи�
санное восприятие реальности позволяет сделать про�
межуточный вывод о том, что спортивная деятельность
выступает и как форма, и как средство мобилизации
энергии для превращения ее в продукт, в обществен�
ную полезность или еще "нечто", к получению кото�
рого общество проявляет интерес. Так, спортивная
деятельность, как форма, признается во взаимодей�
ствии трех теорий — а) теории труда, б) теории трудо�
вой стоимости, а после их активизации еще и в в) тео�
рии физической культуры и спорта. Эти три теории
закономерно проявляют себя через знание по отрас�
лям антропологии, механики, физиологии, экономики
и ряда других наук, активных в своем действии на весь
спортивный период. Далее спортивная деятельность
как средство признается во взаимодействии по отрас�
лям мобилизации совокупного материального и орга�
низационного потенциала в искусственной социально
признанной системе. На рисунке 2 представлен такой
ряд объектов физического воспитания, оздоровления
и спорта, с которыми человек сталкивается в обычной
жизни или активно сотрудничает как участник или
потребитель.

Таким образом, прагматические положения при�
кладной полезности физической способности чело�
века появляются с детства в двух экономических от�
раслях — "Физкультурно�оздоровительная и
спортивная деятельность" и "Образование". Наибо�
лее доступными являются такие виды деятельности,
какими есть физическая культура, спорт, спортивная
соревновательная деятельность, где он может занять
место и потребителя, и производителя услуги. Спорт
и спортивная деятельность, что есть наиболее привле�
кательными, исторически возникли конструктивно из
множества других целостностей вещественной чело�
веческой деятельности. Они как процесс обеспечива�
ют развитие в человеке на своих особенных методи�
ках и системах физической способности, накопление
некоторой энергии для приведения в движение мус�
кульного ресурса, воспроизводства функционально�
го ряда физических качеств, которые являются полез�
ными в форме физической способности личности,
обращающейся в окружении общества, в форме
спортсмена, готовящегося к соревновательной среде,
в форме работника, становящегося на рабочее место,
и в форме работодателя, отстаивающего сегмент в
среде рынка. Это является непреложной реальностью
личности, которая устремляется к освоению опыта
прошлых поколений, развитию отдельных черт и са�
мосовершенствованию на избранной основе, чтобы
вступить продуктивно в общественно полезный труд.
Поскольку сущность спорта и спортивной деятельно�
сти воспринимается не только как форма, но и как
средство для отражения социальной реальности лич�
ности, что реализует цель получения общественно
полезного продукта, результата или эффекта, то нуж�
но продолжить изучение и уточнение концептуаль�
ной, методической, научной и организационной ос�
новы движения, сужая рассмотрение научных фактов
сначала пределами спорта, физической культуры и
физического воспитания, а в дальнейшем и граничны�
ми пределами отдельного вида спорта, отдельно взя�
той и наиболее эффективной системы духовного и
физического совершенствования личности.

ВЫВОДЫ
Человеческая деятельность рассматривается нау�

кой, как процесс, удовлетворяющий потребности обще�
ства и отдельных его членов целебным веществом и
энергией. Благодаря этому, обеспечивается жизнеспо�
собность государства и жизнедеятельность ее граждан

на основе преобразования труда и природных минера�
лов в живительное вещество, которое может быть по�
треблено все в больших объемах. В основу деятельнос�
ти положены принципы полезности и целесообразнос�
ти, которые распределяют и регулируют труд между
сферами и видами деятельности по закону разделения
и кооперации труда. Образовательная, физкультурно�
оздоровительная и спортивная деятельность получают
распространение в общем ряду вещественной деятель�
ности человека в такой экономической отрасли, кото�
рая условно определяется как сектор сервиса сферы
нематериального производства услуг. Это накладывает
особенности на дальнейшее восприятие научных основ
организации, развития и преобразования спортивной и
физкультурной деятельности как объективной необхо�
димости развития физических и умственных способно�
стей человека. Это также позволяет рассматривать сре�
ду обитания человека в комплексе организационных,
технических и физиологических факторов подготовки,
самообеспечения и жизнедеятельности. На отрасль де�
ятельности распространяется не только особенное, но
и "что�то общее". Это "что�то общее" является опытом
адаптации человека к среде занятий и тренировок, по�
лучению жизненно необходимого материального и
организационного потенциала, подчинению поведения
нормам и правилам взаимодействия в общественной ис�
кусственной системе, в целостности которой и осуще�
ствляются все виды отличной человеческой деятельно�
сти.

Перспективы дальнейших исследований. Обще�
ственность воспринимает спорт и спортивные меропри�
ятия в двух качествах, а именно: 1) как фактор, обеспе�
чивающий времяпрепровождение, отдых и получение
удовольствия на добровольных началах вхождения в
процесс эмоционального взаимодействия зрителей,
спортсменов и судейской команды и 2) как источник
получения материальной пользы от бизнеса, организо�
вываемого на условиях предпринимательской инициа�
тивы и добровольного вхождения в процесс прагмати�
ческого взаимодействия и деятельности партнеров. Та�
кое взаимодействие завершается успехом, если органи�
заторы спортивных мероприятий владеют современны�
ми знаниями из области бизнеса и предпринимательства,
организации и управления процессами деятельности.
Продуктивность работы повышается в случаях, когда
для проработки проблемы создаются творческие кол�
лективы из спортивных аналитиков, менеджеров, науч�
ных работников и инновационных управленцев. Науч�
ные усилия будут направлены на решение задач коммер�
циализации спорта и включение в деятельность частно�
го капитала и бизнеса.
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ВСТУП ТА ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Економіка України в останні кілька років харак�

теризується загостренням кризових тенденцій у всіх
сегментах. Політична нестабільність стала причиною
економічної стагнації, що призвело до негативних
соціальних наслідків, у першу чергу пов'язаних із то�
тальним зубожінням населення. Рівень доходів гро�
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Стаття присвячена проблемам подолання економічної кризи та створення ринковоXінституційного

середовища в Україні. Наголошено, що вітчизняна економіка проходить трансформаційний період розX

витку і вимагає коригування з боку держави з метою запровадження нових "правил гри" заснованих на

вільній конкуренції та соціальній справедливості. Обгрунтовано необхідність проведення антикризової

політики для стабілізації ринку та створення умов для зростання доходів населення шляхом стимулюX

вання зайнятості та самозайнятості. Визначено джерела доходів населення в умовах сучасної кризи та у

період економічних трансформацій. Запропоновано механізм антикризових заходів для створення умов

зростання доходів населення. Розглянуто Європейський стабілізаційний механізм як інструмент фінанX

сової допомоги країнам — членам ЄС, що зазнають економічних криз та труднощів перехідного періоду.

The article is devoted to the solving of economic crisis's problems and creating a market and institutional

environment in Ukraine. It is emphasized on the national economy is in transition period of development and it

requires state's adjustment to introduce new "game rules" based on free competition and social justice. The

necessity of the realization of antiXcrisis policy to the market stabilization and creation of conditions for income

growth by stimulating employment and selfXemployment is argued. The sources of incomes in the current crisis

and in the period of economic transition are defined. The mechanism of antiXcrisis measures for the creation of

conditions of income growth is offered. The article reviewed the European Stability Mechanism as a tool for

financial assistance to the EU members experiencing economic crises and difficulties of transition.

мадян суттєво знизився через зростання безробіт�
тя, знецінення національної валюти, високий рівень
інфляції, зростання видатків на житлово�комунальні
послуги. Зважаючи на основні функцій держави:

1) економічну — регулювання сфери економічних
відносин, створення умов для розвитку виробницт�
ва; організація виробництва на основі визнання і за�
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хисту різних форм власності, підприємницької діяль�
ності; прогнозування розвитку економіки;

2) оподаткування і фінансового контролю —
організація і забезпечення системи оподаткування і
контролю над легальністю доходів громадян та їх об�
'єднань, а також за витрачанням податків;

3) соціальну — забезпечення соціальної безпеки
громадян, створення умов для повного здійснення їх
права на працю, достатній життєвий рівень; ліквіда�
ція і пом'якшення соціальних протиріч через гуман�
ну і справедливу політику [4].

Для стабілізації соціально�економічного стано�
вища у країні урядовцям і громадськості слід негай�
но приступити до розробки та запровадження ефек�
тивних заходів антикризового регулювання.

Політика держави в сфері вирішення кризових
ситуацій полягає у розробці і реалізації стратегії
розвитку держави і суспільства, спрямованої на по�
долання кризових явищ і забезпечення рівноважно�
го стану економічної системи. З огляду на те, що
Україна належить до країн із трансформаційною
економікою, тобто держав в яких здійснюється пе�
рехід від централізовано керованої системи ведення
господарської діяльності до системи, яка заснована
на принципах вільного ринку, прагнучи до забезпе�
чення повної економічної свободи та створення на
цій основі соціально орієнтованої ефективної сис�
теми ведення господарства, здатної забезпечити ди�
намічний поступальний розвиток економіки та га�
рантувати високий рівень достатку громадян, оче�
видним є запозичення досвіду інших країн, які вже
завершили цей етап. Таким чином, дослідження мож�
ливостей застосування антикризового регулювання
з метою стабілізації та створення умов зростання до�
ходів населення набуває особливої актуальності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам, що супроводжують розвиток держа�
ви у період ринкових перетворень, присвячено нау�
кові праці таких дослідників, як Веренич О.В. [1],
Лозинська С.І. [2], Матвєєнко В.К. [3], Чайка Ю.М.
[5]. У контексті обраної тематики дослідження, зас�
луговують на увагу наукові доробки Руженського
М.М., що вивчає розвиток ринку праці та соціальний
захист населення в трансформаційній економіці [6]
та Легкого В.І. (досліджує поняття і особливості ка�
тегорії "зайнятість" в умовах трансформації еконо�
міки) [7]. Особливості антикризового регулювання
економічних процесів розглянуто у роботах таких
вчених, як Маковоз О.В. [8], Оглобліна В.О. [9],
Олешко А.А. [10], Петруха С.В. [11], Римар О.Г. [12];
на необхідності пошуку шляхів для підвищення рівня
доходів населення наголошують Заяць Т. А. [13],

Хмеленко І.В. [14]. Однак обгрунтування доцільності
застосування механізмів антикризового державно�
го регулювання економічних процесів, що супровод�
жують процеси трансформації в Україні з метою по�
долання наслідків кризи 2008—2009 рр. та недопу�
щення нових криз виробництва та споживання зали�
шаються недостатньо вивченими і заслуговують ува�
ги фахівців.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування доцільності зас�

тосування методів та механізмів антикризового ре�
гулювання з метою стабілізації та створення умов
зростання доходів населення в трансформаційних
економіках.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Сьогодні економіка України переживає період

трансформації від планової системи до ринкової, ус�
пішне закінчення якого ускладнено тривалою еконо�
мічною кризою. Суб'єкти господарської діяльності
виявились не здатними самостійно пристосуватись
до нових умов ведення бізнесу, що викликало чис�
ленні випадки банкрутств та зростання безробіття
(табл. 1). За даними таблиці відслідковується стрімке
зростання частки безробітного населення у 2014—
2015 рр.,  коефіцієнт обороту робочої сили по
звільненню у цей період також залишався стабільно
високим. У 2015 р. показник незайнятості населення
склав 12 місяців (це найвище зафіксоване значення
цього показника з 2010 р.), а на пошук роботи вит�
рачалось у середньому 7 місяців. Заробітна плата є
основним джерелом доходів переважної частки на�
селення України, саме тому наведені статистичні дані
варті розгляду та уваги. З огляду на них, державне
втручання з метою стабілізації економічної і со�
ціальної ситуації у країні в теперішній час є необхі�
дним, що зумовлює потребу в негайному застосу�
ванні заходів антикризового регулювання з метою
підтримки ринково�інституційних реформ та євро�
пейської економічної інтеграції.

Головним завданням антикризового регулюван�
ня є запобігання або пом'якшення економічних криз
та їх наслідків. Відзначимо особливості вітчизняної
трансформаційної економіки із врахуванням харак�
терних для неї кризових тенденцій, із якими кризо�
вими явищами належить боротись. Економіка Украї�
ни характеризується нестійкістю стану, порушенням
цілісності господарських структур та підприємниць�
ких зв'язків. На ринках і у інфраструктурі залиши�
лися елементи адміністративно�командної системи:
державні підприємства, виробничі кооперативи, інші
монополії. Також негативними тенденціями сучасної
економічної дійсності є взаємні невиконання зобо�

Рік 

Показники
Безробітне населення у віці 

15-70 років у % до 
економічно активного 
населення відповідної 

вікової групи 

Коефіцієнт 
обороту робочої 

сили по 
звільненню 

Середня 
тривалість 

незайнятості, 
місяців 

Безробітне 
населення з 
тривалістю 
незайнятості 

понад 12 місяців 

Середня 
тривалість 
пошуку 
роботи, 
місяців 

2006 6,8 29,90 14 37,6 6 
2007 6,4 30,7 13 34,9 6 
2008 6,4 32,80 11 28,7 6 
2009 8,8 28,7 9 18,4 6 
2010 8,1 28,10 13 34,7 7 
2011 7,9 30,9 11 29,2 6 
2012 7,5 30,3 11 28,7 6 
2013 7,2 30,6 11 28,2 6 
2014 9,3 30,3 9 20,1 5 
2015 9,1 30,2 12 30,5 7 

Таблиця 1. Структура і динаміка безробіття та незайнятості
населення України

Джерело: складено автором на основі [15].
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в'язань між суб'єктами господарювання, періодичні
порушення розрахункової дисципліни та договірних
відносин.

Зважаючи на економічні реалії, що склались в
Україні, запобігати кризовим явищам пізно, тому не�
обхідно зосередитись на можливості оптимізації їх
наслідків, у першу чергу для населення. Для цього
традиційно використовуються як кредитно�грошові,
так і бюджетно�податкові механізми. Розглянемо ан�
тикризові заходи, що можуть застосовуватись для
стабілізації економіки та підвищення добробуту гро�
мадян.

У період кризи заходи антикризового регулюван�
ня мають бути спрямовані на стимулювання вироб�
ництва, оскільки це дозволить підвищити рівень зай�
нятості за рахунок найму працівників на нові
підприємства або для розширення діяльності уже
існуючих суб'єктів господарювання, а з іншого боку,
призведе до зростання доходів власників капіталу та
інвесторів. З метою стимулювання виробництва дер�
жава повинна збільшувати обсяги витрат у формі
різних видів фінансової допомоги, знижувати подат�
ки, надавати податкові пільги на інвестиції і стиму�
лювати прискорену амортизацію. Удосконалення
податкової системи повинно передбачати застосу�
вання податкових стимулів до інноваційних і висо�
котехнологічних підприємств.

Держава в особі органів влади також має вжива�
ти заходів, що спрямовані на здешевлення кредиту
та на скорочення резервних відрахувань; ефективним
антикризовим заходом стане і державна підтримка
реально діючої мережі надійних кредитних установ.
У деяких випадках держава повинна вдаватися до
політики протекціонізму/заохочення вітчизняних
підприємців і захисту внутрішнього ринку від інозем�
ної конкуренції за допомогою митних зборів і обме�
ження імпорту, що сприятиме зайнятості і самозай�
нятості населення, однак, названі заходи не повинні
стати на заваді підвищенню ефективності антимоно�
польної політики та створенню здорового конкурен�
тного середовища [8, c. 24].

Політика держави в сфері регулювання кризових
ситуацій також полягає в зменшенні соціального і
економічного збитку, викликаного банкрутством
суб'єктів господарської діяльності. Дієвим заходом
у цьому напрямку може стати удосконалення нор�
мативно�правової бази, особливо в розділах про не�
спроможність підприємств і регулювання діяльності
акціонерних товариств.

Історично, у практиці антикризового регулюван�
ня в США використовувались певні заходи, що спря�
мовувалися на зниження обсягів запозичень. З цією
метою підвищувалися ціни на активи, наприклад
будівлі, споруди, землю, обладнання, як наслідок,
зростав дохід власників. Це було спрямовано на сти�
мулювання сукупного попиту, що, у свою чергу, зни�
жувало інфляційний тиск.

Особливістю практики антикризового регулю�
вання у Китаї стала гнучкість політики встановлен�
ня ставок за кредитами і депозитами. Наявність ос�
танніх дозволила країни відносно легко пережити
наслідки останньої світової кризи, і, навіть, підви�
щити рівень своїх доходів [16].

Конкретизуємо перелік джерел доходів населен�
ня у кризових умовах розвитку економіки та у пері�
од економічних трансформацій. Так, основними дже�
релами отримання доходу для населення є:

— факторні види доходів (такі, як доходи від ви�
користання основних факторів виробництва, що
ними володіють вітчизняні домогосподарства): заро�
бітна плата, доходи від різних форм власності (такі,
як орендні платежі, відсотки за депозитами, випла�
та дивідендів), доходи від ведення підприємницької
діяльності;

— виплати населенню за програмами державної
підтримки та допомоги (пенсійні виплати; трансфер�
ти; фінансова допомога тимчасово непрацездатним
громадянам; стипендії; різні види фінансової допо�
моги);

— кредити банків для фінансування індивідуаль�
ного житлового будівництва, відкриття бізнесу;

— доходи від збільшення вартості цінних паперів,
виграшів і погашень фінансових зобов'язань;

— виграші у лотереях, виплати компенсацій;
— доходи у сферах неформальної (тіньової) еко�

номіки;
— інші надходження, наприклад, доходи від реа�

лізації валюти, коштовностей тощо.
В умовах економічної кризи кількість джерел до�

ходів для громадян скорочується. Однак метою ан�
тикризового регулювання повинна стати стабіліза�
ція обсягів факторних доходів, оскільки саме вони є
основою фінансування потреб більшості українців.
Оскільки основними джерелами факторних доходів
є заробітна плата та доходи від ведення підприєм�
ницької діяльності, антикризові заходи, що плану�
ються сьогодні урядом України, мають бути спрямо�
вані у першу чергу на стимулювання зайнятості та
самозайнятості населення з метою зростання рівня
його доходів.

Критично важливим є створення належних умов
для функціонування ефективного ринку праці;
мінімізація рівня безробіття; створення робочих
місць для зайнятості інвалідів; задоволення у не до�
статній мірі забезпеченого внутрішніми ресурсами
попиту на робочу силу за рахунок механізмів зовні�
шньої трудової міграції; зниження числа іноземних
громадян, що незаконно здійснюють трудову
діяльність на території Україні; формування основи
для приведення професійної освіти у відповідність
до потреб ринку праці шляхом затвердження про�
фесійних стандартів; підтримання соціальної стаб�
ільності в суспільстві.

Поки ці кроки не зроблено, зважаючи на соц�
іальні наслідки економічної кризи, необхідним є по�
етапне підвищення розмірів допомоги по безробіт�
тю, адже на разі її сума не забезпечує необхідного
рівня заміщення втраченого заробітку навіть на рівні,
необхідному для збереження здоров'я людини і за�
безпечення життєдіяльності.

Не буде зайвою і популяризація послуг Дер�
жавної служби зайнятості України та її обласних
і  ре г і о наль них пі дро зді л і в , а дже  по ки що  в
суспільстві широко поширена думка про те, що
державна служба зайнятості населення не здатна
надати реальну допомогу в працевлаштуванні. З
метою підвищення ефективності діяльності органів
служби зайнятості як посередника між роботодав�
цями і громадянами, які шукають роботу, необхід�
ним є створення стимулів для звернення до органів
служби зайнятості як роботодавців за підбором
необхідних працівників, так і громадян для пошу�
ку роботи, що відповідає рівню їх освіти та квалі�
фікації.

Що ж до стимулювання самозайнятості населен�
ня, то дієвими заходами, ініційованими на держав�
ному рівні, можуть стати: надання грошових субсидій
(наприклад, при реєстрації приватного підприєм�
ства); навчання осіб, що бажають відкрити власний
бізнес (на безоплатній основі, або з частковим, заз�
вичай символічним, покриттям витрат); організація
стажувань для підприємців�початківців; забезпечен�
ня пільгових умов лізингу; створення бізнес�інкуба�
торів (забезпечення можливості винайняти офісне
приміщення за символічну плату); забезпечення
пільгового/безкоштовного аутсорсингу (зовнішнє
бухгалтерське і/або юридичне обслуговування); за�
безпечення пільгової/безкоштовної участі у вистав�
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ках і ярмарках; створення грантових програм для
започаткування бізнесу. Також ефективним інстру�
ментом може стати проведення консультацій із
міжнародними організаціями, що готові надавати
міжнародні кредити для фінансової підтримки мало�
го і середнього бізнесу в Україні.

Розглянемо європейську практику стабілізації
економіки у державах, що пройшли етап економіч�
них трансформацій. Зарубіжні дослідники, зокрема
Кап Д. [17], Веторель А. [18], де Вітте А. [19] опису�
ють у своїх роботах Європейський стабілізаційний
механізм, який було утворено у рамках антикризо�
вої політики для підтримки фінансового сектору на�
ціональної економіки Європейського Союзу. Євро�
пейський стабілізаційний механізм (ЄСМ) — це по�
стійно діючий механізм запобігання проявам та на�
слідками кризи для країн зони євро, створений у
формі фонду. Мета ЄСМ — підтримати стабільність
європейської економіки через ряд інструментів
фінансової допомоги тим країнам — членам ЄС, які
зазнають серйозних труднощів. Цей фонд формуєть�
ся за рахунок випуску фінансових інструментів та
боргових цінних паперів, і має право залучати кош�
ти шляхом випуску фінансових інструментів або ук�
ладення угод між членами, фінансовими установами
або третіми особами. Таким чином, за рахунок цьо�
го фонду покриваються фінансові потреби країн,
економіка яких переживає період кризи або відчу�
ває її наслідки. Існує думка, що у разі успішного ви�
конання Угоди про асоціацію Україна зможе отри�
мати додаткові фінансові ресурси з ЄСМ для стабіл�
ізації економіки.

Однак, фінансування потреб та наслідків розгор�
тання кризових явищ — це лише тимчасовий захід.
Єдиний реальний шлях для оздоровлення економіки
— це структурні (ринкові) реформи. Скорочення дер�
жавних видатків на соціальну допомогу може покра�
щити структуру бюджету і стимулювати населення
до ділової активності.

Особливостями європейського досвіду здійс�
нення антикризового регулювання з метою стабіл�
ізації та підвищення рівня доходів населення мож�
на вважати розробку заходів із залучення інвес�
тицій та захисту банківських вкладів громадян. Так,
Європейська Комісія активно ініціює додаткові про�
грами з посилення бюджетної дисципліни та про�
грами підтримки та розвитку конкурентоспромож�
ності підприємців, що сприяє самозайнятості на�
селення.

На рисунку 1 узагальнено, яким чином перера�
ховані напрямки антикризового регулювання мо�

жуть стимулювати зростання доходів населення Ук�
раїни.

 Отже, сучасна економіка України характери�
зується наявністю трансформаційних процесів та,
водночас, на її розвиток суттєво впливають кризові
тенденції. Не зважаючи на цю обставину, остаточ�
ний і безповоротний перехід до ринкової економіки
є необхідним, оскільки лише так можна створити
стимули для реалізації людини, підвищення рівня
трудової і господарської діяльності, сприяти при�
скоренню науково�технічного прогресу.

ВИСНОВКИ
Дослідження доцільності застосування антикри�

зового регулювання з метою стабілізації та створен�
ня умов зростання доходів населення в трансформа�
ційних економіках дало змогу зробити наступні важ�
ливі висновки.

Не зважаючи на позитивні тенденції, соціально�
економічна система України характеризується пору�
шенням цілісності  господарських структур та
підприємницьких зв'язків, зростанням рівня
інфляції, безробіттям, знеціненням гривні, банкрут�
ством підприємств, відтоком капіталу, тощо.

Визначено, що основними джерелами доходів на�
селення у кризових умовах є оплата праці, доходи
від використання власності на ресурси, доходи від
здійснення підприємницької діяльності; виплати соц�
іальної допомоги; банківські кредити на ведення
індивідуального житлового будівництва, започатку�
вання бізнесу; доходи від збільшення вартості цінних
паперів, виграші, тощо.

Сформовано перелік заходів антикризового ре�
гулювання для зростання доходів населення у краї�
нах з трансформаційною економікою. До нього
включено: пільгове кредитування приватного і мало�
го бізнесу, пільгові схеми лізингу, оптимізацію опо�
даткування (зменшення ставок), створення бізнес�
інкубаторів, державна допомога підприємствам і
фінансовим установам на межі банкрутства, бороть�
ба з монополізацією і корупцією, допомога у працев�
лаштуванні, затвердження соціальних стандартів
європейського рівня.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Активізація економічного співробітництва регіонів

є одним з напрямів розвитку сучасної економіки. Але
незважаючи на використання різних форм та методів
реалізації економічного співробітництва регіонів сьо�
годні вони ще малоефективні. Це обумовлено відсутні�
стю обгрунтованих підходів та методик оцінки ефектив�
ності економічного співробітництва регіонів, викорис�
тання яких дозволить визначати проблеми та пріори�
тетні напрями розвитку. На цій підставі дослідження та
систематизація існуючих підходів до оцінки міжрегіо�
нальної співпраці є вельми актуальною.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Розглядаючи підходи до оцінки та аналізу економі�

чного співробітництва регіонів, слід зазначити, що існує
безліч підходів, які давно вже було згруповано у групи.

Так, представники першої групи (Сищук А.А. і Шко�
ла І.М.), розглядали співпрацю на прикордонних тери�
торіях. Серед показників оцінки вони виділяють: інвес�
тиційний, інноваційний, соціальний, підприємницький,
екологічний, інфраструктурний потенціал, а також на�
явність транспортних коридорів та рівень їх завантаже�
ності [1; 2]. Але зазначений підхід потребує деякої ва�
ріації показників для оцінки співпраці саме між регіо�
нами всередині країни.

Представники другої групи (Євдокімов Ф.І.,  Розум�
на Н.В. і Сторонянська І.І.) також характеризують про�
цеси співробітництва в цілому. Деякі показники харак�
теризують глибину взаємопроникнення національних
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відтворювальних процесів — квоти, коефіцієнти концен�
трації зовнішньоекономічних зв'язків, а інші — рівень
відкритості економіки (ефективність торгівлі окреми�
ми товарами, рівень виробничого потенціалу регіону,
ефективність використання окремих видів ресурсів) [3;
4]. Дуже велике коло економічних явищ охоплює співро�
бітництво, на цій підставі показники доречно групува�
ти: торгово�виробничі; експортно�імпортні, соціально�
економічні, науково�технічні, галузеві, трудові тощо.

Серед представників третьої групи слід виділити
Боярко І., Мікулу Н., Терещенко Т. Мікула Н. зазначи�
ла, що оцінити економічне співробітництво прикордон�
них регіонів можливо лише непрямими методами. До по�
казників оцінки непрямим методом віднесено наступні:
показники прикордонної торгівлі, взаємної зовнішньої
торгівлі та інвестиційної діяльності; обсяги фінансової
підтримки з міжнародних фондів та структур, суспільні
ефекти від реалізації заходів та транскордонних про�
ектів; якість життя мешканців прикордоння, а також
темпи їх зростання у порівнянні з іншими регіонами та
середніми по Україні [5—7].

Більш комплексним підходом є методика запропоно�
вана Терещенко Т.В., яка побудована на принципі бага�
торівневості, що дозволяє оцінити розвиток економічно�
го співробітництва регіонів на мікро� (оцінка результатів
реалізації конкретних проектів, програм, заходів транс�
кордонного співробітництва в залежності від сфери
діяльності), мезо� (на даному етапі відбувається збір та
зведення у єдиний масив інформації про результати реа�
лізації проектів, в якості показників використовуються
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наступні: економічні, соціальні, екологічні, інфраструк�
турні, культурно�освітні, тобто ті які характеризують
якість реалізації проектів та програм) та макрорівнях (пе�
редбачає проведення сукупної оцінки транскордонного
співробітництва прикордонних регіонів у цілому у дер�
жаві, для прийняття рішень щодо подальшого розвитку
цього виду співпраці) [6]. Таким чином, представники
третьої групи запропонували "проектний" підхід, суть
якого полягає у в оцінці ефективності міжрегіональних
зв'язків, з використанням системи показників, які харак�
теризують різні форми та напрями міжрегіональних еко�
номічних та соціальних взаємодій, що відображаються в
проектах чи програмах економічного співробітництва
регіонів. Такий підхід дозволяє враховувати комплекс
спільно розроблених проектів та визначити на скільки
регіони спільно приймають рішення в тій чи іншій сфері
діяльності [8]. Проте оцінити рівень економічного співро�
бітництва регіонів за даним підходом є дуже складним,
оскільки відсутня в статистиці інформація про показни�
ки, які характеризують суспільну роботу.

Товканець С. А., Товканець Г. В. пропонують засто�
сувати поетапну методику аналізу та оцінки економіч�
ного співробітництва регіонів, яка включає п'ять етапів:

— визначення мети (оцінка реалізації економічного
співробітництва регіонів), об'єкту (регіон), предмета
(рівень ефективності діяльності регіону) та завдань (оці�
нити рівень ефективності економічного співробітницт�
ва регіонів, визначити тенденції розвитку; виявити шля�
хи активізації) аналізу;

— обрання форм економічного співробітництва ре�
гіонів для проведення дослідження (базові, інституціо�
нальні, функціональні, інноваційні);

— проведення аналізу по кожній з обраних форм,
яке включає відповідну систему показників та інформа�
ційне забезпечення;

— визначення впливу економічного співробітницт�
ва регіонів на соціально�економічний розвиток (інтег�
раційний, регіональний, галузевий, соціальний аспекти);

— підведення підсумків, визначення проблем та пер�
спектив економічного співробітництва регіонів [9].

Проте особливої уваги заслуговує методика, яку
запропонувала Гречана С.І. (Інститут економіко�право�
вих досліджень НАН України) [10]. Було сформовано
систему показників аналізу економічного співробітниц�
тва регіонів та ознак задля оцінювання показників
міжрегіонального співробітництва у виробничий та не�
виробничій сфері.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є формування методичного

підходу до проведення компаративного аналізу показ�
ників економічного співробітництва регіонів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Проведені теоретичні дослідження дозволили обра�

ти найбільш вдалий варіант систематизації показників
аналізу економічного співробітництва регіонів. У таб�
лиця 1 подано основні групи показників економічного
співробітництва регіонів.

При формування методичного підходу до оцінки
економічного співробітництва регіонів варто врахову�
вати наступні принципи: цільової спрямованості — уз�

годження здійснюваних проектів і заходів міжрегіо�
нального співробітництва з базовими цілями та завдан�
нями, які визначено з відповідними регіональними, га�
лузевими, загальнодержавними стратегіями та програ�
мами; комплексності — визначення сукупного впливу
міжрегіонального співробітництва на соціально�еконо�
мічний розвиток регіонів з використанням економічних,
екологічних, фінансово�бюджетних, інфраструктурних,
культурно�освітніх показників; ефективності — оцінка
налагодження добросусідських відносин між суб'єкта�
ми міжрегіональної співпраці; універсальності — вико�
ристання системи оцінки реалізації міжрегіональних
програм соціально�економічного співробітництва до
різних регіонів; оперативності — необхідність своєчас�
ного збору інформації, а також прийняття на її основі
рішень, які покращують соціально�економічний розви�
ток регіонів; багаторівневості [9].

Розглянувши методики вчених щодо оцінки резуль�
татів економічного співробітництва регіонів або міжре�
гіональних зв'язків, можна виділити наступні типові ета�
пи:

1. Вибір мети, об'єкту аналізу та оцінки ефективності
аналізу результатів економічного співробітництва регі�
онів України або міжрегіонального співробітництва.

2. Вибір методів та системи показників оцінки ана�
лізу результатів економічного співробітництва регіонів
України або міжрегіонального співробітництва.

3. Оцінка витрат на аналізу результатів економіч�
ного співробітництва регіонів України /міжрегіональ�
не співробітництво.

4. Комплексна оцінка ефективності забезпечення
аналізу результатів економічного співробітництва ре�
гіонів України або міжрегіонального співробітництва.

На першому етапі здійснюється вибір мети, об'єкту
аналізу та оцінки результатів економічного співробіт�
ництва регіонів. Метою аналізу є оцінка ефективності
міжрегіонального співробітництва, а об'єктом є оцінка
результатів економічного співробітництва регіонів.

На другому етапі здійснюється вибір методів та си�
стеми показників, необхідних для аналізу та оцінки ре�
зультатів економічного співробітництва регіонів. Відпо�
відно, пропонується проводити дослідження за такими
напрямами (табл. 2).

На третьому етапі здійснюється оцінка витрат на
економічне співробітництво регіонів в динаміці по по�
казниках витрат складових.

Важливе значення при оцінці грає четвертий етап —
комплексна оцінка результатів економічного співробі�
тництва регіонів, яка визначається за формулою (1):
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де Pj
ip ..  — результати отримані від реалізації міжре�

гіональної співпраці і�го регіону;
Bj

рз.  — витрати на реалізацію та збереження конку�
рентних переваг і�го регіону;

m  — кількість регіонів, які є учасниками інтегра�
ційних процесів;

NiΔ  — приріст реалізації досягнення очікуваних ре�
зультатів діяльності і�го регіону у процесі інтеграції, за
певний проміжок часу.

Група показників Конкретні показники 
Загальні статистичні дані Площа регіону; населення та зайнятість; стан демографічних процесів, транспортної системи, комунікаційної 

інфраструктури, довкілля, туризму та сільського господарства 
Показники, що 
характеризують соціально-
економічне та екологічне 
становище 

Рівень доходу на душу населення; по території, середній по країні; рівень безробіття по території, середній по 
країні; номінальна заробітна плата по території, середній по країні; кількість суб’єктів підприємництва (за 
галузями); інвестиції до регіону; зовнішньоторговельний оборот території з суміжними країнами; рівень 
забруднення території, природоохоронні заходи 

Заходи (проекти) у різних 
сферах співробітництва 

Загальна кількість реалізованих заходів (проектів) за рік, за сферами співробітництва, співвідношення у різних 
сферах (за кількістю та за витратами); соціальні наслідки реалізації заходів; використання фінансової допомоги 
міжнародних організацій  

Таблиця 1. Групи та показники економічного співробітництва регіонів
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Отже, існує значна кількість методів аналізу, які
можуть бути використані в процесі аналізу та оцінюван�
ня результатів економічного співробітництва регіонів.
Вибір методу аналізу економічного співробітництва ре�

гіонів України відповідного здійснюється з огляду на
можливість отримання необхідного масиву економічної
і статистичної інформації та трудомісткість її обчислю�
вальної обробки. Результативність же аналізу залежить

Таблиця 2. Напрями, критерії та показники оцінки економічного співробітництва регіонів

Джерело: [1—11].

Напрями Критерії Показники

В
ир
об
ни
чи
й 

Розвиток виробничої 
сфери 

Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу наявного населення  
Сальдо чистого експорту 
Індекс промислової продукції
Рентабельність операційної діяльності
Обсяг виробленої продукції за галузями

Матеріальна 
структура 
виробництва і його 
загальний склад 

Обсяг реалізованої продукції на душу населення
Обсяг реалізованої сільськогосподарської продукції на одну особу 
Обсяги виконаних будівельних робіт на одну особу
Капітальні інвестиції на душу населення
Галузева та територіальна структура капітальних вкладень в/за регіон 
Товарна та територіальна структура міжрегіонального ввозу та вивозу товарів та послуг

Використання 
трудових ресурсів 

Середньооблікова кількість штатних працівників 
Середньооблікова кількість штатних працівників 
Сальдо трудової міграції економічно-активного населення
Кількість прибулих до регіону
Кількість осіб, які виїхали з регіону

Рівень бюджетного 
самофінансування 
регіону 

Рівень забезпеченості власними доходами бюджету на душу населення 
Податкові надходження до бюджету на душу населення

Порушення 
оптимальності у 
співвідношенні 
різних видів капіталу 

Прямі іноземні інвестиції на одну особу
Питома вага кожного капіталу в економіці регіону
Середня заробітна плата в системі промислового, банківського і торгового капіталу

С
оц
іа
ль
ни
й 

 

Рівень життя Віковий склад населення
Тривалість життя
Доходи населення на душу населення
Відношення середньомісячної заробітної плати до величини прожиткового мінімуму
Рівень бідності 
Забезпеченість житлом на душу населення
Рівень захворюваності

Рівень безробіття Рівень зареєстрованого безробіття
Кількість зайнятих та безробітних
Співвідношення зайнятих до безробітних 
Питома вага безробітних у загальній кількості економічно-активного населення 

Рівень споживання Обсяг товарообігу на душу населення
Реалізація послуг на душу населення

Д
ем
ог
ра
фі
чн
ий

 

Демографічна 
структура населення 

Чисельність населення
Середня кількість жителів на 1км2 території регіону 
Природний приріст населення
Відношення кількості економічно активного населення до його загальної кількості
Очікувана тривалість життя
Коефіцієнт дитячої смертності

П
ри
ро
дн
о-

ге
ог
ра
фі
чн
ий

 Природно-кліматичні 
умови 

Викиди діоксину вуглецю на душу населення (т) 

Географічне 
положення 

Площа регіону

Природні ресурси Масштаби та якість запасу природно-сировинних ресурсів
Рівень освоєння природно-ресурсного потенціалу території 
Рівень платежів за природно-ресурсний потенціал у загальній сумі витрат 

Ек
ол
ог
іч
ни
й 

Рівень екологічного 
стану та екологічного 
забруднення 
території 

Питома вага озелененої території
Рівень забруднення території смітниками

Екологічне 
навантаження на 
природу 

Рівень концентрації шкідливих речовин і домішок у повітрі, грунті і водних басейнах

О
рг
ан
із
ац
ій
ни
й 

Рівень реалізації 
проектів 

Загальна кількість реалізованих заходів за рік у сфері міжрегіонального співробітництва 
Використання фінансової допомоги міжнародних організацій  
Коефіцієнт участі органів влади у міжрегіональному співробітництві  
Коефіцієнт участі бюджетних установ у міжрегіональному співробітництві 

Рівень інтегрованості 
регіону 

Коефіцієнт загальної відкритості регіону

Рівень конкурентних 
переваг регіону 

Коефіцієнт забезпеченості ресурсами регіону

Інфраструктура Довжина спільного кордону 
Кількість пунктів перепуску через кордон
Інтенсивність руху через кордон пасажирів та транспорту (кількість автобусів, 
вантажних та легкових автомобілів, кількість потягів) 
Пасажирооборот за усіма видами транспорту 
Вантажооборот за всіма видами транспорту
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Показники 
Тенденції змін

Ознака в процесі 
ЕСР 

в результаті 
ЕСР 

Базова група. Соціально-економічний розвиток
Валовий регіональний продукт на одну особу ↔ збільшення основний індикатор 

стимулятор ЕСР 
Наявний доход на душу населення ↔ збільшення основний індикатор 
Чисельність наявного населення збільшення збільшення основний індикатор 

Середня заробітна плата в регіоні ↔ збільшення стимулятор ЕСР 
Рівень безробіття  ↔ зниження основний індикатор  
Прибуток підприємств збільшення збільшення основний індикатор стимулятор 

ЕСР 
Група 1. Виробнича сфера

Обсяг виробленої продукції за галузями  збільшення збільшення стимулятор ЕСР 
Індекс промислової продукції збільшення збільшення стимулятор ЕСР 
Рентабельність операційної діяльності збільшення збільшення стимулятор ЕСР 
Продуктивність праці збільшення збільшення стимулятор ЕСР 
Інвестиції в основний капітал збільшення збільшення стимулятор ЕСР 
Прямі іноземні інвестиції збільшення збільшення стимулятор ЕСР 
Обсяг експорту збільшення збільшення стимулятор ЕСР 
Обсяг імпорту збільшення ↔ стимулятор (дестимулятор) ЕСР
Середньооблікова кількість штатних працівників збільшення збільшення стимулятор ЕСР 
Питома вага регіону в загальному обсязі реалізованої 
продукції 

збільшення збільшення основний індикатор стимулятор 
ЕСР 

Кількість підприємств, що отримали прибуток збільшення збільшення основний індикатор стимулятор 
ЕСР 

Кількість спеціалізованих виробництв збільшення збільшення стимулятор ЕСР 
Показники Тенденції змін Ознака 

в процесі 
ЕСР 

в результаті 
ЕСР 

Кількість підприємств, що кооперуються збільшення збільшення стимулятор ЕСР 
Група 2. Підприємницька сфера

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ ↔ збільшення стимулятор ЕСР 
Кількість суб’єктів малого підприємництва ↔ збільшення стимулятор ЕСР 
Кількість суб’єктів господарювання, учасників ЕСР збільшення збільшення основний індикатор стимулятор 

ЕСР 
Кількість угод M&A в регіоні збільшення ↔ стимулятор ЕСР 
Створення нових робочих місць збільшення ↔ основний індикатор стимулятор 

ЕСР 
Рівень корупції зменшення зменшення дестимулятор ЕСР 

Група 3. Сфера споживання та інфраструктура
Роздрібний товарообіг на душу населення збільшення збільшення основний індикатор стимулятор 

ЕСР 
Реалізація послуг на душу населення збільшення збільшення основний індикатор стимулятор 

ЕСР 
Індекс споживчих цін ↔ зменшення основний індикатор 
Вантажооборот за усіма видами транспорту збільшення збільшення основний індикатор стимулятор 

ЕСР 
 Пасажирооборот за усіма видами транспорту збільшення збільшення стимулятор ЕСР 

Група 4. Соціальна сфера
Рівень заборгованості з виплати заробітної плати зменшення зменшення основний індикатор 
Інтегральний індекс людського розвитку збільшення збільшення основний індикатор стимулятор 

ЕСР 
Кількість громадських організацій, які співпрацюють з 
місцевими органами влади щодо ЕСР 

збільшення збільшення стимулятор ЕСР 

Кількість проектів ЕСР збільшення збільшення стимулятор ЕСР 

Таблиця 3. Система показників аналізу економічного співробітництва регіонів та ознак задля оцінювання

Джерело: [10].

від організаційних, кадрових, матеріальних і технічних
можливостей суб'єктів оцінювання.

Для проведення компаративного аналізу економіч�
ного співробітництва регіонів України та оцінювання
його результатів доречно використання п'яти груп по�
казників, що характеризують тенденції змін в процесі
економічного співробітництва регіонів України та по�
казники, що характеризують результати цього співро�
бітництва (табл. 3).

Перед вибором методу аналізу необхідно визначи�
тися з ефектом від економічного співробітництва ре�
гіонів, який визначається як підсумок корисного резуль�
тату взаємодії факторів. В якості таких факторів ви�
значені виробнича, підприємницька, соціальна сфери і
сфера споживання. Окремо виділені основні соціально�

економічні показники, які є, з одного боку, результую�
чими показниками розвитку, а з іншого, важливими сти�
мулами економічного співробітництва регіонів — тоб�
то такими ж факторами, що діють на ефективний ре�
зультат.

Так, наприклад, валовий регіональний продукт, як
показник ефективності функціонування економіки
відповідної території, є одночасно і основним індика�
тором розвитку, впливаючи на можливості акумулю�
вати ресурси для подальшого економічного зростан�
ня, тобто симулятором економічного співробітництва
регіонів. При чому, тенденції його змін в процесі
здійснення економічного співробітництва регіонів не
мають суттєвого значення, тому в таблиці позначені
символом "↔".
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Найбільш поширеними підходами до аналізу еко�
номічного співробітництва регіонів, які можуть бути
використані для проведення оцінювання є: диферен�
ційований: з'ясування рівня розвитку окремих регі�
онів, галузей, секторів, об'єктів і чинників; квалімет�
ричний (від лат. qualitas — характер, явище та грец.
μττρον  — вимірювати): оцінювання якісних складо�
вих регіонального розвитку за допомогою кількісних
показників; комплексний: охоплення всіх істотних
складових і чинників розвитку регіонів; індексний:
обчислення узагальнюючого показника — індексу
розвитку регіону, на підставі якого формуються рей�
тинги регіонів; інтегральний: урахування сумісності
та взаємодоповнюваності окремих показників регі�
онів в отриманні загального кінцевого результату, а
також розрахунок коефіцієнтів за показниками пи�
томої ваги і значущості окремих показників у загаль�
ному результаті; динамічний: упорядкування показ�
ників регіонального розвитку за темпами зростан�
ня; параметричний: установлення і кількісне вира�
ження властивостей, функціональних залежностей
між параметрами елементів системи регіонального
управління і регіонального розвитку; рейтинговий:
визначення місця регіону за рівнем розвитку серед

інших регіонів; компаративний: порівняння показ�
ників стану регіонів за окремими сферами. Врахову�
ючи, що будь�яке оцінювання не може абсолютно
точно відобразити розвиток економічного співробі�
тництва регіонів, для отримання більш обгрунтова�
них результатів доцільно застосовувати комплекс
методів, тобто формувати адаптовану та адекватну
методику аналізу.

Виходячи з задачі дослідження та враховуючи по�
точну суспільно�політичну ситуацію поточну суспіль�
но�політичну ситуацію, що склалася через тимчасову
окупацію деяких територій України та яка зобов'язує
вносити відповідні корективи в інтерпретацію статис�
тичних даних при їх порівнянні, запропоновано засто�
сування наступного методичного підходу (рис. 1). Саме
такий методичний підхід до проведення компаративно�
го аналізу економічного співробітництва регіонів Украї�
ни дозволить здійснити оцінювання клімату розвитку та
визначити його тип.

Методичний підхід до проведення компаративного
аналізу економічного співробітництва регіонів здаля
визначення клімату розвитку містить базову і додатко�
ву частину, тобто компаративний аналіз економічного
співробітництва регіонів для визначення характеристик
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Рис. 1. Методичний підхід до проведення компаративного аналізу економічного співробітництва регіонів
задаля визначення їхнього клімату розвитку
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клімату розвитку може бути проведений тільки за умов
використання базової складової або? у більш розгор�
нутому виді? з використання додаткової складової.

У будь якому випадку інтерпретація отриманих ре�
зультатів дозволить поділити регіони на чотири типів
за сприятливістю умов розвитку економічного співро�
бітництва регіонів:

— сприятливий клімат розвитку економічного
співробітництва регіонів (С

ЕСР
) — до типу відносяться

ті регіони, за якими спостерігається стабільне зростан�
ня показників�стимуляторів та індикаторів економічно�
го співробітництва регіонів чи падіння показників�де�
стимуляторів ЕСР;

— умовно�сприятливий клімат (УСЕСР) — включа�
ються ті регіони України, в яких на фоні зростання (па�
діння) показників�стимуляторів (�дестимуляторів) та
індикаторів спостерігаються виключення, що незначно
погіршують ситуацію;

— умовно�несприятливий клімат (УНЕСР) — всі
інші;

— несприятливий клімат (НЕСР) — відносять такі
регіони, в яких спостерігаються систематичні знижен�
ня значень індикаторів економічного співробітництва
регіонів у бік погіршення рівня соціально�економічно�
го розвитку.

ВИСНОВКИ
Формування методичного підходу до проведення

компаративного аналізу показників економічного
співробітництва регіонів завбачає проведення дослі�
джень різних наукових підходів та узагальнення на�
прямів, критеріїв і показників оцінки економічного
співробітництва регіонів. За результатами чого було
виокремлено традиційні етапи оцінки результатів еко�
номічного співробітництва регіонів. Для проведення
компаративного аналізу економічного співробітниц�
тва регіонів України та оцінювання його результатів
доречно використання п'яти груп показників, що ха�
рактеризують тенденції змін в процесі економічного
співробітництва регіонів України та показники, що ха�
рактеризують результати цього співробітництва. Ви�
ходячи з задач дослідження запропоновано застосу�
вання методичного підходу, який дозволяє визначи�
ти клімат розвитку регіонів і який містить базову і до�
даткову частину тобто компаративний аналіз еконо�
мічного співробітництва регіонів для визначення ха�
рактеристик клімату розвитку може бути проведений
тільки за умов використання базової складової або,
у більш розгорнутому виді, з використання додатко�
вої складової. Інтерпретація отриманих результатів
дозволить поділити регіони на чотири типи за спри�
ятливістю умов розвитку економічного співробітниц�
тва регіонів.
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FORESIGHT OF URBAN DEVELOPMENT AS THE MOST IMPORTANT COMPONENT TOOLKIT
OF ECONOMIC STRATEGIC VISION

Більше половини населення Землі проживає в містах. На сьогодні саме міста є економічними драйвеX

рами будьXякої країни та осередками інновацій. Тому форсайт розвитку міст надає можливість побудуX

вати як майбутнє країни в цілому, так і взагалі суспільства. В Україні передбачена розробка стратегічноX

го бачення як великих, так і маленьких міст, яка не можлива без побудови форсайт прогнозів. У статті

розглянуто основні підходи, щодо територіального визначення самого міста та його прилеглих територій.

Виявлено сучасні основні світові тенденції розвитку міст та наявні концепції.

More than half of the world's population lives in cities. Today, the city is the economic driver of any country

and centers of innovation. Therefore, the foresight of urban development provides an opportunity to build a

future for the country as a whole and society in general. In Ukraine it is expected to develop a strategic vision of

both large and small cities and towns, which is not possible without foresights. In the article the basic approaches

concerning the territorial definition of the city and its surrounding areas is examined. Modern trends of the

world's major cities and existing concepts are discovered.

Ключові слова: форсайт, глобальне місто, місто стійкого розвитку, розумне місто, старе промислове
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ку як в Європі, так і в Світі. Очікується, що світові ур�
банізаційні процеси вже найближчим часом досягнуть
свого піку розвитку за рахунок як збільшення населен�
ня, так і площі покриття великих міст. Світова урбані�
заційна тенденція для всіх країн має особливе значен�
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ня, оскільки саме міста були, є, і будуть центрами інно�
вацій: технологічних, соціальних, екологічних, організа�
ційних і т. д. Тому саме форсайт розвитку міст надає нам
можливість представити можливу траєкторію соціально�
економічного розвитку країни та суспільства в цілому.

Процеси децентралізації в Україні привели то того,
що відповідно до Закону України від 05.02.2015 № 156�
VIII "Про засади державної регіональної політики" [1]:
"Розроблення регіональних стратегій розвитку здійс�
нюється з урахуванням стратегій розвитку міст, селищ
та сіл, першочергового розвитку депресивних територій,
стратегічних пріоритетів розвитку районів відповідно�
го регіону". Тобто на сьогодні саме від якісно розроб�
леної стратегій міст, селищ та сіл залежить економіч�
ний розвиток регіонів та країни в цілому. Розробка будь�
якої стратегії (стратегування) передбачає побудову про�
гнозів, сценаріїв і, на основі їх, розробку ефективних
заходів щодо використання власних можливостей та
подолання існуючих загроз. Оскільки Україна знахо�
диться в стані соціально�політичної нестабільності, ста�
тистичні та математичні методи можуть надавати помил�
кові результати. Тому краще звернутися до експертно�
го методу, що широко поширений в усьому світі та в
сучасних українських реаліях набуває особливої акту�
альності — форсайт.

Форсайт міст — це наукова думка щодо майбутньо�
го міст. Форсайт міст використано багатьма містами
(Караков, Бірмінгем, Лондон, Нью�Йорк тощо) по усь�
ому світу з метою визначити майбутні тренди та напря�
ми розвитку. Форсайт міст дуже тісно перетинається з
такою наукою, як урбаністика, яка вивчає сучасні трен�
ди та стратегії розвитку міст, є дуже розвиненою та по�
пулярною в багатьох країнах світу і поступово, але дуже
повільно, набирає популярності і в Україні.

Зв'язок авторського доробку із важливими науко�
вими та практичними завданнями. Визначення та роз�
робка методики визначення форсайт�прогнозів в Ук�
раїні має особливо злободенний характер для голов
міських та сільських рад, які сьогодні стикнулися з не�
обхідністю розробки стратегічного дальньострокового
бачення розвитку об'єктів людського розселення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Світова популярність форсайт прогнозуванням по�
яснюється як світовим трендом на цей різновид прогно�
зування, так і потребою у визначенні стану системи в
майбутньому через 10—20 років. Хоча це потребує знач�
них витрат, отримані результати демонструють ефек�
тивність використання даної методики. На сьогодні в
світі форсайтом займаються як державні установи, так
і окремі вчені. Серед державних установ світу зазначи�
мо: Світовий банк, ESPAS, Європейську Коміссія,
Міністерство оброни Великобританії, Організація

Об'єднаних Націй, OECD, Дослідницький центр "Еко�
номіст" (EIU), Комітет регіонів ЄС, Організація STOA
при Європейському парламенті, Friedrich�Ebert�Stiftung
а також державні органи де�яких країн.

В Україні, на жаль, не має єдиного центру форсайт
досліджень за напрямками розвитку економіки Украї�
ни. В рамках наукових досліджень питанням форсайту
займалися такі українські вчені як Семенов М.В., Це�
дік М.Г., Федулова Л.І., Кірнос І.О. та інші.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Не зважаючи на значний доробок в області форсай�

та іноземних дослідників та невеликий, але якісний,
вітчизняних науковців, дослідження в області форсай�
ту розвитку міст (як малих так і великих метрополій) в
України зовсім відсутні. Хоча існують можливості ви�
користання результатів іноземних досліджень з форсай�
ту в практиці вітчизняного менеджменту, місцеві особ�
ливості та сучасні умови вимагають розробки власної
методики проведення форсайт дослідження міст.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — розглянути світові напрями розвит�

ку міст: їх територіальні, економічні та концептуальні
тенденції.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Перш ніж робити прогноз щодо напрямків розвит�

ку міст, їх зовнішнього вигляду, соціальних характери�
стик потрібно визначити який буде його розмір, склад
населення.

Сьогоденні тренди з розвитку міст можна охарак�
теризувати як глобалізація, урбанізація та метрополі�
зація. Міста зазвичай тільки на мапі мають вигляд як
розрізнені та не пов'язані між собою одиниці, тим ча�
сом як існуючі зв'язки між містом та його районами та
іншими містам частіш за все нівелюються. Особливо це
помітно в Україні, де фізичні кордони міста визначають
його економічні кордони, в той час як трудові ресурси
прилеглих території утворюють додатковий ВВП та спо�
живають соціальні блага, що їх надає місто�метрополія,
в розрахунки на включаються. Новий розвиток інфра�
структури транспорту, інформаційних та комунікацій�
них технологій значно посприяв переміщенню потоків
людей та ресурсів з однієї території на іншу. Внаслідок
чого згідно із дослідженнями OECD [12] метрополії
країн багатші ніж уся решта економіки цих країн.

Отже, в Євросоюзі економічна географія виділяє:
основне місто, велике місто та саме метрополію. Згідно
з інструкцією Євростату [6] з метою покращення міжна�
родної зіставності кордонів міст та їх пов'язаних зон в
2011 році, в результаті роботи проведеної Генеральним

Таблиця 1. Порівняльна таблиця показників ВВП міст та метрополій (2014)

1 http://www.hamburg.de/contentblob/4819482/f1fad2c17a1af61bc465068fadfa7b03/data/kurzfassung�2014.pdf
2 http://www.offenerhaushalt.de/haushalt/muenchen/
3 http://www.stadt�koeln.de/haushaltsplan/budget/show/id/29/partial/180/
4 http://ajuntament.barcelona.cat/en/
5 http://krakow.stat.gov.pl/gfx/krakow/userfiles/_public/dane_o_wojewodztwie/stolica/2015/wykresy/15_wykr_18_kr.png

Назва 
міста 

Показники міста Показники метрополії 

ВВП, 
млрд дол. 

ВВП на  
1 особу, тис. 

дол. 

Бюджет 
міста, 

млрд дол. 

Бюджет 
міста, на 
1 особу 
тис. дол. 

ВВП, млн 
євро, 2012 

ВВП на  
1 особу тис. 
євро, 2012 

Гамбург1 $74 $41,111 12,2 69,86 132235,85 40,83998 
Мюнхен2 $92,1589 $65,228 5,79 41,13 146850,49 53,47868 
Кельн   3,833 37,03 76950,81 39,958,16 
Барселона $70,664 $40,1 2,5 15,60 145678,13 26,467,20 
Мілан $115 $87,786 3,47 26,21 190440,33 45,416,47 
Краків $12.13 $16,000 1,025 13,44 16756,13 11,479,85 
Харків нд нд 0,207 1,42 нд нд 
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керівництвом Європейської Коміссії Регіональної та
Міської політики (European Commission'sDirectorate�
General for Regional and Urban Policy (DG REGIO)),
Eurostat та OECD розробили гармонізоване визначен�
ня міст та їх прилеглих територій (табл. 2).

Вирізняють три типи метрополій:
— столичні метро (наприклад, м. Париж із прилег�

лими територіями);
— метрополії другого рівня (регіональні центри);
— невеликі регіональні метрополії.
У своєму дослідженні [9] Європейська Комісія відпо�

відно до показників густоти населення та енергоспожи�
вання вирізняє три типи міст: американські, європейські
та азійські. Відповідно до наших спостережень та ста�
тистичних даних щодо структури населення за даними
McKinsey Global Institute [10], міста розподіляються на
"європейські" та ті, що дуже швидко розвиваються і ро�
стуть завдяки міграційним процесам (наприклад, Китай)
9табл. 3).

З таблиці 3 можна побачити, що:
1. Китайські міста на сьогодні переживають урба�

нізаційний спалах внаслідок чого в цих містах багато
працездатного населення, що утворюють можливості
для світових інвесторів та знімають напругу на соціальні
послуги.

2. Сучасні європейські міста вже протягом, що най�
менш, десяти років не відчувають змін в розмірі насе�
лення (рис. 1), та мають свою специфічну структуру
(процент працездатного населення близько 65—66%).
Доля непрацездатного населення значно більша і ви�
магає утворення як іншої структури соціальної мережі,
так і відмінності в інвестиційних уподобаннях зарубі�
жних та місцевих. Оскільки міста України схожі за

розміром мають схожу структуру та динаміку в складі
населення, на нашу думку, доцільно розглянути фор�
сайт�прогнози майбутнього саме цих європейських
міст.

Припустивши, що розмір та структура міст України
буде залишатися незмінною (як це відбувається в Єв�
ропі), розглянемо сучасні світові концепції:

1. Глобальні міста, визначаються багатьма науко�
вцями та організаціями, одними з яких є:

— Дослідницький центр "Економіст" (Economist
Intelligence Unit's (EIU)), що визначає Індекс Конку�
рентоспроможності Глобальних Міст (Global City
Competitiveness Index).  В першу десятку міст
ввійшли:� Нью�Йорк, Лондон, Сінгапур, Гонг�Конг,
Токіо, Сідней, Париж, Стокгольм, Чикаго, та Торон�
то [5].

— Інститут Урбаністичних стратегій в Токіо (The
Institute for Urban Strategies at The Mori Memorial
Foundation in Tokyo) , що розраховує Індекс Влади Гло�
бального Міста 2015." За їх критеріями перші десять це:
Лондон, Нью�Йорк, Париж, Токіо, Сінгапур, Сеул,
Гонг�Конг, Берлин, Амстердам, та Відень [13].

— Консалтингова фірма A.T. Kearney's , що підра�
ховує Індекс Глобальних Міст 2016 (2016 Global Cities
Index), рогнозує, що лідерами списку міст в 2016 році
стануть — Лондон, Нью�Йорк, Париж, Токіо, Гонг�
Конг, Лос�Анджелес, Чикаго, Сінгапур, Пекін, та Ва�
шингтон [3].

Як можна побачити, різні підходи та концепції роз�
рахунків демонструють різні результати.

2. Місто стійкого економічного розвитку [8] (Sus�
tainable city) — відповідно до дослідження Євро�
пейської Коміссії (2010 ) — це таке місто, що спону�

Назва міста Населення, 
млн чол. 0-14 15-64 65+ 

Барселона 1,602386 16% 66% 18%
Бирмингем 1,096800 19% 64% 17% 
Гамбург 1,746342 13% 66% 21%
Милан 1,324169 14% 64% 22%
Мюнхен 1,407836 14% 67% 19% 
Краків 0,758992 15% 69% 16%
Харків 1,452887 16% 66% 18%
Ningbo(Китай) 2,583 10% 81% 9% 
Wenzhou (Китай) 2,686 10% 84% 6%
Xiamen (Китай) 4,149 12% 83% 5%
Гуанджой (Китай) 12,375 10% 82% 8% 
Шензен (Китай) 11,604 10% 88% 2%

Таблиця 3. Структура населення сучасних європейських міст у порівнянні до міст КНР (дані на 2015 р.)

Джерело: [10].

Таблиця 2. Гармонізоване визначення міст та їх прилеглих територій

Джерело: [6].
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кає суспільство бути, економічно, екологічно і соці�
ально стійким, що має лише мінімальний вплив на на�
вколишнє середовище, просуває нові технології,
створює робочі місця, зберігає природне і культур�
ну спадщину і пропонує соціальний захист. Крім
того, це таке місто, яке надає можливість місцевому
співтовариству взяти участь в місцевому процесі
прийняття рішень.

3. Старіючі індустріальні міста (old industrial cities)
[14], до яких відносяться (Барселона, Бремен, Лейа�
циг, Шеффелд, Більбао, Торіно, Белфаст, Берлін,

Дублін, Менчестер, Шефілд та інш). Ці міста мають
велику можливість до інновацій таку, як можливість
комерціалізувати дослідження міських університетів
або економно перетворити колишні індустріальні
будівлі в суспільно вигідний проект, або інтегрувати
підприємницьку енергію в переосмислені муніципаль�
них послуг та забезпечення енергією [4]. Прикладом
проекту перетворення промислової зони може послу�
жити вдалий проект @22 в Барселоні (трансформу�
вали 114.000 m2 району Poblenou в інноваційний рай�
он сучасного простору стратегічної концентрації ак�

Рис. 1. Динаміка населення європейських міст схожих за кількістю та структурою

Джерело: [7].

Рис. 2.  Технологічність зростає з ростом доповнень

Джерело: авторський колектив ДМР�2016 http://bit.do/WDR2016�Fig5_3 [16].

* Показник Технології розраховуються за допомогою індекса the Digital Adoption Index (DAI). Індекс DAI базується на трьох
секторальних під�індексах які покривають: бізнеси, людей та уряди, які також оцінюються своїм власними підіндексами та вагою.
DAI (Економіка) = DAI (Бізнеси) + DAI (Люди) + DAI (Уряди). Кожний з підіндексів це середньозважена декількох нормалізованих
індикаторів що виміряють рівень для кожного з індикаторів. Аналогічно, Доповнення це середньозважена трьох підіндикаторів:
важкість організації бізнесу, роки навчання задля набуття професії та якість інститутів.
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тивностей заснованих на знаннях. Інфестиції скалли
180 млн євро6, в результаті чого вже створено 130.000
робочих місць)

4. Розумні міста (Smart�city) [16] Це міста дуже гар�
но представлене в 6 ключових областях урбаністичного
розвитку, побудованому на розумному поєднанні обда�
рованості і діяльності самосвідомих, незалежних і обіз�
наних громадян.

Відповідно до доповіді Світового Банку, щодо Світо�
вого розвитку в 2016 році [16] з ростом якості "допов�
нень" (рис. 2) зростає і потреба та кількість та техно�
логій. Тобто, як можна побачити з графіка, створення
"розумного міста" потребує певного рівня освіти.

5. Екологічне місто [15] передбачає підвищення доб�
робуту громадян і суспільства на основі комплексного
міського планування і управління, які повністю викори�
стовує переваги екологічних систем, а також захищає і
плекає ці активи для майбутніх поколінь. Економічні
міста створюють цінність і можливості для громадян,
бізнесу та суспільства за рахунок ефективного викори�
стання всіх матеріальних і нематеріальних активів, а та�
кож можливості для забезпечення продуктивної,
включно, і стійкою економічної діяльності.

Існує пряма залежність між доходами громадян та
"екологічністю" міста (Green City Index Score): як мож�
на побачити при досягненні певного рівня доходів зро�
стання показник екологічності міста перестає зростати
(рис. 3).

6. Конкурентоспроможне місто (Competitive city).
[5] Проаналізувавши дані 750 міст світу протягом 2005�
2012 років, Світовий банк надає такі характеристики: 1.
Прискорене економічне зростання (топ 10% міст про�
демонстрували 13,5 річного приросту ВВП проти 4,7).
2. Значне зростання робочих місць (топ 10 міст проде�
монстрували 9,2% проти 1,9% ). 3. Зростання доходів та
продуктивності (топ 10% міст мали зростання показни�
ка доходів домогосподарств 9,8%). 4. "Магнити" для пря�
мих іноземних інвестицій (топ 5% міст отримала стільки
ж ПІІ скільки останні 95% міст усі разом). Це такі міста,
як Гамбург, Мілан, Бірмінгем, Мюнхен, Барселона.

7. Компактне місто. [11] Просторова урбаністична
форма міста, що характеризується компактністю. Го�
ловні характеристики: 1. Густонаселена та близько роз�
міщена розвинута інфраструктура 2. Міські території
зв'язані системою міського транспорту. 3. Доступність
до місцевих послуг та праці. Поточна потреба зберегти
земельні ресурси пояснюється тим фактом, що спожи�
вання земельних ресурсів збільшується значно швидше

ніж населення землі. Так, забудовані площі розшири�
лися на 171% протягом часу між 1950 та 2010, в той час
як населення землі збільшилось на 142% згідно із ба�
зою даних Об'єднаних націй. Більш того тенденція буде
зберігається протягом 2000—2050 років.

ВИСНОВКИ
Отже, сучасні урбанізаційні процеси, глобалізація та

світові виклики вимагають від вченої спільноти розробки
все нових концепцій розвитку міст, які б вирішували су�
часні глобальні та локальні проблеми. Особливо, ця про�
блема актуальна для місцевих органів влади в Україні. Без�
посередньо глобалізаційні процеси спонукають до дифе�
ренціації міст, через використання своїх вже існуючих ре�
сурсів та переваг або пошук та утворення нових напрямків
економічного розвитку, якому і допомагає форсайт.

У перспективі результати дослідження можуть бути
використані при побудові стратегій розвитку регіональ�
них стратегій розвитку міст, селищ та сіл.
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У статті визначено основні стратегічні напрями розвитку ІТXгалузі України. Проаналізовано політиX

коXправові (політична нестабільність та військовий конфлікт на Донбасі; недосконалість українського

законодавства; відсутність реальної підтримки з боку держави; незахищеність авторських і майнових

прав), технікоXекономічні (проблеми оподаткування; девальвація гривні; відсутність передумов для розX

витку продуктових компаній; недостатній розвиток внутрішнього ринку; відставання в провадженні

нових технологій на загальнодержавному рівні) та кадрові (дисбаланси попиту і пропозиції на ринку

праці; недостатній рівень освітньої підготовки) чинники загроз та викликів, з якими зіштовхуються ІТX

компанії функціонуючи в країні. У підсумку визначено, що успішний розвиток ІТXсфери в Україні поX

в'язаний зі створенням прозорих та стабільних правил ведення бізнесу та гарантуванням його безпеки;

сприянням розвитку внутрішнього ринку, зокрема продуктових компаній; забезпеченням якісної підгоX

товки професійних кадрів для ІТXсфери; формуванням позитивного ІТXіміджу України; функціонуванX

ням адекватної та прозорої фіскальної системи.

The article defines main strategic course of the Ukrainian IT industry development. The article analyses

political and legal (political instability and armed conflict in Donbas, imperfection of Ukrainian legislation, lack

of real government support, unprotected intellectual property) economic and technical (problems with taxation,

national currency devaluation, lack of background for product companies developing, insufficient development

of domestic market, backlog of modern technologies implantation on national level) and labor (demand and

supply misbalance on labor market, inadequate professional training) factors of threats that IT companies collide

with in Ukraine. As a result is summered that successful IT sector development should be guaranteed by creation

of transparent and stable rules of business conduct and its safety, domestic market development, especially

product companies, qualitative professional training, positive Ukrainian ITX image formation, functioning of

adequate fiscal system.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Індустрія інформаційних та комунікаційних технологій

України здебільшого привертає до себе увагу в періоди соці�
ально�економічних потрясінь, коли галузь найбільшою
мірою вимагає до себе уваги з точки зору правильної оцін�
ки проблем та ризиків, здатних вплинути на успішне функ�
ціонування бізнесу. У цей період починають переоцінюва�
тися управлінські підходи, розробляються нові моделі та
схеми поведінки на ринку. Варто відзначити, що стосовно
сфери ІТ, на відміну від інших галузей господарства, багать�
ма фахівцями криза вважається позитивним явищем, здат�
ним якісно оновлювати галузь.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Виходячи з вищезазначеного, джерелами для проведен�

ня наукових досліджень, покладених в основу написання
статті стали не фундаментальні праці вітчизняних та зару�

біжних вчених, а, в першу чергу, наукові публікації розмі�
щені у періодичних виданнях та у мережі Інтернет, автора�
ми яких є фахівці галузі [2; 3; 6—9; 12; 13], дані аналітичних
агентств [1; 5; 11] та матеріали досліджень інформаційного
порталу Developersof Ukraine (DOU) [4; 10].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження проблем та основних на�

прямів розвитку ринку ІТ в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Останні роки ІТ�сектор України демонстрував стабіль�

не щорічне зростання на рівні 10—25%. Протягом останнь�
ого десятирічного періоду його обсяг збільшився приблиз�
но в 10 разів. З огляду на невелику прозорість IT�сектору,
слід відзначити розбіжність даних, що характеризують мас�
штаби даного процесу. Згідно з офіційними даними Держав�
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ної служби статистики України у 2014 році експорт ком�
п'ютерних, інформаційних і телекомунікаційних послуг ста�
новив 1,6 млрд дол, а імпорт — 0,5 млрд дол. Зокрема ком�
п'ютерних 1,06 млрд дол та 0,21 млрд дол. відповідно. Вод�
ночас за оприлюдненим спільним дослідженням Ukrainian
Digital News та AVentures Capital проведеним спільно з асо�
ціаціями та провідними компаніями галузі, обсяг експорту
IT�послуг у 2014 року оцінюється в 2,3 млрд дол. [8].

Серед нинішніх основних стратегічних напрямів розвит�
ку ІТ�сектору України в глобальному сенсі можна виділи�
ти:

— розвиток хмарних технологій;
— поширення мобільних пристроїв і організація моб�

ільного доступу;
— аналітика великих обсягів даних (Big Data);
— інтеграція мобільних пристроїв і технологій со�

ціальних мереж в корпоративне середовище;
— стрімке зростання ринку ІРО.
Аналізуючи проблеми українського ринку IT, зупини�

мося на більш детальному аналізі загроз та викликів, що
виникають у ІТ�компаній безпосередньо в країні. Слід заз�
начити, що на думку значної кількості фахівців та успішних
менеджерів, кризи в ІТ�галузі носять специфічний харак�
тер, суть якого полягає у тому, що при правильному підході
до кризис�менеджменту в компанії, криза може стати знач�
ним поштовхом для подальшого розвитку.

Варто зауважити, що на нашу думку, низка ризиків, яка
виникла для вітчизняних ІТ�компаній починаючи 2014 році
після революції гідності, серед усього іншого, зумовлені
наявністю геополітичного конфлікту, анексією Криму Ро�
сійською Федерацією та початком збройного протистоян�
ня на Донбасі. З точки зору дослідження ринку заслуго�
вує уваги SWOT�аналіз, презентований Авірамом Айзен�
бергом у вересні 2014 року на Конференції IT Weekend
2014.

Далі ми детальніше розглянемо та доповнимо чинники
ризику для розвитку ІТ�бізнесу в Україні, на які, на нашу
думку, мають зважати кризис�менеджери компаній, що
функціонують в Україні:

Політико�правові чинники:
— політична нестабільність та військовий конфлікт на

Донбасі;
— недосконалість українського законодавства;
— відсутність реальної підтримки з боку держави;
— незахищеність авторських і майнових прав;
— неправомірна діяльність з боку силових органів щодо

окремих ІТ�компаній та юридичні ризики.
Техніко�економічні чинники:
— проблеми оподаткування;
— девальвація гривні;
— відсутність передумов для розвитку продуктових

компаній і стартапів;
— недостатній розвиток внутрішнього ринку;
— відставання в провадженні нових технологій на за�

гальнодержавному рівні.
Кадрові чинники:
— дисбаланси попиту і пропозиції на ринку праці;
— недостатній рівень освітньої підготовки.

Суть основних політико�правових чинників полягає в
наступному. По�перше, політична нестабільність та зброй�
ний конфлікт на Донбасі створюють додаткові чинники ри�
зику діяльності ІТ�компаній на ринку України. Війна стала
основним чинником, який гальмує в першу чергу розвиток
ІТ�аутсорсингу в Україні. Для клієнтів аутсорсингових ком�
паній важлива безперервність процесу розробки. Якщо
конфлікт вийде за межі Донбасу, це може стати причиною
зупинки роботу частини офісів, що призведе до неминучих
фінансових втрат. Не всі клієнти готові прийняти такі ри�
зики. Результатом цього, стало суттєве уповільнення про�
тягом останніх двох років темпів зростання галузі — з 20—
25% до 10—15% щорічно.

Другим суттєвим чинником ризику є відсутність ре�
альної підтримки з боку держави. У своєму звіті "Звіт щодо
глобальних інформаційних технологій — 2013" зі 144 країн
світу Світовий економічний форум за показниками "важ�
ливість ІКТ для держави" та "урядовий успіх, пов'язаний із
розвитком ІКТ" поставив Україну на 130 і 122 місця відпов�
ідно [11]. Вважається, що перший етап позитивних зрушень
у цій сфері розпочався з прийняттям 22 січня 2012 року Вер�
ховною Радою України Закону щодо підтримки ІТ�галузі.

Варто відзначити, що протягом останнього року були
зроблені певні кроки, принаймні декларативні, які мають
визначити рамки взаємодії між державою та ІТ�бізнесом.
Зокрема відповідно до нового урядового проекту, який пе�
редбачає створення 100 тис. робочих місць у цій сфері, до
2020 року Україна має намір вийти в лідери в сфері IT�аут�
сорсингу. Очікується отримання доходів у розмірі понад 10
млрд дол. від експорту IT�послуг до США і ЄС, а також 1
млрд дол. інвестицій у розширення і модернізацію освітньої
системи.

Проектом передбачено створення прийнятних умов
роботи для вітчизняних IT�фахівців, що має уповільнити,
або навіть призупинить процес "відпливи інтелекту" і висо�
кокваліфікованих кадрів з країни. Крім того, ініціатори про�
екту обіцяють переглянути податкове законодавство для
забезпечення конкурентоспроможності України на міжна�
родному ринку. Основними напрямами проекту має стати
експорт послуг та розробка моделі електронного уряду.

За визначенням фахівців, ринок IT�аутсорсингу є дос�
татньо жорстким та конкурентним. Для нього також при�
таманні високий професіоналізм у наданні послуг та дина�
мічний розвиток. За прогнозами авторів проекту, Україна,
яка і нині є лідером у Центральній та Східній Європі в галузі
IT, протягом найближчих 5—6 років, має шанс зайняти ун�
ікальну нішу не лише на регіональному, а й на світовому
ринку послуг, склавши реальну конкуренцію Китаю та Індії,
які за різними оцінками сумарно контролюють близько 90%
світового ринку аутсорсингу.

Стосовно проблеми незахищеності авторських та май�
нових прав слід зазначити, що ситуація із захистом прав
інтелектуальної власності стримує зростання українсь�
кої економіки загалом та ІТ�ринку зокрема. За цим кри�
терієм у світових рейтингах Україна стабільно посідає ос�
танні місця. Так, у 2013 році, за даними дослідження "Міжна�
родний індекс захисту прав власності" Україна посіла 113
місце з 131 країн [5]. Разом з тим, останні два роки спос�

Таблиця 1. SWOTUаналіз ІТUгалузі України в умовах кризи

Джерело: [2].

Сильні сторони Слабкі сторони

- Висока якість IT-таланту 
- Репутація українських програмістів 
- Зростання талановитої молоді 
- Сертифіковані спеціалісти 
- Сильне прагнення успіху 
- Великий пул відносно дешевих IКТ-ресурсів 
- Підхід орієнтований на результат 
- Зручне географічне розташування 
- Швидке зростання IT-сектору 

- Висока фрагментарність ІТ-ринку
- Низький рівень іноземних інвестицій 
- Відтік висококваліфікованих кадрів 
- Несприятливе законодавче поле 
- Низький рівень витрат на ІТ на внутрішньому ринку 
- Втрата Криму та частини Донбасу 
- Високий рівень корупції 
- Негарантовані права інвесторів та власності 

Можливості Загрози

- Девальвація гривні 
- Низький рівень плинності кадрів 
- Консолідація ринку 
- Потенційне приєднання до ЄС 
- Трансформація індустрії з IT у High-Tech 

- Брехлива військова пропаганда
- Збільшення відтоку висококваліфікованих кадрів 
- Економічна рецесія 
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терігається певна позитивна тенденція щодо поліпшення
ситуації із захистом прав інтелектуальної власності в Ук�
раїні. Так, у щорічному звіті Торговельного представника
США (USTR) "Special 301 Report", в якому аналізується стан
охорони прав інтелектуальної власності у світі, з 2013 року
Україна розглядалася як найбільший порушник. Однак, у
звіті за 2015 рік наша країна вийшла з переліку Priority
Foreign Country і була переміщена в групу на один рівень
вище — до Priority Watch List, позиції у якому збереглися і
в 2016 році [1]. Причини цього позитивного зрушення стали
реформи, які здійснює Україна у сфері захисту прав інте�
лектуальної власності.

Загальновідомим є той факт, що на сьогоднішній день
об'єкти авторського права і суміжних прав поширюються
здебільшого за допомогою Інтернету. Це зумовлено тим, що
законодавство України щодо охорони таких об'єктів не
містить необхідних правових інструментів для їхньої охо�
рони в мережі Інтернет. На думку фахівців, запропоновані
на сьогодні проекти змін до різноманітних законодавчих
актів, здебільшого спрямовані не на розв'язання проблеми,
а на зарегулювання сфери [6].

Не можна оминути питання відсутності асигнувань
коштів на легалізацію піратського програмного забезпечен�
ня. Якщо у 2013 році на легалізацію такого програмного за�
безпечення державним бюджетом було виділено 100 млн
грн., то у 2014—2015 роках — не виділено нічого. При цьо�
му раніше планувалося закінчити легалізацію програмного
забезпечення в державних органах до 2015 року.

За оцінками компанії Microsoft, станом на 2015 рік
близько 85% програмних продуктів корпорації, що викори�
стовуються в українських державних установах є неліценз�
ійними. Державна служба інтелектуальної власності дає
дещо скромнішу, хоча також суттєву оцінку рівня піратства
у державних органах — близько 35% [5].

Це є однією з досить суттєвих загальних проблем, у пер�
шу чергу продуктових компаній. Неврегульованість даного
сектору правових відносин призводить до того, що продаж
авторських прав відбувається, як правило, не за українсь�
ким правом. Представники ІТ бізнесу віддають перевагу
реєстрації за кордоном, що дає певні гарантії дотримання
та можливості реального захисту прав інтелектуальної влас�
ності. Тому більшість "продуктових" компаній надає пере�
вагу реєстрації за межами України.

І нарешті, неправомірна діяльність з боку силових
органів щодо окремих ІТ�компаній [9]. Низка обшуків, про�
ведених в IT�компаніях протягом останнього року, демон�
струє інвесторам ще одну проблему — неконтрольованість
українських силових структур. Це означає, що існує ризик
непередбачуваного призупинення роботи компанії, а отже
виникнення збитків і проблем, пов'язаних із поверненням
інвестиції та отриманням прибутку. Зокрема, найбільш "яс�
кравими" характеристиками 2015 року є:

— 170 позапланових перевірок в ІТ�компаніях;
— понад 30 обшуків в ІТ�компаніях з вилученням сер�

верів, офісного та приватного обладнання за останні півро�
ку (За оцінками Асоціації "ІТ України" завдані ІТ�компа�
ніям збитки склали 10�20 млн дол. [3]);

— поверненням частиною компаній через суд обладнан�
ня і доведення незаконності дій правоохоронних органів;

— основною метою неправомірних дій є зупинення
діяльності компаній шляхом незаконного вилучення сер�
верів та іншого обладнання, а не копіювання інформації, з
метою отримання хабарів.

Крім того, також негативно позначається в цілому на
взаємовідносинах контрагентів і певне правове свавілля, з
яким можуть зіштовхнутися іноземні інвестори в Україні в
особистому порядку.

Наступна група ризиків носить техніко�економічних
характер, серед яких, передусім, варто виділити проблеми
пов'язані з оподаткуванням.

Слід зазначити, що податковий клімат України мало
сприяє прозорості в сфері IT�підприємництва. Передбача�
лося, що наслідком змін у податковому законодавстві ста�
не вихід багатьох фірм з податкової тіні та сплата ними по�
датків. Проте окремі експерти досить критично оцінюють
дану реформу в цьому контексті.

Наприклад, Коноваленко В. відзначає, що податкова
реформа 2015 року повинна була скасувати значну частину
пільг, вказаних у чинному Податковому кодексі. Втім, бага�
то пільг залишилися, частина може бути повернена, наприк�
лад, як ПДВ для IT�компаній, за яку представники ІТ бізнесу
будуть відстоювати, як відзначає автор статті "всупереч здо�

ровому глузду і економічної доцільності". Він стверджує,
що "збереження пільги по ПДВ неминуче призведе до банк�
рутства багатьох учасників ринку інформаційних техно�
логій. Ця норма прописана в ПКУ таким чином, що суб'єкти
підприємницької діяльності змушені укладати так звані уда�
вані угоди, які неминуче призводять до заниження подат�
кових зобов'язань з ПДВ" [7].

Свої висновки він пояснює на прикладі аналізу визна�
чення понять "поставка програмної продукції" та "роялті",
та відповідно укладання різних типів угод, за якими до 2014
року, в першому випадку пільга по ПДВ поширюється на
операції з постачання програмної продукції на матеріаль�
них носіях як товар; а в другому, на операцію по ліцензу�
ванню програмної продукції, пільга з ПДВ не поширюєть�
ся, так як вона не є об'єктом оподаткування ПДВ. Конова�
ленко В. зазначає, що з 1 січня 2015 були внесені зміни в
поняття "роялті", і операція ліцензування програмної про�
дукції для кінцевого користувача стала об'єктом оподатку�
вання ПДВ, що стало основною причиною, через яку су�
б'єкти підприємницької діяльності стали укладати удавані
угоди. Наприкінці, автор робить висновок, що для виклю�
чення проблем із заниженням податкових зобов'язань з
ПДВ необхідно відмовитися від пільги по ПДВ для представ�
ників ІТ�бізнесу. З чим вони не погоджуються.

Наступним вагомим чинником цієї групи ризиків є
відсутність передумов для розвитку продуктових компаній
і стартапів та недостатній розвиток внутрішнього ринку
споживання ІТ�продукції.

Нині внутрішній ринок розробки програмного забезпе�
чення можна оцінити лише в 10%. І саме вони, в першу чер�
гу, постраждали внаслідок кризи. Основною причиною цьо�
го є девальвація гривні та скорочення витрат вітчизняних
компаній на IT. Наприклад, за даними аналітичної компанії
IDC, за перші 9 місяців 2014 року сумарний бюджет, виділе�
ний на інформаційні технології підприємствами основних
галузей промисловості, скоротився на 40%, провідними опе�
раторами зв'язку — на 55%, найбільшими банками — на 26%
[13]. В цілому, за оцінками аналітиків, внутрішній IT�ринок
за підсумками минулого року "просів" приблизно на 45—
50%. Крім проектів на внутрішньому ринку, у вітчизняних
компаній було також досить багато клієнтів з Росії. Однак
після загострення відносин між Україною та РФ частина
українських розробників переорієнтувалися на європейсь�
ких і американських замовників.

Група кадрових чинників пов'язана з дисбалансом по�
питу і пропозиції на ринку праці та недостатнім рівнем освіт�
ньої підготовки.

Кадрова криза в українській ІТ�галузі відчутна вже сьо�
годні. Високий рівень мобільності на ринку праці у сфері ІТ
стимулює витік кращих кадрів за кордон нашої держави.
Цьому додатково сприяють політична та економічна не�
стабільність в Україні. Згідно з результатами останніх опи�
тувань спеціалістів ІТ�компаній, майже 70% із них готові
покинути країну. Незважаючи на активність ІТ�компаній із
впровадження освітніх ініціатив, загальний рівень випуск�
ників з профільних ІТ�спеціальностей демонструє тенден�
цію до зниження. Всупереч збільшенню кількості навчаль�
них програм та курсів, на ринку праці ІТ відчувається дис�
баланс попиту та пропозиції спеціалістів відповідної квалі�
фікації. Нині основною проблемою для українських ІТ�ком�
паній є дефіцит працівників рівня middle/senior.

Вищезазначену тенденцію можна проілюструвати на�
ступними даними. У вересні 2013 на одному з найбільших
публічних сайтів, що розміщують вакансії в сфері ІТ —
dou.ua, було опубліковано 900 вакансій і отримано 1100
відгуків. У вересні 2015 — 1500 та 4000 відповыдно. Таким
чином, кількість вакансій зросла на 60%, число кандидатів
— в три рази [4].

Проте зростання кількості відгуків відбувалося за ра�
хунок спеціалістів рівня джуніор і претендентів, які шука�
ють першу роботу в ІТ, де на одну вакансію в середньому
припадає 27 кандидатів. Для вакансій рівня middle/senior це
співвідношення становить 4—5 кандидатів. При цьому ос�
новна частка компаній розміщує тільки вакансії middle і
вище. З працевлаштуванням за кордоном пропонується 5%
вакансій. Переважна більшість таких вакансій нині пропо�
нують українські компанії. Зазвичай, це робота on�site в
рамках чинного контракту або релокація у закордонний
офіс, значно рідше — рекрутинг і аутстаффінг [4].

Зазначений дисбаланс на ринку ІТ�спеціалістів обумов�
лений негативними тенденціями в на всіх рівнях національно�
го освітнього сектору. На цей час наявність кваліфікованих
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фахівців є істотною конкурентною перевагою українських ІТ�
компаній на світовому ринку, яка може бути втрачена при зни�
женні якості фундаментальної і технічної освіти в Україні.

Зміна вимог шкільних програм і загальна криза серед�
ньої освіти призвела до значного зниження якості викла�
дання математичних дисциплін. Як результат, зниження
якості абітурієнтів вищих навчальних закладів. Крім того
самі вузи мають значні проблеми з якістю надання спеціаль�
ної освіти. За опитуваннями DOU.ua, лише 15% випускників
ІТ�спеціальностей оцінюють отриману в вузі освіту як кри�
тично цінну, 40% як досить цінну, 38% — як недостатньо
цінну, і 7% — як зовсім марну. Найбільш цінними для їх май�
бутньої діяльності 49% визнали отримані в вузі навички ро�
боти з інформацією та пошуку відповідей, і лише 27% —
знання з базових дисциплін [12].

У червні 2015 було проведено опитування студентів ук�
раїнських вузів, що готують фахівців сфери ІТ, за резуль�
татом якого було сформовано рейтинг 15 ВНЗ та сформу�
льовано наступні висновки [10]:

— найбільше задоволені освітою дизайнери і ТОП�ме�
неджери. Найменш задоволені — програмісти та тестуваль�
ники;

— головна гордість нашої освіти — якісний професорсь�
ко�викладацький склад. Це відзначили всі вузи з ТОП�15,
за винятком Вінницького національного технічного універ�
ситету.

— працевлаштування своїх випускників забезпечують
лише шість вузів з переліку. Студенти інших вузів відзнача�
ють відсутність співпраці з роботодавцями;

— головний недолік вітчизняних ВНЗ — застаріла про�
грама навчання. Тільки 20% випускників і студентів вважа�
ють, що їм викладали актуальні курси навчальних дисциплін
і давали їх достатньою мірою;

— жоден з передових українських технічних вузів не має
сучасного технічного обладнання;

— 60% студентів стикалися з проявами корупції;
— приблизно половина випускників в цілому задоволені

освітою, і ще половина шкодують, що витратили час на ден�
ну форму навчання.

У результаті, найближчими роками Україна може відчу�
ти значну нестачу кваліфікованих ІТ�фахівців.

ВИСНОВКИ
Узагальнюючи наведене вище, ми можемо зазначити, що

успішний розвиток ІТ�сфери в Україні передусім пов'яза�
ний з: створенням прозорих та стабільних правил ведення
бізнесу та гарантуванням його безпеки; сприянням розвит�
ку внутрішнього ринку, зокрема продуктових компаній; за�
безпеченням якісної підготовки професійних кадрів для ІТ�
сфери; формуванням позитивного ІТ�іміджу України; фун�
кціонуванням адекватної та прозорої фіскальної системи.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Протягом останніх років погіршився стан економі�

ки України, в тому числі суб'єктів малого та середнього
підприємництва (далі — МСП), які розглядаються в
якості одного з пріоритетних напрямів розвитку украї�
нського суспільства. Притаманна МСП гнучкість вироб�
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ничої діяльності та самостійність у прийнятті рішень
щодо вибору стратегії розвитку, дозволяє МСП опера�
тивно реагувати на зміни, що відбуваються в суспільстві,
краще враховувати споживчі уподобання населення,
швидко перебудовувати свою структуру, змінювати
спеціалізацію та створювати нові робочі місця, беручи
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участь таким чином у процесі стабілізації загальної еко�
номічної ситуації в країні.

Одним з пріоритетних завдань, що стоять перед дер�
жавними органами, повинно стати створення сприятли�
вих економічних і правових умов для розвитку МСП, що
не вимагає значних капітальних витрат, але дозволяє
пристосуватися до місцевих умов, ширше використову�
вати працю проживаючого населення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у вивчення малого та середнього
бізнесу зробили такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як:
Б. Варналій, Т. Греджева, А. Гринюк, В. Грушко, М. Де�
м'яненко, В. Збарський, В. Кредісов, І. Лютий, І. Мак�
сименко, Т. Меркулова, М.Хурса, Г. Цегелик, А. Чухно
та ін.

Погоджуючись зі значними теоретичними доробка�
ми даного питання, вбачається доцільним дослідити
практичні прояви виділеної проблеми в світлі останніх
змін економічного становища України.

ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Проаналізувати сучасний стан розвитку кредиту�

вання малого і середнього бізнесу України, визначити
основні проблеми фінансового забезпечення МСБ та
запропонувати шляхи розвитку державної підтримки
МСБ.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Малий і середній бізнес є одним з провідних чин�

ників підйому економіки держави, забезпечуючи над�
ходження податкових та інших видів платежів до бюд�
жету держави і регіону, та створюючи здорове конку�
рентне середовище галузях економіки. Кредитна
підтримка є економічного благополуччя малого і се�
реднього підприємництва. У 2014 році в Україні нара�
ховувалось 340,5 тис. малих та середніх підприємств
(МСП), або 99,9% від загальної кількості підприємств.
Середні підприємства становлять 4,7%, малі підприєм�
ства — 95,2%. МСП формують велику групу робото�
давців, які забезпечують робочими місцями 4,322 млн
осіб проти 1,8 млн працівників великих підприємств.
Чисельність фізичних осіб�підприємців (ФОП) у 2014
році становить майже 2,1 млн осіб, з яких діючі ФОП
складають майже 46%. Частка реалізованої продукції
МСП становить майже 60% [1].

МСБ України зіштовхується із серйозною пробле�
мою доступу до фінансово�кредитних ресурсів. Частка
кредитів у капіталі МСБ становить лише 20% проти 60%
у розвинених країнах. Переважно підприємства реінве�
стують у розвиток бізнесу власні прибутки та інвестиції

засновників підприємств. Така ситуація зумовлена ви�
сокою вартістю кредиту. Мінімальний "пільговий" відсо�
ток становить майже 18% і пропонується практично
одним банком. Середня вартість кредиту становить 22%,
що є високою ціною в умовах економічного спаду. Сума
фактично наданих кредитів за рік скоротилась у реаль�
ному виразі практично у 2 рази при номінальному зрос�
танні на 15%. Основна причина скорочення — банківсь�
ка криза та падіння економіки. Тільки у першому півріччі
2015 року банки зазнали збитків у 33 млрд грн. Частка
прострочених кредитних зобов'язань зросла майже у 2,5
рази, з 7,7 до 17,3% [2].

За даними звіту МСП Банку "Статистика кредиту�
вання малого і середнього бізнесу", станом на 1 верес�
ня 2015 р. на МСБ приходилось 12,4 % (роком раніше
— 14,4 %) загального обсягу кредитування бізнесу.
Сповільнення темпів видачі нових кредитів, скорочен�
ня розмірів портфеля, збільшення частки простроче�
них зобов'язань — характерні риси кредитування МСП
на сьогоднішній день. Тільки у вересні 2015 р. малому і
середньому бізнесу було видано на 17% менше кредитів
[3].

Кількість банків з 2014 року на 01.01.2016 року ско�
ротилася з 180 до 117, а за підсумками 2015 року діючі
банки України отримали 66,6 млрд гривень збитків. Ос�
новною причиною збитків стало суттєве зростання
відрахувань у резерви, які порівняно з 2014 роком зрос�
ли у півтора рази і становили 114,5 млрд грн. (43,1% від
усіх витрат) протягом 2015 року. Разом з тим чистий
операційний дохід банків за 2015 рік був позитивним і
становив 81,5 млрд грн., що свідчить про спроможність
більшості банків генерувати позитивні чисті операційні
грошові потоки в майбутньому. На початку 2014 року
сума кредитів, наданих банками суб'єктам господарю�
вання, склала 698 777 млн грн. (87 347 млн дол. США).
Станом на 01.01.2016 р. обсяг кредитів зріс до 819 045
млн грн., або на 15% у номінальному виразі, а у доларо�
вому зменшився до 37 229 млн дол. США, або більш ніж
у 2 рази. Варто підкреслити, що за цей період майже в 3
рази гривня знецінилась по відношенню до долара США
(з 7,99 до 24,52 грн./дол. США, станом на 01.01.2014 та
21.01.2016 відповідно) [4]. В той же час частка простро�
ченої заборгованості за кредитами зросла з 7,7% до
17,3%, а коливання простроченої заборгованості про�
тягом 2015 р. були досить суттєві (13,5—18,7%), що
свідчить про погіршення стану суб'єктів господарюван�
ня та нестабільну економічну ситуацію в державі (див.
табл. 1).

Тобто, банки переважно зосередилися на стабілі�
зації кредитних портфелів та їх помірному зростанні,
фокусуючи свою увагу на інших видах доходів, окрім
кредитування. Варто також відзначити, що починаю�

з/п Назва показника 01.01. 
2008 

01.01. 
2009 

01.01.
2010 

01.01.
2011 

01.01.
2012 

01.01.
2013 

01.01. 
2014 

01.01. 
2015 

01.01.
2016 

1. Кількість банків, які мають 
банківську ліцензію 

175 184 182 176 176 180 163 147 117

 АКТИВИ
2. Кредити надані 485 368 792 244 747 348 755 030 825 320 815 327 911 402 1 006 358 1 022 170
2.1 З них: кредити надані 

суб’єктам господарювання 
276 184 472 584 474 991 508 288 580 907 609 202 698 777 802 582 808 211

3. Частка простроченої 
заборгованості за 
кредитами у загальній сумі 
кредитів, % 

1,3 2,3 9,4 11,2 9,6 8,9 7,7 13,5 22,1

 ПАСИВИ
4. Зобов’язання банків  529 818 806 823 765 127 804 363 898 793 957 872 1 085 496 1 168 829 1 151 276
4.1 З них строкові кошти 

суб’єктів господарювання 
54 189 73 352 50 511 55 276 74 239 92786 104 722 102 527 273 818 

5 Результати діяльності: 6 620 7 304 -38 450 -13 027 -7 708 4 899 1 436 -52 966 -66 600
6 Рентабельність активів, % 1,5 1,03 -4,38 -1,45 -0,76 0,45 ,012 -4,07 -4,65 
7 Рентабельність капіталу, % 12,67 8,51 -32,52 -10,19 -,27 3,03 0,81 -30,46 -46,77

Таблиця 1. Oсновнi показники діяльності банків України (млн грн.)

Джерело: складено автором за даними Національного банку України [4].
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чи з 2013 року значно зросла вартість кредитних ре�
сурсів для суб'єктів господарювання і на сьогодні скла�
дає 18—24% річних. Високі ризики кредитування сег�
менту МСБ і нестабільна ситуація на ринку не дозво�
ляють банкам активно кредитувати невеликі компанії
за ставками, співрозмірними з кредитами для велико�
го бізнесу. Такий стан фінансово�кредитного ринку
України не сприяє розвитку МСБ та ускладнює дос�
туп до фінансових ресурсів для малого та середнього
бізнесу. Ключовою ж проблемою, з якою стикаються
МСБ, є саме недостатність та висока вартість кредит�
них ресурсів, про що свідчить опитування представ�
ників малого та середнього бізнесу, проведене CIPE�
Україна у травні поточного року, — доступ до фінансів
респонденти поставили на перше місце (73% респон�
дентів) серед проблем, з якими стикаються представ�
ники МСБ [5]. Очевидно, що успішний розвиток МСБ
значною мірою залежить від його забезпеченості
фінансовими ресурсами як довгострокового, так і ко�
роткострокового характеру. Серед джерел фінансових
ресурсів МСБ банківські кредити за статистикою зай�
мають третє місце після доходів від діяльності суб'єктів
підприємництва та особистих коштів засновників.
Свідченням цього є те, що частка банківських кредитів
у структурі джерел фінансового забезпечення МСП в
Україні складає менше 20%, у той час як в економічно
розвинутих країнах вона становить не менше 60%. Пи�
тома вага кредитів для МСБ в загальному обсязі кре�
дитного портфеля банків є незначною (до 20%) вже
впродовж багатьох років, так, у 2013 вона складала
14,7%, а у 2014 — 15,1% [6]. На сьогодні малі та середні
підприємства в сукупності генерують та реалізують
більше 60% річного обсягу продукції та послуг не�
фінансового сектору України, що не співвідноситься з
рівнем кредитування МСБ (табл. 2).

Погіршення економічної ситуації особливо сильно
позначилися на якості обслуговування боргу малими та
середніми підприємцями. Роздрібні підприємства зай�
мають лідируючі позиції за простроченими кредитами
на балансі банків в порівнянні з 20,1 % простроченої
заборгованості в цілому по банківському сектору. Од�
нією з причин, що стримують кредитування МСБ в Укра�
їні, може бути брак інформації, необхідної банкам і
мікрофінансовим організаціям для оцінки кредитного
ризику МСП.

Банки не можуть адекватно оцінювати кредитний
ризик позичальників з числа малих і середніх підпри�
ємств через відсутність прозорої звітності та низько�
го рівня централізованого відстеження кредитних
історій організацій — позичальників або обміну інфор�
мацією між фінансовими інститутами по кредитним
історіям. Це змушує банки покладатися на власний
кредитний аналіз та кредитну історію позичальника в
банку. Але і це в умовах невідповідності управлінської

(реальної) звітності офіційної звітності, а також "сірі"
схеми призводять до збільшення ризикової складової
в процентних ставках за кредит і зростання вимог до
застав. З урахуванням всього цього, а також погіршен�
ня економічної ситуації та збільшення ризиків банки
підвищили вимоги до позичальників. В першу чергу ці
заходи вплинули на МСБ. Згідно з індексом "Фінансо�
ве перехрестя МСП Банку" за підсумками 1�го півріччя
2015 р. 65 % банків посилили умови "відбору" позичаль�
ників [7; 4].

Незважаючи на посилення вимог, що пред'являють�
ся до підприємств МСБ при видачі кредитів, до кінця
2015 р. рівень простроченої заборгованості в сегменті
МСБ продовжував рости. При цьому не всі проблемні
кредити відображаються на балансі банку. У 2015 р. по�
частішала практика продажу проблемної заборгова�
ності МСП колекторам.

Особливість 2015 р. полягала в тому, що майже 74%
кредитів, виданих в цьому році, мають терміновість до
одного року. Підприємці на початку 2015 р. не брали
довгострокові кредити за підвищеними відсотковими
ставками, очікуючи їх зниження. Банки, не впевнені в
майбутньому фінансовому стані позичальників в умо�
вах зниження прибутковості їхнього бізнесу і макро�
економічної волатильності, скорочували свої програ�
ми довгострокового фінансування МСП. У результаті
обсяг кредитів терміном понад 3 років становив лише
7% від сукупного обсягу кредитів МСП, виданих у 1�
му півріччя 2015 р., проти 11% минулого року та 19% у
2011 р. За рахунок більш "коротких" кредитів банки об�
межують рівень ризику в умовах спаду економіки [8;
7].

Банки практично завжди пред'являють високі вимо�
ги до позичальників. Ретельно вивчаються умови діяль�
ності: час роботи підприємства, стабільність отриман�
ня виручки і чистого прибутку. Причинами відмов у кре�
диті є недостатньо стійкий стан підприємства як пози�
чальника, рівень ліквідності застави, високе фінансове
навантаження на позичальника, мета кредиту, що не
відповідає необхідним параметрам, а також відсутність
кредитної історії.

При наданні кредитів банкам доводиться врахову�
вати, що не всі операції та не всю виручку малі підприє�
мства проводять по розрахунковому рахунку. Але
якість обороту, диверсифікованість бізнесу, кількість
надходжень за рахунками надають банкам дуже важ�
ливу інформацію, яка для них при нинішньому стані
справ стає недоступною, оскільки не відображається
у податковій звітності і відповідно є непідтвердженою.
Банки можуть працювати з управлінською звітністю,
але відповідно до вимог Національного Банку щодо
оцінки кредитів при формуванні резервів оцінка ри�
зиків повинна здійснюватися на основі офіційної
звітності, яка може часто не відображати реального

 
Фінансовий 
результат до 
оподаткування 

Підприємства, які одержали 
прибуток Підприємства, які зазнали збитків 

у % до загальної 
кількості 

підприємств 

фінансовий 
результат 

у % до загальної 
кількості 

підприємств 

фінансовий 
результат 

Усього -558158,0 66,3 236261,1 33,7 794419,1 
По великих підприємствах -188532,4 51,8 80955,8 48,2 269488,2 
По середніх підприємствах -195132,8 62,6 106302,0 37,4 301434,8 
По малих підприємствах -174792,8 66,5 49003,3 33,5 223496,1 
У т.ч., по мікропідприємствах -100358,4 66,9 18639,7 33,1 118998,1 

Таблиця 2. Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2015 році.

(Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції),

 (млн грн.)

Примітка: дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ та без урахування зміни підприєм�
ствами основного виду економічної діяльності у 2015 році.

Дані Державної служби статистики України http://www.ukrstat.gov.ua/
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стану справ. Додаткове підтвердження наявної інфор�
мації по позичальникам призводить до подорожчання
кредитного процесу, кредит стає дорожче, ніж в розд�
рібному або корпоративному сегментах. Ці витрати
особливо відчутні для підприємств і організацій при
невеликих сумах кредитів (не вище 200 тис грн.). Але
це саме той обсяг коштів, на який претендує більшість
позичальників з числа МСБ.

До того ж низька фінансова грамотність позичаль�
ників, їх нездатність формулювати стратегію свого
розвитку або оцінювати ризики власного бізнесу став�
лять банки у скрутне становище, коли їм доводиться
оцінювати перспективи галузі, становище позичаль�
ника на ринку, конкурентні переваги, якість управлі�
ння і фінансову стратегію. У результаті ставки за кре�
дитами визначаються виходячи з можливих ризиків,
вартості залучення коштів та маржі банку. Причому
основним чинником підвищених ставок на українсь�
кому ринку є вартість залучення фінансових ресурсів,
перевищувала в 2015 р. 15% навіть у самих великих
банків.

Зважаючи на це, можна стверджувати, що малі та
середні підприємства повинні розвиватися та отриму�
вати фінансову підтримку держави та кредитних уста�
нов нарівні з великими підприємствами. Сектор МСБ не
має протиставлятися великим підприємствам. Але самий
МСБ в доволі важкі часи, які переживають більшість
великих підприємств, може бути надійним джерелом
надходжень до бюджету та засобом зниження соціаль�
ної напруги шляхом створення робочих місць. У розви�
нених країнах частка кредитів МСБ у ВВП становить
13%, а в країнах, що розвиваються, — лише 3%. Оскіль�
ки Україну можна вважати країною з економікою, що
розвивається, доречно буде порівняти її показники роз�
витку кредитування сектору малого та середнього під�
приємництва з показниками країн, близьких до Украї�
ни за рівнем розвитку економіки (табл. 3) [7].

Аналізуючи наведенні дані можна зробити висновок,
що серед країн, що розвиваються, кредитний портфель
для МСБ є найменшим в Україні, а кількість клієнтів
банків не на найвищому рівні. Проте середній розмір
кредиту є досить високим, тобто українські банківські
установи віддають перевагу наданню значних за розмі�
ром кредитних ресурсів стабільним підприємствам. При
цьому у порівнянні не враховано більшість суттєвих еко�
номічних показників країн.

Типові економічні показники, які зазвичай викори�
стовуються при порівнянні, показують, що сектор МСП
в Україні дуже схожий на європейський (як показано в
таблиці нижче). Тим не менше, ці агреговані показники
не розкривають структуру в секторі МСП. Бізнес для
прожитку і псевдозайнятість, хоча й існують, але вони
не є такою значною проблемою в інших країнах, з яки�
ми проводилось порівняння. Крім того, в цих країнах
сектор МСП показує кращу динаміку зростання, тобто

більше компаній виростають із середніх розмірів (табл.
4) [9].

Наведені дані, також показує наступну кореляцію:
чим розвиненіша економіка країни, тим меншою є част�
ка малого і середнього бізнесу в економіці. Оскільки
сектор МСП в Україні є (відносно) великим порівняно з
іншими країнами, її економіка є менш розвиненою. Цей
висновок відповідає порівнянням за іншими економіч�
ними показниками такими, як ВВП тощо.

Досконала політики у сфері МСП є фактично по�
літикою розвитку конкуренції. Сучасна політика надає
підтримку компаніям у подоланні вад, властивих ново�
створеним та невеликим бізнесам, а також допомагає
їм пройти етап незрілості та досягти розміру, в якому
вони можуть бути життєздатними.

Такий підхід контрастує з тим, який можна часто
почути на громадських обговореннях, де увагу зосеред�
жено на збереженні малими та середніми підприємства�
ми свого статусу.

Багато політиків та представників міжнародних
організацій розвитку мають високі очікування щодо
результатів політики, спрямованої на підтримку та спри�
яння розвитку малих та середніх підприємств в Україні.
Найпопулярніші очікування є такими: МСП можуть
створювати робочі місця, сприяють економічному та
технологічному розвитку країни, а також підвищують
ефективність процесу трансформації економіки. Ці очі�
кування є виправданими, але в громадських обговорен�
нях часто не беруться до уваги результати наукових
досліджень: сектор МСП сам по собі не створює нові
робочі місця. Відповідно до висновків довготривалих
досліджень [5], робочі місця та інновації створюють ті
компанії, які виростають з малих та середніх. Необхід�
но мати динамічні життєві цикли компаній: стартапи, які
процвітають і зростають. Іншими словами, тільки роз�
виток компаній призводить до позитивних наслідків для
економіки, а точніше — розвиток від малих підприємств
до великих.

В ефективній економіці існує лише два типи біз�
нес�моделей: масштабовані та немасштабовані. Кож�
на масштабована бізнес�модель повинна бути розши�
рена. Нелогічним і навіть контрпродуктивним для
підприємства є залишитися малим чи, відповідно, се�
реднім, якщо бізнес�модель є масштабованою по своїй
природі. Підприємства з такою бізнес�моделлю зав�
жди можуть отримати переваги від ефекту масштабу,
коли разом зі зростанням розміру підприємства зро�
сте й продуктивність, а середні витрати зменшаться.
Останнє пов'язано з тим, що частина витрат є фіксо�
ваними (наприклад, витрати на підтвердження відпо�
відності певним вимогам) [7]. Таким чином, кожен
масштабований бізнес повинен намагатися зростати
з метою використання ефекту масштабу. Лише коли
компанія досягла розміру в кілька сотень або навіть
тисяч співробітників, є сенс в обговоренні обмежен�

Показник Болівія Парагвай Уругвай Перу Колумбія Україна
Портфель кредитів, млн  64 19 19 22 6 5 
Кількість клієнтів, тис. суб’єктів 76,2 12,1 10,4 36,6 10,9 28 
Середній розмір кредиту, $ 828 1563 1968 693 539 1255 

Таблиця 3. Фінансові показники ряду латиноамериканських країн та України у сфері кредитування
малого та середнього бізнесу

Джерело: Проблеми кредитування малого й середнього бізнесу [Електронний ресурс] / Простобанк Консалтинг. — Режим
доступу: http://www.prostobank. com/probl_kredituvannya_malogo_serednogo_biznesu

Частка МСП в Україна ЄС 28 Словаччина Польша Німеччина 
Кількість підприємств 99,9% 99,8% 99,9% 99,8% 99,5% 
Зайнятість 75,5% 66,9% 71,2% 69,9% 60,9% 
Обсяги продажів 60,4% 57,9% 62,7% 51,0% 53,8% 

Таблиця 4. Основні показники сектору МСП в Україні та в інших країнах Європи

Джерело: складено автором на основі даних Укрстат, Eurostat.
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ня подальшого зростання (деякі вчені стверджують,
що існує максимальний ефективний розмір компанії
для кожної галузі).

Тому в більшості випадків немає сенсу залишатись
малим підприємством в довгостроковій перспективі.
Малий та середній розмір повинен розглядатися під�
приємством лише як черговий етап його життєвого цик�
лу. Компанія якнайшвидше після свого створення по�
винна досягти цих стадій, а потім повинна з них вирос�
тати. Враховуючи ці міркування, малі або середнього
розміру компанії насправді є проміжними стадіями роз�
витку.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
Частка довгострокових кредитів як і раніше зали�

шається невеликою і складає близько 10—12 % від за�
гального обсягу кредитів, виданих в 2015 р. Основний
обсяг кредитування йде на оборотні цілі і закриття
касових "розривів". Прострочена заборгованість
МСП досягла до кінця 2015 р. 20% і продовжує зрос�
тати.

Доцільно встановити і надалі розвивати систему кво�
тування участі малого бізнесу в системі державних за�
купівель. На цей час цей ринок з точки зору доступу до
нього МСБ оцінюється в 3 млрд дол. США. Проте ма�
лий та середній бізнес не завжди може задовольнити
вимоги високотехнологічних компаній у плані якості і
швидкості виконання робіт та виробленої продукції, а
також ціновими параметрами.

 Позитивний вплив на ринок кредитування МСП
можуть мати заходи, спрямовані на підтримку МСБ, із
залученням гарантій міжнародних та регіональних
організацій під помірні процентні ставки. Дані програ�
ми будуть стимулювати діяльність МСП і забезпечува�
ти стійкість кредитних портфелів банків.

Назріла необхідність внесення в законодавство за�
ходів з надання майнової підтримки підприємництва в
частині придбання та отримання в оренду земельних
ділянок, будівель і споруд.

На тлі проблем, пов'язаних з кредитуванням МСП,
особливий інтерес представляють нові технології. Не�
обхідно використовувати онлайн�платформи Р2Р�кре�
дитування (системи, в яких кредиторами виступають
фізичні особи за допомогою онлайн�платформ без
участі банків). Цей напрям фінансової підтримки
підприємництва потребує подальших наукових дослід�
жень

Позитивні тенденції у розвитку кредитування мало�
го бізнесу 2016 р. можуть стримуватися такими факто�
рами, як: значне скороченням банків, відкликання
ліцензій, що призводить до звуження поля, з якого
підприємці можуть залучати фінансові ресурси. Другою
важливою проблемою може стати незахищеність гро�
шей підприємців в тих банках, у яких забирають ліцензії.
І третьою проблемою будуть жорсткі вимоги Централь�
ного банку до банків створення значних резервів, через
що компанії з хорошою репутацією не зможуть отри�
мати кредити.

Для підвищення привабливості кредитування мало�
го бізнесу, як вже зазначалося вище, необхідна реалі�
зація трьох основних напрямків: зниження алокації ка�
піталу для підприємців, зниження вартості залучення
фінансових ресурсів і розвиток національної гарантій�
ної системи.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Повільний поступ економічних реформ в Україні у

значній мірі обумовлений "відірваністю" вітчизняної
науки від потреб реального сектору. В свою чергу, такі
процеси стали наслідком великої кількості стереотипів
"пострадянського походження" щодо оцінки тих чи
інших економічних процесів та явищ в нашій державі.
Яскравий приклад їх існування — дослідження фінан�
сової інфраструктури, які активізувалися лише остан�
німи роками. До цього вітчизняна фінансова наука фак�
тично ігнорувала цю надзвичайно важливу з точки зору
теорії та практики дефініцію. Внаслідок цього суттєво
знижувалась прагматична значимість досліджень, їх
результативність з погляду реформування фінансово�
го господарства української економіки. Така ситуація
не відповідає вимогам часу, адже саме фінансова інфра�
структура може стати відправною точкою економічних
реформ в Україні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематика сутності фінансової інфраструктури

наявна в роботах окремих вітчизняних науковців:
З. Варналія, С. Льовочкіна, В. Опаріна, І. Островсько�
го, С. Тимофієвої, В. Федосова, С. Юрія та ін. Втім тре�
ба визнати, що існуючі на цей час дослідження сутності
фінансової інфраструктури не у повній мірі ліквідували
"білі плями" фінансової науки в цьому напрямові.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — доповнити існуючі теоретичні поло�

ження щодо сутності фінансової інфраструктури еко�
номіки.
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DISCUSSION ISSUES OF THE ESSENCE OF FINANCIAL INFRASTRUCTURE

У статті досліджено теоретичні аспекти функціонування фінансової інфраструктури національної екоX

номіки. На основі критичного аналізу позицій провідних вчених встановлено головні змістовні ознаки

та характеристики інфраструктури та фінансової інфраструктури. Обгрунтовано відмінність дефініцій

"фінансова інфраструктура" та "інфраструктура фінансового ринку". Доведено, що фінансова інфраX

структура представляє собою симбіоз двох складових — інститутів (умов, правил реалізації фінансових

відносин між економічними агентами) та фінансових інституцій.

This article deals with theoretical aspects of the functioning of financial infrastructure of national economy.

On the basis of critical analysis of leading scientists' positions the main substantive characteristics and

characteristics of infrastructure and financial infrastructure are set. The difference between definitions "financial

infrastructure" and "infrastructure of financial market" is justified. It is proved that financial infrastructure is the

symbiosis of two components — institutes (conditions, rules of realization of financial relations between economic

agents) and financial institutes.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Досліджуючи вказане питання насамперед зазначи�

мо, що до цього часу у фаховій літературі існує певна
невизначеність у використанні понять "інфраструкту�
ра", "інфраструктура економіки", "фінансова інфраст�
руктура" що суттєво ускладнює теоретичні досліджен�
ня та їх практичне використання. Виходячи з цього на�
самперед акцентуємо увагу на сутності поняття "інфра�
структура" та його похідних.

Підкреслимо, що поняття "інфраструктура" є доволі
універсальним та використовувалося з середини мину�
лого століття і західними вченими, і радянськими нау�
ковцями. Так, радянський дослідник В. Жамін вважав,
що інфраструктура — це інтегральний елемент вироб�
ничих сил, що включає допоміжні та додаткові галузі,
види виробництв або діяльності, які обслуговують без�
посередньо основне виробництво (виробнича інфра�
структура), а також галузі та підгалузі невиробничої
сфери, що непрямо пов'язані з процесом виробництва і
виконують чисельні функції обслуговування всього про�
цесу господарювання [1, c. 16].

У свою чергу А. Кошелєв зазначає: "Існує неодноз�
начне визначення інфраструктури. По�перше, під нею
розуміється сукупність системи обслуговування, основ�
не завдання якої полягає в забезпеченні роботи вироб�
ництва та наданні різних послуг населенню. По�друге,
під інфраструктурою розуміється сукупність одиниць,
діяльність яких спрямована на забезпечення нормаль�
ного функціонування національної економіки" [2].

На думку Л. Кузьменко, інфраструктура представ�
ляє собою інтегральний елемент продуктивних сил, вклю�
чаючи допоміжні, додаткові галузі, види виробництв, які
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обслуговують безпосередньо основне виробництво (ви�
робнича інфраструктура), а також такі галузі, підгалузі
невиробничої сфери, які опосередковано пов'язані з про�
цесом виробництва (соціальна інфраструктура) [3]. В та�
кому підході до інфраструктури відносять цілі галузі та
види виробництв, які або обслуговують основне вироб�
ництво, або представляють невиробничу сферу.

З погляду оцінки ролі інфраструктури в економіч�
ному житті країни можна послатися на думку П. Са�
муельсона, який зазначав: "…уряд несе державні витра�
ти по реалізації важливих проектів збільшення "су�
спільного допоміжного капіталу" (дороги, школи, лікарні,
дамби для електростанцій і поглиблення річок, будів�
ництво залізниць, поліпшення і збереження грунту), що
є необхідною умовою для економічного зростання і роз�
витку країни" [4]. Як бачимо, позиція відомого амери�
канського економіста полягає в наступному: по�перше,
інфраструктура виконує допоміжні функції стосовно
процесів виробництва товарів та послуг; по�друге, у
функціонуванні інфраструктури важливу роль відіграє
соціальна складова; по�третє, основні витрати на роз�
будову інфраструктури повинна нести держава.

Доволі часто науковці розділяють поняття "інфра�
структура", "інфраструктура економіки", а також вжи�
вають терміни "ринкова інфраструктура", "інвестицій�
на інфраструктура" тощо, хоча змістовні характерис�
тики у таких підходах є подібними.

Загалом, порівнюючи підходи до визначення інфра�
структури у вітчизняній та західній науковій літературі,
можна визначити дві важливі різниці

— по�перше, західні вчені підкреслюють особливу
роль держави у формуванні та функціонуванні інфрас�
труктури. Більше того, часто розбудова інфраструкту�
ри розглядається як прямий обов'язок держави, оскіль�
ки, виходячи із функцій інфраструктури, держава на�
пряму зацікавлена у її ефективному функціонуванні;

— по�друге, західні науковці конкретно вказують на
складові елементи інфраструктури, тоді як для вітчиз�
няної науки характерне використання словосполучень
"забезпечуюча сфера", забезпечуючі галузі тощо.

У підсумку, можна зробити висновок, що сучасні
вчені для інфраструктури найчастіше виділяють на�
ступні характерні ознаки (рис. 1).

 На наш погляд, можна цілком аргументовано ствер�
джувати, що аналіз змістовних характеристик поняття
"фінансова інфраструктура" повинен виходити з дослі�
дження інфраструктури взагалі. В той же час підкрес�
лимо, що якщо в економічних дослідження термін
"інфраструктура" почав використовуватися з середини
ХХ ст., то до термінологічного апарату фінансової
науки цю дефініцію було введено лише в останні два де�
сятиліття. Відповідно, треба визнати, що до цього часу
відсутні цілісні роботи, які б цілеспрямовано досліджу�
вали саме фінансову інфраструктуру економіки, а існу�
ючі наукові праці як правило акцентують увагу лише на
її окремих складових елементах.

Зокрема звернемо увагу на позицію колективу ав�
торів на чолі з В. Федосовим, який вважає за необхідне

аналіз фінансової інфраструктури у двох
вимірах [5]:

— по�перше, як однієї із вихідних,
основоположних та домінуючих складо�
вих економічної інфраструктури;

— по�друге, як сукупності різних
елементів (управлінського, інституційно�
го та обслуговуючого), що забезпечують
функціонування фінансів як суспільно�
го інституту, в організаційному та
інструментальному наповненні.

Як бачимо, підтверджується зробле�
ний нами висновок про те, що досліджу�
вати фінансову інфраструктуру доціль�
но в контексті економічної інфраструк�
тури, зважаючи на їх взаємопов'язаність.

Також слід звернути увагу на той факт, що В. Федосов
та інші науковці наголошують на: по�перше, існування
різних проявів фінансової інфраструктури (які відоб�
ражаються в управлінському, інституційному та обслу�
говуючому елементах); по�друге, виділення різномані�
тного інструментарію, за допомогою якого забезпе�
чується реалізація функцій фінансів.

Про два виміри фінансової інфраструктури говорять
і наступні автори, які стверджують, що її треба розгля�
дати "…по�перше, як сукупність елементів, за допомо�
гою яких опосередковуються фінансові відносини, ви�
користання яких і забезпечує задоволення потреб су�
спільного відтворення; по друге, як сукупність еле�
ментів, що забезпечують функціонування фінансів як
суспільного інституту в інституціональному, управлі�
нському зрізах" [6].

З нашої точки зору, в такому підході не зовсім зро�
зумілою є різниця між двома "сукупностями елементів",
які опосередковують фінансові відносини та забезпечу�
ють функціонування фінансів.

Інші вчені розглядають роль фінансової інфраструк�
тури дуже обмежено, підкреслюючи її роль у фінансу�
ванні: "Фінансова інфраструктура — підсистема, при�
значена для комплексного фінансування науково�ви�
робничих і освітніх процесів у сфері інноваційно�тех�
нологічного розвитку. Вона базується на поєднанні
різних механізмів прямої і непрямої державної підтрим�
ки інноваційного підприємництва й інфраструктури" [7].
Аналіз підходу А. Ускеленової виявляє щонайменше три
неповноцінних компоненти:

1. Якщо фінансова інфраструктура розглядається в
якості підсистеми, то незрозуміло що є головною сис�
темою, або базисом?

2. Чи варто обмежувати функції фінансової інфра�
структури виключно фінансуванням?

3. За якими критеріями серед пріоритетів фінансу�
вання виділено "науково�виробничі і освітні процеси"?

Не можна обійти увагою і підхід до визначення
фінансової інфраструктури якого притримуються
фахівці Міжнародної фінансової корпорації (МФК), які
вважають, що вона являє собою основу фінансової сис�
теми і є набором інститутів, які забезпечують ефектив�
не функціонування фінансових посередників [8].

З нашої точки зору, в такому підході слід першочер�
гово звернути увагу на наступні визначальні моменти:

1. Фахівці МФК напряму пов'язують поняття фінан�
сової інфраструктури з фінансовим посередництвом, і
вказують, що вона є основою фінансової системи.

2. У той же час, особливо підкреслюється, що фінан�
сова інфраструктура є не набором інституцій, а набо�
ром інститутів. Тобто фактично з погляду інституцій�
ної теорії ми маємо справу з множиною (сукупністю)
правил (формальних та неформальних) та способів при�
мушення їх дотримуватися, які визначають функціону�
вання фінансових посередників.

Досить часто фінансову інфраструктуру фактично
ототожнюють з інфраструктурою фінансового (фондо�
вого) ринку. Одним із прихильників такого підходу є

ІНФРАСТРУКТУРА

Полі-
функціональність  

Визначальний вплив на 
зовнішнє середовище 
діяльності економічних 

агентів 

Інтеграційний 
характер впливу на 
економічні процеси  

Трансформація з 
множини об’єктів у 

окремі галузі економіки 

Особлива роль держави 
у формуванні 

інфраструктури 

Рис. 1. Змістовні ознаки та характеристики інфраструктури

Джерело: систематизовано автором.
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відомий вітчизняний науковець І. Бланк,
який вказує, що до фінансової інфраструк�
тури відносяться фондові і валютні біржі,
депозитарій цінних паперів, інші заклади
фондового ринку [9]. Так можна погодити�
ся з тим фактом, що наведені І. Бланком
фінансові інституції відносяться до фінан�
сової інфраструктури, але вони ніяким чи�
ном не охоплюють усі змістовні характери�
стики цієї дефініції, навіть її інституційно�
го елемента.

У той же час В. Кудряшов розглядає
фінансову інфраструктуру виключно через
призму відповідних інституцій. На його дум�
ку, фінансова інфраструктура — це су�
купність інститутів (підприємств, установ,
служб), які забезпечують організацію про�
ведення фінансової діяльності.

Надалі він зазначає, що такі інститути є
посередниками фінансової діяльності і за�
безпечують надання фінансових послуг.
Відповідно до фінансової інфраструктури
належать комерційні банки, фондові, ва�
лютні і товарні біржі, інвестиційні фонди й
інвестиційні компанії, страхові фірми,
дочірні підприємства, торговці цінними па�
перами, аудиторські і консультативні фірми, реєстра�
тори, зберігачі, депозитарії та ін. [10, c. 22—26].

ВИСНОВКИ
Загалом, підводячи підсумок в аналізові змістовних

характеристик фінансової інфраструктури, зазначимо
наступне:

1. Фінансову інфраструктуру слід розглядати як не�
від'ємну складову інфраструктури взагалі, яка відобра�
жає сутність суспільного призначення фінансів.

2. За змістовними характеристиками у фінансовій
інфраструктурі можна виділити дві взаємопов'язаних
складових: інституції та інститути.

3. Інституції представляють собою економічних
агентів, забезпечують функціонування фінансів на усіх
рівнях фінансової системи, і включають в себе фінан�
сові підрозділи корпорацій (інших суб'єктів бізнесу);
фінансові інституції; органи, на які покладені функції
державного управління фінансовою сферою; суб'єктів,
які організаційно та технічно забезпечують рух фінан�
сових фондів.

4. Інститути характеризують умови та правила, а
також механізми їх дотримання у фінансових відноси�
нах, що виникають між інституціями фінансової інфра�
структури, а також інституціями та іншими економіч�
ними агентами.

Формалізовано підхід до фінансової інфраструкту�
ри можна зобразити наступним чином (рис. 2).

Запропонована позиція щодо фінансової інфра�
структури найбільш повно відображає зміст її функці�
онування, роль у фінансових відносинах на макро� та
мікрорівнях.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Особливістю трансформаційних процесів в аграрно�

му секторі України стало, з одного боку, значне збіль�
шення потенціалу виробництва та ступеня його реалі�
зації, а з іншого — появ цілої низки проблем галузево�
го розвитку. До таких проблем слід віднести супереч�
ливість між економічними і соціальними наслідками ре�
формування, що призвело до усталеного зниження
рівня якості життя сільського соціуму. З огляду на за�
значене об'єктивно актуалізується завдання наукового
обгрунтування нових факторів соціально�економічно�
го розвитку сільських територій. Одним із таких пред�
ставляється територіальний брендинг, який залишався
практично не задіяним в Україні до останнього часу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вивчення організаційно�економічних змін в аграр�

ному секторі економіки України здійснювалося цілим
рядом науковців, такими, зокрема, як М. Дем'яненко,
С. Онисько, О. Онищенко, Б. Пасхавер, П. Саблук, В. Юр�
чишин та ін. [1—3]. Проте у більшості своїй обгрунту�
вання аграрного розвитку в координатах ринку, у т.ч.
відповідної регулятивної політики, не дозволило сфор�
мувати ефективну модель соціально�економічної транс�
формації безпосередньо сільських громад.
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У свою чергу, загальна теорія брендингу, у т.ч. пи�
тання створення та управління брендом, розробки брен�
дової стратегії, формування капіталу бренду, вимірю�
вання його вартості, становлення бренд�менеджменту
як науки формувалася на засадах праць таких зарубіж�
них авторів, як А. Девід, К. Келлер, Ж. Ламбен, Д. Аакер
та ін. Основи територіального брендингу розроблені
такими іноземними вченими, як Ф. Котлер [4], С. Ан�
холт [5], С. Вард [6] та ін. На пострадянському просторі
питання територіального брендингу знайшли своє відоб�
раження у працях Г. Нікіфорової [7], Т. Савчук [8],
І. Балдерьяна [9], Д. Візгалова [10], А. Панкрухіна [11]
та ін. В Україні даний напрям досліджень отримав роз�
витку у дослідженнях О. Соскіна [12], О. Олефіренко
[13], С. Матусяка [14] та ін. Безпосередньо стосовно деп�
ресивних територій, у т.ч. сільських, перспективи тери�
торіального брендингу вивчалися у роботах В. Глухої
[15], Ю. Інковської [16] та ін.

Водночас брендинг сільських територій як можли�
вий фактор розвитку депресивних місцевих економік за�
лишається в Україні дослідженим явно недостатньо. Все
це зумовлює необхідність у відповідних наукових пошу�
ках стосовно вирішення проблем розвитку сільських
територій на основі концепту обгрунтованих інститу�
ційно�ринкових змін, в основі яких було б покладено

Досліджено та виявлено передумови для корегування подальших аграрних реформ в Україні на основі імплеX
ментації фактору брендингу сільських територій. Методологія такого брендингу, окрім загальної теорії бренX
дингу та її територіального концепту, передбачає опис моделі ефективності через ідентифікацію інституційX
них активів, які мають місце у кожній сільській громаді та є унікальними (монопольними), а також алгоритму
реалізації їхнього соціальноXекономічного потенціалу. Визначено комплексний соціальноXекономічний зміст
брендингу сільських територій, що грунтується на мультиплікативному впливі прямих та опосередкованих
інвестицій. Акцентовано увагу на корпоративному змісті брендингових проектів, що має місце у зусиллях суX
купності різних груп економічних агентів із власними інтересами та очікуваннями; звідси найбільш проблемX
ним при реалізації таких проектів визначено умову контрактного узгодження зазначеної співпраці. На цій
основі запропоновано методику оцінювання результативності та ефективності брендингових проектів, яка
передбачає множину соціальних та економічних критеріїв і показників.

There had been researched and revealed preconditions for correction of further agrarian reforms in Ukraine on the
base of implementation, branding factor of rural areas. The methodology of such branding, accept for the general
theory of branding as well as its territorial concept provides for description of the efficiency model via the identification
of institutional assets which are in every rural community and are unique (monopoly) and algorithm for implementation
of their social and economic potential. Thre had been determined the complex of socio and economic content of branding
of rural areas, based on the multiplier impact of direct and indirect investments. Emphasized had been made on corporate
content pf branding projects which take place in efforts together different groups of economic agents with interests
and expectations; threfore the condition of contractual agreement of the above cooperation had been determined to
be the most problematic during realization of such projects. On this base there had been suggested the methodic for
the evaluating of the efficiency and effectiveness of branding projects, which provides for the set of social and economic
criteria and indicators.
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унікальні фактори потенційної конкурентоспромож�
ності місцевих економік. Актуальність проблеми, її те�
оретична і практична значущість проблеми, а також на�
гальна необхідність її вирішення зумовлюють зростаю�
чу актуалізацію відповідних досліджень.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є здійснення опису методології та ме�

тодики формування брендингових засад розвитку
сільських територій України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Перспективи національних брендингів сільських те�

риторій (БСТ) в Україні, як вважаємо, мають значний
потенціал. Такий брендинг слід віднести до т.з. "індиві�
дуальних брендів", які можуть бути створені та реалі�
зовані на снові унікальних інституційних активів конк�
ретних територій. Як засвідчили дані, у переважній
більшості випадків такий брендинг в Україні може спи�
ратися на таких джерелах, як авторитет відомих (леген�
дарних) особистостей, архітектурні, канонічні та ін. па�
м'ятки історії, унікальні факти із господарської історії
та ін.; перелік даних факторів може бути продовженим
у кожній конкретній місцевості.

 Методологія брендингу грунтується на визначальній
ролі положень теорій монополістичної та недосконалої
конкуренції, а також загальної теорії ринку в її неокла�
сичній інтерпретації. Універсальний бренд�підхід при реал�
ізації БСТ передбачає стратегію розвитку, інтенсифікації
та концентрації зусиль за брендовою диференціацією, а
також стратегію партнерського інтегративного зростання.
Водночас теоретико�методологічною особливістю дослід�
ження ролі брендів у сучасному споживанні країн із тран�
зитивною економікою слід розглядати вектор національ�
ної самоідентифікації та економічного націоналізму, у т.ч.
на рівні безпосередньо сільських територій (СТ).

При деталізації сутності БСТ у процесі дотримує�
мося причинно�наслідкового ланцюга реалізації проце�
су актив�орієнтованого сільського розвитку, який пред�
ставляє собою наступні колективні дії: постановку
цілей, ідентифікацію наявних ресурсів, візуалізацію по�
тенціалу, використання активів, одержання ефектів і
вигід від капіталізації активів, тобто нарощування в ме�
жах громади "ресурсів — потенціалу — активів — кап�
італу" (рис. 1); хотілося б також підкреслити важливість
констатації необхідності саме колективних дій, що по�
требує механізмів їхнього узгодження та реалізації в
межах особливих контрактних угод.

Звідси перспективи подальших аграрних реформ в
Україні слід розглядати у тому числі і як можливості
цілеспрямованого управління інституційними змінами
шляхом ініціації брендингового розвитку СТ через су�
купність соціально�економічних критеріїв і показників та
відповідні контракти. Подібна методологія передбачає,
що основними елементами таких контрактних угод є: 1)
сукупність уявлень про функції брендингових контрактів
як фактора визначення суті економічних відносин у пев�
ному культурному і бізнес�середовищі з врахуванням
особливостей сільських громад та очікуваних брендів; 2)
типи поведінки агентів�реципієнтів в процесі реалізації
брендингових проектів, що визначені і зафіксовані кон�
трактами; 3) набір мотивів у поведінковій моделі цільо�
вих функцій суб'єктів (агентів) за критеріями раціональ�
ності та опортунізму при реалізації брендингових про�
ектів; 4) повнота, доступність і здатність адекватно інтер�
претувати ринкову інформацію як фактор забезпечення
ефективності проектів; 5) моделі прийняття агентами
рішень при реалізації проектів, що включають певний
набір варіацій механізму прийняття рішень; 6) сукупність
та ієрархію інститутів, що визначають зміст моделі реал�
ізації проектів територіального брендингу.

Принциповим методологічним доповненням концеп�
ту територіального брендингу та БСТ, окрім теорій мо�
нополістичної/недосконалої конкуренції, розглядали
положення інституційної теорії. Зміст останньої перед�
бачає, що в реальному економічному середовищі існують
унікальні активи інституційного змісту, які можуть мати
економічну інтерпретацію (у досліджуваному випадку —
унікальні особливості окремих СТ). Завданням управлі�
нської системи є забезпечення сприятливих наскільки це
можливо умов для капіталізації відповідних активів та
максимізації можливого результату — або вигоди від
проекту БСТ. Можливості вдосконалення економічної
структури аграрного соціуму в межах територіального
брендингу розглядалися за концептом суспільного інте�
ресу в інтерпретації Паретто�ефекту.

Для оцінювання ролі універсального проекту БСТ
останній доцільно розглянути у матриці типізації про�
ектів за критерієм зміни стану системи та агентів (табл.
1). Адже будь�які реформи, програми, проекти несуть
зміни, які досить часто є суперечливими. Згідно з такою
схемою, будь�які проекти змін поділяються та ті, що по�
кращують стан системи, що не змінюють такого та ті, що
погіршують такий стан. Відповідно у першому варіанті
внаслідок реалізації проекту змінюються принципи фун�
кціонування системи, що призводять до її покращення у
другому — відбувається перерозподіл благ між учасни�
ки економічних відносин (найчастіше — дуже обмежена
їхня кількість), у третьому — зміни призводять до змен�
шення ефективності функціонування системи. При цьо�
му зміни системи закономірно супроводжуються і мо�
жуть бути оціненими з точки зору зміни стану економіч�
них агентів, що є реципієнтними до системи та втілюва�
ного проекту змін. Знову ж таки принципово можливі 3
позиції внаслідок змін: 1) покращення стану всіх агентів;
2) покращення стану якоїсь групи агентів без погіршен�
ня стану інших; 3) покращення обмеженої групи агентів
за погіршення стану інших. Як відомо, з точки зору Па�
ретто�ефекту ефективними можуть бути визнані лише ті
зміни (проекти), що призвели до покращення стану сис�
теми та поліпшення стану всіх або обмеженої частини
агентів без погіршення стану інших.

Репрезентативний БСТ в основі своїй належить до
проектів, що орієнтовані на покращення стану системи.
Щодо останнього — розглядаємо параметри місцевої
економіки сільської громади, на які БСТ просто не може
погіршити в силу того, що початковий стан системи вже
є незадовільним. У свою чергу, БСТ не може погіршити
стан агентів, окрім корумпованих представників місце�
вої влади. При цьому БСТ може покращити або стан всіх
агентів (такий проект може бути визнаним як БСТ�
ефективний проект), або принаймні частину із них без

 

Розвиток сільських громад на основі економічного 
використання інституційних активів (БСТ) 

БСТ як система управління капіталізацією інституційних 
активів місцевих громад і СТ 

Ресурси та потенціал територіальної економіки щодо 
можливості адаптації до ринкових умов, у т.ч. «критична 

маса» ініціаторів, реципієнтів, бенефеціаріїв 
брендингового проекту 

Рис. 1. Концептуальний опис БСТ
Джерело: авторська розробка.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 9/201682

погіршення стану інших (БСТ�умовно
ефективний). Теоретично можлива ситу�
ація, коли проект БСТ буде не мати взагалі
наслідків в силу своєї неефективності, про�
те і у цьому разі це не погіршить стану сис�
теми та агентів (БСТ�неефективний); до не�
гативів у цьому випадку слід віднести лише
витрати на проект. Водночас хотіли б
підкреслити, що в БСТ закладені принци�
пи безпосереднього (прямого) та мульти�
плікативного (опосередкованого) потенц�
ійно позитивного впливу, тому так чи іна�
кше при здійсненні змін згідно БСТ пози�
тивні наслідки закономірно відсуватимуть
всі жителі громади.

Методичні основи розробки та реалі�
зації БСТ передбачають забезпечення про�
цесу визначення та оцінювання ресурсів,
активів, потенціалу такого брендингу сто�
совно конкретної громади і території, груп
агентів, що можуть бути реципієнтами та бенефеціарі�
ями проектів, перспективних видів бізнесу та напрямів
диверсифікації місцевої економіки. Узагальнення ана�
літичної моделі БСТ в авторському тлумаченні може
бути описане формулами (1—2).

KS = ∑ R1Mp1 … R2Mp2 … RnMpn (1),
де KS — конкурентне середовище такої економіч�

ної системи;
 R — окремі суб'єкти (агенти) ринкових відносин;
 M

p
 — монопольні особливості суб'єктів ринку.

Згідно з вищезазначеним, ринкове середовище скла�
дається із достатньо великої кількості суб'єктів, які об'єк�
тивно мають монопольні особливості та потенційні пе�
реваги на цій основі. Стосовно сільських громад аналогії
полягають у констатації об'єктивної наявності особли�
востей у кожної із них, що виражається в унікальному
співвідношенні ресурсів і активів економічного (ринко�
вого) та неекономічного (інституційного) змісту, що
потенційно придатні до капіталізації та максимізації
доданої вартості в межах системи управління проектом.

Математичне відображення моделі ефективності
конкурентного середовища (2) досягається максиміза�
цією кількості суб'єктів (посилення конкуренції), ролі
монопольних факторів конкурентоспроможності таких
суб'єктів, а також забезпечення прийнятної ефектив�
ності функціонування кожного універсального суб'єкту
та їхньої сукупності ( у цьому випадку ми розглядаємо
сукупність агентів, що є реципієнтними до відповідного
проекту БСТ, а також бенефеціаріїв такого).

                     
                    Rn  →  max 
                    Mpn →  max 
  ЕфKS         EфRn → [opt …max] 
 max 
                     ВБСТ  → max, 

(2),

де Е
ф
KS — ефективність конкурентного середови�

ща;
R

n
 — кількість економічно активних суб'єктів цього

конкурентного середовища;
E

ф
R

n
 — ефективність економічної діяльності су�

б'єктів;
В

з
 — загальна вигода від реалізації проекту БСТ.

При цьому виразом ефективності конкурентного
середовища є загальна (сума прямої та опосередкова�
ної) вигоди від реалізації проекту БСТ (3)

 Е
БСТ

(t) = E
бізн

(t) + E
інфр

(t) + E
соц

(t) (3),
де Е

БСТ
 — загальний ефект від реалізації брендинго�

вих проектів;

E
бізн

 — бізнесовий ефект;
E

інфр 
— інфраструктурний ефект;

E
соц 

— соціальний ефект;
t — час (досліджуваний період реалізації проектів).
При цьому слід акцентувати увагу на комплексному

змісті універсального проекту БСТ, коли соціальні та
економічні наслідки (результати) створюють єдине поле
прояву ефекту (4�6):

Eбізн(t) = ∆ВмРП(t) (4),
де Δ(t) — приріст за досліджуваний період;
В

м
РП — валовий мікрорегіональний продукт (вироб�

ництво товарів та послуг в межах окремої сільської те�
риторії).

 E
інфр

(t) = Δk . K
0
(t) (5),

де k — коефіцієнт якісних змін в інфраструктурі
сільських територій;

 K
0
 — кількість соціально�культурних і виробничих

об'єктів на сільській території.
E

соц
(t) = ΔК

р.м.
(t) + ΔF

з.п
.(t) + R

д.б.
(t) + ΔR

ек.опт.
(t) (6),

де К
р.м.

 — кількість робочих місць (з можливою ди�
ференціацією на групи: якісних (повноцінних), тимча�
сових, з неповною зайнятістю і т.д.);

 F
з.п.

 — заробітна плата на території сільської гро�
мади;

 R
д.б.

 — рівень доступності благ до жителів села;
 R

ек.опт.
 — рівень економічного оптимізму на даній

території.
Так, вважаємо за доцільність оцінювання результа�

тивності БСТ і за таким показником як "економічний
оптимізм", який, безумовно, будується як на економіч�
них, так і на соціально�психологічних змінах (7):

R
ек.опт.

(t) = ΔK
1
(t) + ΔK

2
(t) + ΔK

3
(t) + ΔK

4
(t) + ΔK

5
(t) (7),

де K
1
 — кількість економічно активних агентів (при�

ватних підприємців за різними групами діяльності, фор�
малізації бізнесу і т.д.);

 K
2
 — співвідношення між новоствореними і ліквідо�

ваними підприємствами;
 K

3
 — демографічні показники сільської громади

(рівень народжуваності, смертності, частка населення
у непенсійному віці, частка працездатного населення,
коефіцієнт міграції);

 K
4
 — рівень конфліктності на території громади

(фіксація конфліктних ситуацій, які мали безпосеред�
ньо чи опосередковано негативні соціально�економічні
наслідки для громади);

K
5
 — рівень конструктивності поведінки місцевого

бізнесу до громади.
Таким чином, при оцінюванні ролі та сутності БСТ

слід виходити із основних факторів універсально ана�
літичної моделі формування ефектів такого проекту. Слід
підкреслити, що в основі проекту полягає інвестування в
широкому тлумаченні даного терміну, тобто від грошо�
во�фінансових до зусиль з волонтерської, роз'яснюваль�

Можливі 
варіанти змін 
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(БСТ-ефективний) 
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варіант 
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ефективний) 
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Покращення стану 
окремих груп агентів за 
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Невідповідність 
 

 
Невідповідність Невідповідність 

Стан агентів не змінився Неможливий  
варіант 
 

БСТ-
неефективний 

Неможливий  
варіант 
 

Таблиця 1. Матриця ідентифікації відповідності змін до ПареттоUефекту
в рамках здійснення універсального проекту БСТ

Джерело: авторська розробка.
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ної, інформаційної та інших аспектів діяльності з боку
як бізнесу, так і не бізнесових структур — місцевої вла�
ди, окремих громадян, громадських організацій, у т.ч.
міжнародних, засобів ЗМІ, ВНЗ та ін. Коректне оціню�
вання БСТ передбачає поділ мультиплікативного ефек�
ту подібних інвестицій на обумовлений (тобто такий, що
планується і здійснюється відповідно до проекту) та опо�
середкований (пов'язаний із тим, що інвестиції та їхні
наслідки формуються як супутня діяльність). В обох ви�
падках можна провести аналогії із ефектом "невидимої
руки" А. Сміта, коли наприклад бізнесова діяльність, при�
зводить до поліпшення стану всієї системи. І такі зміни
носять природно комплексний характер.

ВИСНОВКИ
Сучасну парадигму сільського розвитку слід роз�

глядати в контексті суперечливих наслідків ринкових
реформ у галузі, а також конфліктності ринкової та
інституційної ідеологій змін. Акцентування дисфунк�
ціональності конфліктності має чи не найбільший про�
яв стосовно сільських територій України, депресивний
стан яких історично супроводжував весь період рефор�
ми. Звідси питання пошуку нових джерел розвитку
сільського розвитку набуває детермінантної ролі у ко�
регуванні подальших реформ. Одним із таких слід роз�
глядати брендинг сільських територій, який грунтуєть�
ся на унікальних особливостях місцевих територій і еко�
номік, тобто належить до внутрішніх факторів самоор�
ганізації та розвитку. Актуальність територіального
брендингу в Україні обумовлена в першу чергу необхід�
ністю формування конструктивного підприємницького
середовища у місцевих громадах, де на цей час перева�
жає економічно пасивне, агресивне до змін сільське на�
селення. Звідси такий брендинг слід розглядати в якості
особливих соціально орієнтованих економічних про�
ектів як стосовно самих сільських громад, так і з огляду
на особливості соціалізації принципів сучасного спожи�
вання.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Забезпечення сталого розвитку економіки тради�

ційно є однією з основних задач державного регулюван�
ня. При цьому в усьому світі значення фактора тіньової
економіки об'єктивно актуалізується, що вимагає адек�
ватного розуміння особливостей функціонування цьо�
го явища та його впливу на легальний сектор. Впродовж
розбудови нашої держави не лише відбулось значне зро�
стання обсягів тіньової економіки, а й суттєво зміни�
лись її соціальні та економічні ефекти. У свою чергу те�
перішня війна на сході України суттєво модифікує
вітчизняні соціально�економічні процеси. Це стосуєть�
ся і тіньових процесів, що через механізми синергетики
мають величезний потенціал свого подальшого посилен�
ня у цих умовах. Навіть по при те, що тіньова економіка
приносить певні позитивні наслідки такі, як забезпечен�
ня роботою значної кількості населення, зростання
рівня реальних доходів, у загальному вона має негатив�
ний вплив, адже її наслідками є фактичне ненадходжен�
ня до бюджетів усіх рівнів значної кількості надходжень
від податків та зборів, розвиток корупції, розшаруван�
ня суспільства на багатих та бідних, деформація свідо�
мості громадян внаслідок отримання доходів поза ме�
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Існування тіньової економіки є однією із найбільших проблем будьXякої країни. На практиці доведено, що саме
державна форма організації суспільного життя і є основною причиною існування цього явища, оскільки економічX
на діяльність держави в різних сферах ніколи не зможе задовольнити всіх суб'єктів господарювання країни. ПроX
стіше кажучи, повністю ліквідувати тіньову економіку — не можливо, проте можна змінювати її питому вагу та
роль, яку вона відіграє в економічному житті країни. Цікавою особливістю є те, що найбільше зростання тіньового
сектору досить часто збігається з кризовими тенденціями в економіці. Також необхідно зазначити, що в країнах з
низьким рівнем економічного розвитку обсяги тіньового сектору завжди значно більші, ніж у високорозвинених
країнах. Для пошуку ефективних способів боротьби з тіньовою економікою необхідно досліджувати не лише приX
чини її існування, а й наслідки, які вона спричиняє для легального сектору, адже вони бувають не лише негативниX
ми, але й позитивними. Все це зумовлює актуальність цієї тематики для вітчизняної економіки, яка переживає
період глибокої кризи, а рівень тіньової економіки в нашій країні згідно з підрахунками Міністерства економічноX
го розвитку та торгівлі становить 40—47% від ВВП. У статті дослідженні та охарактеризовані основні фіскальні й
економічні наслідки та впливи на економіку країни, які спричиняє тіньовий сектор.

The existence of shadow economy is one of the biggest problems in any country. It is practically proved, that state form
of social life is the main reason of this phenomenon existence, because the economic activities of the state in different
spheres are never able to satisfy all entities of the country. Therefore, it is impossible to eliminate the shadow economy
completely, but it is possible to change its volumes and role, which it plays in the economic life of the country. An interesting
feature is that biggest growth of the shadow sector often coincides with the crisis tendencies in the economy. Also, it should
be noted that volumes of the shadow economy are always much bigger in countries with low levels of economic development,
than in developed countries. To search the effective ways of combating shadow economy, it is important to investigate not
only the causes of its existence, but also the consequences, which it entails for legal sector, because these consequences can
be not only negative but also positive. This confirms the actuality of this topic for Ukrainian economy, which is experiencing
a period of deep crisis, moreover, according to the Ministry of Economic Development and Trade, the level of the shadow
economy in our country is 40—47% of GDP. The basic fiscal and economic consequences and impacts on the economy of

country caused by the shadow sector are investigated and described in this article.

жами правового поля та безліч інших. Дослідження
впливів тіньового сектору на легальну економіку та
наслідків такого впливу і є основною метою цієї статті.

Актуальність проблеми тіньової економіки підтвер�
джують ряд грунтовних досліджень таких вітчизняних
учених, як: В. Базилевич, А. Базилюк, З. Варналій,
А. Крисоватий, І. Мазур, В. Попович та ін. Більша час�
тина досліджень вітчизняних учених пов'язана з сутні�
стю поняття тіньової економіки, причинами її виникнен�
ня, шляхами боротьби з нею та оцінкою її обсягів. Про�
те існує потреба в більш глибокому дослідженні її взає�
мозв'язку з легальним сектором та економічними на�
слідками її існування. Значний внесок у дослідження
даної проблематики зробили зарубіжні вчені�економі�
сти, а саме: П. Годме, Д. Кассел, Ю. Латов, К. Монте�
негро, В. Шефер, Ф. Шнайдер та ін.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Тіньова економіка є дуже складним та багатогран�

ним явищем, яке впливає майже на всі економічні та со�
ціальні процеси в суспільстві. Динамічний розвиток
тіньової економіки свідчить в першу чергу про існуван�
ня фундаментальний проблем легальної економіки, а



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

85www.economy.in.ua

саме про невиконання її формальними інститутами своїх
функцій.

Як економічне явище тіньова економіка має досить
суперечливі і неоднозначні наслідки. Переважно вплив
цього явища на економічну систему розглядається вче�
ними як негативний, проте слід зазначити, що існують і
деякі позитивні ефекти.

Зокрема швейцарський економіст Дітер Кассел ви�
діляє три позитивні функції тіньової економіки в рин�
ковому господарстві [1]:

1) аллокаційна функція: тіньова економіка як "еко�
номічне мастило" — згладжування перепадів в еко�
номічній кон'юнктурі за допомогою перерозподілу ре�
сурсів між легальною і тіньовою економікою (коли ле�
гальна економіка переживає кризу, виробничі ресурси
не пропадають, а переливаються в "тінь", повертаючись
в легальну після завершення кризи);

2) дистрибутивна функція: тіньова економіка як
"соціальний амортизатор" — пом'якшення небажаних
соціальних протиріч (зокрема, неформальна зай�
нятість полегшує матеріальне становище малозабез�
печених);

3) стабілізуюча функція: тіньова економіка як "вбу�
дований стабілізатор" — тіньова економіка підживлює
своїми ресурсами легальну (неофіційні доходи викори�
стовуються для закупівлі товарів і послуг в легальному
секторі, "відмиті" злочинні капітали оподатковуються і
т. д.).

Отже, вплив тіньової економіки не можна розгля�
дати однобічно, тому що ефект (позитивний чи негатив�
ний) залежить від рівня її масштабів: при зростанні
тіньового сектора його позитивний вплив на деякі еле�
менти економічної системи може змінюватися на нега�
тивний і навпаки.

Тіньова економіка характеризується більшою гнуч�
кістю цін в порівнянні з офіційним сектором. Вольф Ше�
фер стверджує, що тіньовий сектор можна класифіку�
вати як ринкову систему, в якій майже без тертя здійс�
нюється координація попиту й пропозиції [2]. Саме так
з'являється аллокаційна функція, яку виокремив Д. Кас�
сел.

У період кризи економічна система розділяється на
аллокативно�ефективний тіньовий сектор та менш оп�
тимальний офіційний сектор (з погляду розподілу ре�
сурсів). Завдяки функціонуванню тіньової економіки
покращується загальний розподіл ресурсів, що певним
чином сприяє економічному зростанню [3]. Також в
умовах необгрунтовано�жорстокого державного регу�
лювання та неефективних держаних інститутів, перехід
економічних суб'єктів, які проводять дозволену зако�
ном економічну діяльність, у тіньовий сектор в порятун�
ку від надмірного державного контролю у ряді випадків
має позитивний ефект для економічного зростання,
навіть не зважаючи на скорочення бюджетних надхо�
джень від податків. Це пов'язано з тим, що зароблені
суб'єктами господарювання доходи від підпільної діяль�
ності використовуються для придбання товарів та по�
слуг, створених в офіційному секторі, що в свою чергу
стимулює легальну економічну діяльність та збільшен�
ня ВВП.

Зростання тіньової економіки створює нові можли�
вості для зайнятості, до того ж не лише тіньової, адже
тіньова діяльність потребує продуктивних товарів офі�
ційного сектору, таких як сировина, матеріали, інстру�
менти та ін., крім того тіньові доходи досить часто ви�
трачаються на споживчі товари легального сектору. В
кризові часи навіть тіньове працевлаштування є пози�
тивним моментом для малозабезпеченого населення.
Проте, навіть попри вирішення проблеми працевлашту�
вання, слід зазначити, що наслідком нелегальної зайня�
тості є витіснення зі сфери суспільно�корисної праці
легальних працівників, що в свою чергу призводить до
підриву трудового потенціалу під впливом понаднормо�
вого робочого дня [4].

Вплив тіньової економіки на інноваційно�інвес�
тиційні процеси може бути досить різним залежно від
соціально�економічних умов. У галузях тіньової еконо�
міки звичайно ж створюються певні інновації, проте
навряд чи слід розраховувати на будь�які сенсаційні тех�
ніко�організаційні досягнення. Це зумовлено тим, що
навіть попри збереження додаткових грошових ресурсів
у вигляді несплачених податків, як правило тіньова
діяльність значно обмежує можливості залучення інве�
стиційних ресурсів, особливо іноземних. Хоча деякі
вчені вважають, що період економічного спаду в офі�
ційному секторі перекривається підйомом в тіньовому
секторі, який забезпечується шляхом приховування
джерел походження інвестицій, що можна вважати
страхуванням інвестиційних ризиків [4].

Швейцарський вчений Д. Кассел відзначає, що тіньо�
ва економіка може амортизувати потрясіння легальної,
оскільки саме у тіньовий сектор переходять підприємці,
які інакше мусили згорнути свою діяльність. Саме де�
шеву продукцію тіньової економіки купують споживачі,
чиї доходи у легальному секторі починають падати.
Отже, завдяки тіньовій економіці відбувається певна
стабілізація політичної та соціальної рівноваги, бо її
функціонування надає невдоволеним своїми доходами
в легальній економіці альтернативні можливості їх
підвищення без політичних та соціальних вибухів [1].

Завдяки такій функції тіньової економіки, як "вбудо�
ваний стабілізатор" відбувається підтримка соціальної та
політичної рівноваги в суспільстві, оскільки незадоволені
своїми доходами в легальному секторі мають альтерна�
тивні можливості щодо їх підвищення в тіньовому без
будь�яких соціально�політичних потрясінь. Таке незадо�
волення часто зумовлене надмірним податковим наванта�
женням, для зменшення якого суб'єкти господарювання
вибудовують різні схеми ухилення від оподаткування,
шукають лазівки в податковому законодавстві для легаль�
ного уникнення, нелегально приховують свої доходи, от�
римують додаткові доходи за рахунок тіньової зайнятості
та незареєстрованих фінансових операцій. У цьому випад�
ку процес переходу до тіньового сектору можна розгля�
дати як "демократизація податкового опору" [3].

Слід зазначити, що сьогодні в Україні спостерігаєть�
ся існування всіх трьох позитивних наслідків тіньової
економіки. В умовах постійної економічної кризи знач�
на частка фонду оплати праці на більшості підприєм�
ствах перебуває в тіньовому секторі, що дозволяє су�
б'єктам господарювання зберігати рентабельність своєї
діяльності, а найманим працівникам одержувати заро�
бітну плату, яка хоч якось дозволяє виживати в склад�
них економічних умовах. Тобто функція "економічного
мастила" полягає у тому, що вітчизняні економічні су�
б'єкти продовжують своє існування (у перспективі, при
покращенні економічної кон'юнктури, можуть перейти
до легального сектору) замість того, щоб ліквідовува�
тися. У свою чергу функція "соціального амортизато�
ра" стримує соціальний вибух в українському суспіль�
стві, адже якби наймані працівники отримували лише
той рівень заробітної плати, який відображається в
офіційній статистиці, то існувала би загроза чергової
революції. Функція "вбудованого стабілізатора" в ук�
раїнських реаліях проявляється у тому, що значна час�
тина коштів, зароблених підприємцями та найманими
працівниками в тіньовому секторі, витрачається на спо�
живання товарів, вироблених вітчизняним легальним
сектором. Це забезпечує його фінансову стійкість та
сплату ним податків та зборів до бюджетів усіх рівнів.

Проте все ж таки слід визнати, що функціонування
тіньової економіки має більше негативних наслідків,
аніж позитивних. Найбільш загальним поділом негатив�
них наслідків є поділ на 3 складових:

1) економічна — зменшення обсягів податкових над�
ходжень, нерегульованість розвитку вітчизняної еконо�
міки, зниження рівня інвестиційної привабливості на�
ціональної економіки та ін.;
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2) соціальна — збільшення рівня неофіційного пра�
цевлаштування (видача заробітних плат в конвертах),
зменшення обсягів пенсійного та соціального забезпе�
чення, неможливість створення ефективних систем охо�
рони здоров'я та освіти, втрата довіри громадян до ор�
ганів державної влади та ін.;

3) політична — негативний імідж держави, склад�
ність управління економікою країни та ін.

На підставі аналізу наукової літератури з пробле�
матики розвитку тіньової економіки доцільно виділити
такі негативні наслідки:

1. Втрата податкових надходжень до бюджетів:
— деформація податкової системи;
— деформація структури державного бюджету;
— ускладнення виконання державою своїх фінан�

сових зобов'язань;
— інфляційні процеси.
2. Викривлення основних макроекономічних показників:
— неефективність макроекономічної політики;
— недієвість управлінських рішень як на рівні дер�

жави так і на рівні підприємства.
3. Руйнація системи соціально�економічних відно�

син в країні:
— деформація конкурентних відносин;
— деформація структури споживання;
— непрозорий та несправедливий розподіл націо�

нального доходу;
— криміналізація суспільства в тому числі держав�

ного сектору;
— правовий нігілізм та недовіра до органів держав�

ної влади.
4. Зменшення інтересу потенційних інвесторів.
З фіскальної точки зору, функціонування тіньової

економіки в країні є досить негативним явищем, це по�
в'язано з тим, що доходи суб'єктів господарювання в
тіньовому секторі не реєструються на державному рівні,
а отже не оподатковуються. Ухилення від оподаткуван�
ня здійснюється економічними суб'єктами різними спо�
собами: використання корумпованої складової в системі
контролюючих органів, створення різних фіктивних
схем, в тому числі реєстрація бізнесу в офшорних зонах
та ін. Фіскальним наслідком такого ухилення є фактич�
не зниження доходів бюджетів усіх рівнів, що в свою
чергу призводить до негативних ефектів на вітчизняну
економіку загалом. Отже, приховування доходів еко�
номічними суб'єктами шляхом ухилення від оподатку�
вання має низку макроекономічних наслідків.

По�перше, за умов рівня оподаткування в країні t'
відповідна крива Лаффера зміститься з позиції г

1
 в г

2
(рис. 1). Це, у свою чергу, зумовить істотне недонадход�
ження податків і податкових платежів до бюджету Т.

По�друге, скорочення податкових надходжень Т до
бюджету, навіть за умов незмінної величини бюджетних
видатків G накопичуватиме бюджетний дефіцит Dft

B
.

Якщо негативний бюджетний дисбаланс покриватиметь�
ся за рахунок позики, то це призведе до збільшення дер�
жавного боргу GDb, а якщо за рахунок емісії грошей —
то це зумовить розкручення інфляційних процесів Ti'.

 

↑→
↑→

↑→↓<
'Ti

GDb
DftGT B (1)1.

Такий характер виникнення державного боргу та
інфляції чинитиме негативний вплив на економіку краї�
ни. Позаяк борговий тягар в майбутньому перетворить�
ся на податковий тягар для платників податків, які ве�
дуть свою діяльність в офіційній економіці, що призведе
до подальшого поглиблення ухилення від оподаткуван�
ня та подальшої тінізації економіки, а інфляційні проце�
си гальмуватимуть інвестиційну та інноваційну діяльність.

По�третє, скорочення податкових надходжень Т до
бюджету може призвести й до зменшення величини
бюджетних видатків G та сукупного попиту в країні AD,
а відтак і сукупної пропозиції AS, підвищення рівня без�
робіття u', скорочення обсягу споживання домогоспо�
дарств С, а відтак і сукупного попиту AD і т.д. Таким
чином, у країні розкручуватиметься негативний муль�
типлікаційний ефект.

...' ↓↓→↓→↑→↓↓→↓→↓→ ADCuASADGT (2).
Разом з тим гальмуватиметься розвиток тих сфер

економіки, які залежать від бюджетного фінансування.
З одного боку, це галузі нематеріального виробництва
(освіта, наука, культура, охорона здоров'я, охорона
навколишнього природного середовища, спорт). Як на�
слідок, погіршується розвиток людських ресурсів краї�
ни, які за умов нової економіки є визначальним чинни�
ком економічного зростання. З іншого боку, скорочен�
ня бюджетних інвестицій I

G
 у галузі матеріального ви�

робництва супроводжуватиметься зменшенням віддачі
мультиплікативного ефекту накопичення національно�
го виробництва Y, національного доходу і сукупного
попиту AD навіть за незмінної величини мультипліка�
тора державних видатків k

G
.

 
...'.)( ↑↓→↓→↓→→

↓Δ
↓Δ

→=↓↓→ uASADY
G
YconstkприIG GG (3).

Джерело: побудовано автором на основі власних теоретичних узагальнень.

Рис. 1. Зміщення кривої Лаффера під впливом ухилення від оподаткування

__________________________________
1Усі схеми складено автором на основі власних теоретичних узагальнень.
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Отже, несплачені економічними агентами податки пе�
ретворяться у тіньовий інвестиційний фонд I

En
, який з

мультиплікативним ефектом нарощуватиме масштаби
тіньової економіки UnE з тіньовою зайнятістю, тіньовою
заробітною платою W

Un
, тіньовим споживанням C

Un
, тіньо�

вими прибутками Pft
Un

, тіньовими товарооборотами (I
En

+ C
Un

), тіньовим сукупним попитом AD
Un

 і зростанням ве�
личини несплачених податків як юридичними, так і фізич�
ними особами з вище переліченими наслідками.

 
...

↑↑Δ
↑↑Δ

↑→→
↑→

↑→
→

↑Δ
↑Δ

Un
Un

UnUn

UnUn

Un I
UnEAD

IPft
CW

I
UnE

(4).

Таким чином, приховування власних доходів еконо�
мічними суб'єктами шляхом ухилення від оподаткуван�
ня тимчасово підвищує добробут окремих верств насе�
лення, проте економіка країни та більшість її населення
знаходяться у програшній величині. А в довгостроково�
му періоді у числі аутсайдерів можуть опинитися й ті, хто
одержував вигоду від ухилення від оподаткування.

Перелічені вище наслідки значних обсягів тіньової
економіки спостерігаються й в Україні, що підтверд�
жується значеннями макроекономічних показників, які
відображені в таблиці 1.

Протягом 2012—2016 рр. рівень тіньової економіки
в Україні, згідно з підрахунками Міністерства економі�
чного розвитку та торгівлі, в середньому складав близь�
ко 40% від ВВП, це сприяло значному звуженню загаль�
ної бази оподаткування, внаслідок чого кожного року
український бюджет недоотримував значні обсяги
фінансових ресурсів. Зокрема у 2015 році, внаслідок
існування тіньової сектору, Зведений бюджет України
недоотримав близько 203 млрд грн. податкових надход�
жень. Наведені дані свідчать, що легалізація хоча б по�
ловини тіньових коштів дозволила б з легкістю покрити
дефіцит Зведеного бюджету та навіть розширити видат�
ки. У такому разі державі не потрібно було б здійсню�
вати прямих запозичень, а як наслідок обсяги держав�
ного боргу України були б значно меншими, ніж вони є
зараз. Збалансованість бюджету полегшила б боротьбу
з кризовими явищами у вітчизняній економіці та запо�
бігала б розвитку галопуючої інфляції, яка існувала
впродовж останніх декількох років.

Функціонування тіньової економіки стимулює ви�
кривлення основних макроекономічних показників, а та�
кож відображення невірних даних в офіційній статис�
тиці. Це призводить до зниження рівня ефективності
макроекономічного регулювання економіки та не�
дієвості управлінських рішень як на державному рівні,
так і на рівні підприємств. Відсутність реальних даних
щодо масштабів, структури та динаміки розвитку тіньо�
вого сектору в загальній структурі економіки може при�
звести до управлінських помилок. Так, у разі більш
швидких темпів зростання тіньової економіки в по�
рівнянні з офіційною й відсутності реальних статистич�
них даних щодо цього може призвести до ситуації, коли
держава помилково застосовуватиме стимулюючу по�
літику шляхом розширення грошової маси та впливу на
попит, у той час коли ці дії є неприпустимими. Резуль�
татом подібної політики держави буде "перегрів" еко�
номіки й розвиток інфляційних процесів [3].

У разі неправильного обліку тіньового сектору може
постраждати й державна політика зайнятості, оскільки
люди, задіяні в неофіційній економіці, рахуються в легаль�
ному секторі безробітними, а отже рівень безробіття
відображається в статистиці вищим, ніж він є насправді.
Це також як і у попередньому випадку призведе до веден�
ня державою помилкової експансіоністської фіскальної
політики, яка не буде доцільною у такому випадку, адже в
кінцевому результаті може призвести до браку робочої
сили і до розвитку інфляційних процесів [3].

Відсутність інформації про занижені ціни на товари і
послуги, які пропонуються неофіційною економікою може
призвести до завищеної оцінки темпів інфляції. Виникнен�
ня помилок при розробці економічного курсу можливе й
через інші причини, пов'язані з неправильною оцінкою об�
сягів тіньового сектору: неконтрольований рух товарів та
капіталів через кордон спотворює реальний стан платіж�
ного балансу, неврахування офіційною статистикою то�
варів та послуг виготовлених в тіньовому секторі призво�
дить до заниження реального рівня ВВП країни, що в свою
чергу призводить підвищення податкового навантаження
на платників в реальному секторі [3].

Функціонування значних обсягів тіньової економіки
спричиняє деформацію структури економіки. Перш за все
воно сприяє зростанню інвестиційних ризиків, внаслідок
чого знижується загальний рівень інвестиційної актив�
ності й відбувається спад в галузях інвестиційного комп�
лексу. Відсутність інвестиційних коштів призводить до
гальмування інноваційної діяльності підприємств й інно�
ваційного характеру розвитку економіки загалом. Саме
тому для країн з високим рівнем тіньової економіки ха�
рактерно бути орієнтованим на експорт сировини, це та�
кож зумовлено масовим незаконним вивезенням страте�
гічно важливої сировини за кордон.

Також слід відзначити, що тіньова діяльність пере�
важно зосереджена в торгівельно�посередницькій та
фінансово�спекулятивній сферах економіки, що зумов�
лено їх високою рентабельністю, швидкою окупністю
вкладених в них коштів, наявністю в даних секторах ве�
ликої кількості схем ухилення від оподаткування та спо�
собів приховування доходів. Стимулюючи розвиток ви�
щезазначених сфер неофіційна економіка перешкоджає
розвитку реального виробництва.

Вплив тіньової економіки на конкурентні відносин
полягає у тому, що підприємства, які ведуть свою
діяльність в тіньовому секторі завдають збитків порівня�
но ефективнішим підприємствам офіційної економіки, тим
самим знижуючи загальний рівень виробництва в країні, а
також рівень якості вироблених товарів та наданих послуг.

Наявність значних масштабів тіньової економіки при�
зводить до деформації структури споживання, адже відбу�
вається стимулювання тих галузей, які обслуговують осіб
з надприбутками, отриманими в тіньовому секторі. Дефор�
мація структури попиту породжує деформацію галузевої
структури економіки, зокрема, в країні встановлюється
високий рівень попиту на предмети розкоші й додатково�
го імпульсу отримує виробництво товарів та надання по�
слуг, які задовольняють деструктивні потреби.

Також слід виділити негативний соціальний наслідок
тінізації економіки, який полягає у розшаруванні насе�
лення за рівнем доходів (рис. 2).

Таблиця 1. Макроекономічні показники України

Джерело: побудовано за даними [5; 6; 7].

 2012 2013 2014 2015 2016  
(І квартал) 

Тіньова економіка, % від ВВП 34 35 43 40 41 
ВВП, млрд грн. 1411 1455 1587 1980 453 
Податкові надходження, млрд грн. 361 354 368 508 147 
Потенційні податкові надходження до зведеного бюджету у 
разі повної детінізації, млрд грн. 123 124 158 203 60 

Дефіцит (профіцит) Зведеного бюджету України, млрд грн. 46 63 67 28 3 (профіцит) 
Індекс споживчих цін (інфляції), до попереднього року 1,006 0,997 1,121 1,487 1,308 
Прямий державний борг, млрд грн. 399 480 947 1334 1458 
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На відповідному рисунку зображено як змінюється
крива Лоренца під впливом перерозподілу державою
валового національного доходу. Слід зазначити, що кри�
ва "г", яка відображає рівень доходів до сплати податків,
є найбільш відхиленою від прямої 0А, що вказує на знач�
ну соціальну нерівність населення відповідної країни, в
свою чергу крива "а", яка відображає рівень доходів при
соціально�орієнтованій політиці держави, є найбільш
наближеною до 0А, що вказує на високий рівень соці�
альної забезпеченості всіх верств населення. Завдяки
податкам держава вилучає частину доходів економіч�
них суб'єктів, а далі перерозподіляє їх у вигляді соціаль�
них виплат (допомог), заробітних плат працівникам дер�
жавних установ та ін. Отже, завдяки оподаткуванню
держава має змогу трансформувати криву "г" в криві "а",
"б" або "в", у залежності від ефективності виконання
покладених на неї завдань. Проте, за наявності значних
обсягів тіньової економіки, держава втрачає таку змо�
гу, адже ухиляючись від оподаткування економічні су�
б'єкти залишають несплачені податкові кошти у влас�
ному розпорядженні, тим самим забирають у держави
можливість ефективно виконувати свою функцію пере�
розподілу, що в свою чергу призводить до значного роз�
шарування суспільства за доходами. Простіше кажучи,
при значних обсягах тіньової економіки в країні, втра�
чається можливість держави трансформувати криву "г"
в криві "а", "б" або "в" та складається така ситуація,
яку кожен з нас може наочно спостерігати на теренах
України, коли незначний відсоток населення має в роз�
порядженні надприбутки, а інші, як наслідок, — низь�
кий рівень заробітних плат, незначні розмір соціальних
допомог, а також має місце недофінансування тих га�
лузей, які залежать від бюджетного фінансування (ос�
віта, наука, охорона здоров'я та ін.).

Дослідження впливу тіньової економіки на легаль�
ний сектор показало, що негативних наслідків від неї
значно більше ніж позитивних. Тіньова економіка уск�
ладнює виконання державою своїх фінансових зобо�
в'язань, сприяє руйнації системи економічних зв'язків в
країні, знижує ефективність макроекономічного регу�
лювання та прогнозування, деформує податкову систе�
му, породжує бюджетний дефіцит, сприяє зростанню
державного боргу та розвитку інфляційних процесів
тощо. Все це свідчить, що оздоровлення української
економіки можливо лише у випадку її детінізації. Саме
це і повинно стати пріоритетним завдання для нашої
держави.
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а – рівень доходів при соціально-орієнтованій політиці 
держави; 
б – рівень доходів з урахуванням отриманих населенням 
трансфертів; 
в – рівень доходів після сплати податків; 
г – рівень доходів до сплати податків. 

Джерело: складено автором на основі власних теоретичних узагальнень.

Рис. 2. Зміщення кривої Лоренца під впливом сплати податків та їх перерозподілу
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За період економічного розвитку в Україні сформу�

вався страховий ринок як частина фінансового ринку,
проте його сучасний розвиток потребує удосконален�
ня напрямів і методів економічної діяльності, способів
оцінки результатів фінансової діяльності страхових
компаній, серед яких одне з найважливіших місць по�
сідають фінансова стійкість та платоспроможність.

Фінансова стійкість страхових компаній є основною
умовою, за допомогою якої інститут страхування може
повноцінно виконувати свою багатопланову роль у про�
цесі суспільного відтворення, адже саме вона виступає
одним з основних критеріїв при виборі страховика по�
тенційними страхувальниками, а також основою успі�
шного функціонування й розвитку страхової компанії.
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THE ROLE OF THE FINANCIAL STABILITY OF INSURANCE COMPANIES TO ENSURE
THE FINANCIAL STABILITY OF THE ECONOMY

У статті обгрунтовано роль страхової галузі у забезпеченні фінансової стабільності економіки країX

ни. Проаналізовано зарубіжні підходи до визначення сутності дефініції "фінансова стійкість страхової

компанії", а також досліджено науковоXметодичні підходи вітчизняних науковців до визначення

співвідношення між поняттями "фінансова стійкість", "фінансова надійність" та "фінансова безпека" страX

хової компанії.

The article describes theoretical aspects of determination of financial stability of insurance companies. The

analysis and synthesis of scientific literature, logical and comparative analysis as well as monitoring and grouping

methods have been studied in the research. The dialectical or economic phenomena and cognitive process method

is used to research the subject. This paper examines the role of solvency in order to provide financial stability

improvements into insurance companies, considering the factors for financial stability of the insurance

mechanism.
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Отже, достатній рівень фінансової стійкості стра�
ховиків є головною умовою:

— забезпечення страхового захисту суспільного
відтворення та підтримання досягнутого рівня життя на�
селення;

— повного і своєчасного виконання страхових зо�
бов'язань;

— ефективного й конкурентоздатного функціону�
вання страховика в майбутньому;

— розвитку економіки країни загалом.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Фінансова стійкість страховика і вплив різноманіт�
них чинників на її рівень знайшли належне відображен�
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ня у численних наукових працях вітчизняних та зарубі�
жних вчених та практиків, серед яких М.М. Александ�
рова, В.Д. Базилевич, В.Д. Бігдаш, Е.Н. Бочкарьова,
Н.М. Внукова, Н.Б. Грищенко, Н.М. Добош, М.Г. Жигас,
О.М. Залєтов, А.А. Кудрявцева, С.В. Луконіна, В.В. Мас�
леніков, О.П. Овсак, С.С. Осадець, А.В. Палкіна, В.А. Су�
хова, Ю.Н. Троніна, В.М. Філонюк, О.Ф. Фурман та інші.

Незважаючи на розмаїття наукових поглядів щодо
сутності, теорії і практики забезпечення фінансової
стійкості страхових компаній, ці питання залишаються
не достатньо вивченими. Зокрема потребують подаль�
шого дослідження та удосконалення науково�методичні
підходи щодо формування єдиного визначення категорії
"фінансова стійкість страхової компанії" на законодав�
чому рівні, визначення факторів впливу на фінансову
стійкість страховика у сучасних умовах економічної
нестабільності та виявлення додаткових джерел та ме�
тодів підтримання належного рівня фінансового
стійкості страхової компанії для забезпечення належ�
ного їх функціонування на ринку фінансових послуг в
Україні.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Необхідність розвитку та поглиблення теоретичних

розробок і практичних напрацювань з питань удоско�
налення забезпечення фінансової стійкості страхових
компаній України обумовили постановку наступних зав�
дань:

— дослідити зарубіжний досвід визначення дефініції
"фінансова стійкість страхової компанії";

— аналіз методичних підходів вітчизняних дослід�
ників щодо сутності та специфіки фінансової стійкості
страхових компаній;

— обгрунтувати роль і значення фінансової стій�
кості страхової організації щодо формування суспіль�
ного страхового захисту та фінансової стабільності еко�
номіки країни;

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Аналіз історичного розвитку і сьогоднішнього ста�
ну страхової справи дозволяє говорити про те, що її
можна розглядати як стратегічний сегмент економіки,
оскільки страхування:

— дозволяє суттєво знизити навантаження на ви�
даткову частину бюджетів різних рівнів;

— сприяє соціально�економічної стабільності в
суспільстві, будучи найважливішим елементом соціаль�
ного захисту населення;

— є джерелом внутрішніх довгострокових інвес�
тицій в економіку країни;

— дозволяє оптимізувати діяльність суб'єктів еко�
номіки за рахунок централізації і зменшення компен�
саційних фондів, а також за рахунок участі у відновленні
і оновленні основних виробничих фондів;

— покликане забезпечити гарантії компенсації шко�
ди і цивілізовано вирішувати виникаючі конфлікти між
суб'єктами економіки.

Відмінною ознакою стабільної та ефективної фінан�
сової системи є її здатність виконувати свої основні еко�
номічні функції в усі часи. Страхові компанії пропону�
ють підприємствам, фінансовим інститутам, домогоспо�
дарствам і державному сектору покриття фінансових
ризиків і, таким чином, виконують важливу функцію у
фінансовій системі. Невиконання цього завдання, мати�
ме безпосередній вплив на реальний сектор економіки,
оскільки страховики є взаємопов'язаними з іншими
фінансовими посередниками [6].

Протягом останніх десятиріч спостерігається підви�
щений інтерес і до сектору страхування та його ролі у
фінансовій стабільності економіки. Особливу увагу
приділяють питанням передачі кредитного ризику з бан�
ківського в страховий сектор, після того, як стало оче�
видно, що вплив галузі страхування на банківську си�

стему збільшується [8]. Таким чином, проблема платос�
проможності банківського сектора може перекинути�
ся на страхові компанії, наприклад. Однак не виключе�
но, що і самі страховики можуть передавати ризики
решті фінансової системи. Так, проблеми в секторі стра�
хування можуть бути викликані, наприклад, ринкови�
ми потрясіннями. Так, зниження рейтингів цінних па�
перів в портфелях страховиків може спонукати їх
ліквідувати інвестиції в значних масштабах. Такі події
матимуть несприятливі наслідки та спричинять ланцю�
гову реакцію, адже інші інвестори аналогічно можуть
розпочати активний продаж цінних паперів, що входи�
ли до їх інвестиційного портфелю.

Яскраво ілюструє зв'язок страхового ринку та бан�
ківського сектору аналіз інвестиційного портфелю
німецьких страховиків. Так, станом на перший квартал
2016 року вклади у банках становили 41% загальних
інвестицій страхових компаній, що здійснюють страху�
вання інше, ніж страхування життя. Серед страхових
компаній, що здійснюють страхування життя, дана час�
тка є ще більшою — 42%. Вимоги страхового сектора
відповідають близько 5,5% сукупних зобов'язань
німецького банківського сектора.

Проблеми страхового сектора можуть поставити під
загрозу довіру до фінансової системи в цілому і по�
гіршити його стабільність. Наприклад, високий ризик
неплатоспроможності в страховому секторі може вик�
ликати у домогосподарств та інституційних інвесторів
сумніви щодо стабільності банківської системи. Якщо
страховики потрапили в скрутне фінансове становище,
їх кредитори зіткнуться з ризиком невиконання вимог.
У Німеччині це в основному стосуватиметься домогос�
подарств, адже в якості страхувальників, вони станов�
лять близько 76% (1,623 млрд євро) у резервних фондах
страхових компаній. Це відповідає 36% домогоспо�
дарств країни [6].

Таким чином, поступове стирання кордонів між
страхуванням і іншими фінансовими інститутами, особ�
ливо на ринках позабіржових похідних фінансових
інструментів, тягне за собою зростання ролі страхової
галузі для системної фінансової стабільності [6, с. 63].

Страхова галузь виступає в якості стабілізуючої
сили на світових фінансових ринках. Основоположни�
ми структурними причинами для цього є те, шо страху�
вання попередньо фінансується за рахунок страхових
внесків. Так, на відміну від банків і багатьох інших фінан�
сових посередників, страховики навряд чи зіткнуться із
проблемою ліквідності, адже впевненість у фінансуванні
та запасі ліквідності додатково закріплена, тому що
страхова діяльність спирається у своїй роботі на акту�
арні методи. Крім того, існує лише обмежений взаємоз�
в'язок страхової галузі та інших галузей промисловості
[3, с. 19].

Страховий сектор також може сприяти фінансовій
стабільності або нестабільності через свою здатність
поглинати, створювати або посилювати макроеко�
номічні потрясіння [10, с. 75].

У результаті, більш сильний акцент на пруденційний
нагляд за фінансовими ризиками (на відміну від анде�
райтингу ризиків) буде мати важливе значення в забез�
печенні фінансової стабільності.

Існують значні відмінності між фінансовою діяль�
ністю страхових компаній та підприємств інших галу�
зей. Щоб повністю задовольнити інтереси страхуваль�
ників, страховими компаніями повинна бути забезпече�
на фінансова стійкість, що гарантує платоспроможність,
достатність капіталу, наявність страхових резервів і
фондів, а також організований процес управління ри�
зиками.

Поняття "фінансова стійкість" походить від анг�
лійського "financial stability" (фінансова стійкість або
стабільність). Сам термін "стійкість" можна трактувати
як здатність будь�якої системи підтримувати певні вла�
стивості та характеристики на незмінному рівні. Тлумач�
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ний словник Даля визначає "стійкість" як спроможність
суб'єкта або предмета вистояти супроти сили, встояти,
не поступитися чомусь, словник української мови — як
"здатність довго зберігати і проявляти свої властивості,
не піддаватися руйнуван� ню, псуванню". О.В. Козьмен�
ко та О.В. Кузьменко розглядають стійкість як здатність
системи підтримувати основні характеристики на ста�
більному рівні в умовах коливань ринку, адекватно про�
тистояти впливу зовнішніх факторів і забезпечувати
довгострокову динамічну рівновагу.

У широкому значенні стійкість свідчить про спро�
можність об'єкта, системи виконувати свої функції не�
зважаючи на вплив ендогенних і екзогенних факторів.
Таким чином, поняття "стійкість" є близьким за значен�
ням до понять стабільності, постійності, сталості, на�
дійності. Така етимологічна спорідненість зазначених
понять призводить до їх ототожнення, що ускладнює
розмежування таких економічних термінів, як "фінан�
сова стійкість", "фінансова стабільність", "фінансова
надійність" [1].

Дослідження теоретичних засад фінансової стій�
кості страхових компаній, свідчить, що в економічній
літературі немає єдиного підходу до трактування цього
поняття. Використання діалектичного методу пізнання
дозволило дослідити погляди зарубіжних вчених щодо
сутності та специфіки фінансової стійкості страхових
компаній (табл. 1).

Серед вітчизняних дослідників не існує єдиної дум�
ки щодо сутності та специфіки фінансової стійкості
страховика. Науково�методичні підходи до визначення
поняття фінансової стійкості страхової компанії подані
в таблиці 2.

Таким чином, фінансова стійкість страхової ком�
панії може бути визначена як такий стан і якість фінан�
сових ресурсів страхової компанії, за якого вона зали�

шається платоспроможною та здатною в повному об�
сязі та своєчасно виконувати усі взяті на себе зобов'я�
зання в умовах негативного впливу екзогенних і ендо�
генних факторів середовища, у якому вона функціонує,
та забезпечувати відновлення своїх фінансових показ�
ників до потрібного рівня у разі дії негативних чинників.

У результаті проведеного аналізу можна виділити
три основні науково�методичні підходи до системати�
зації таких понять, як "фінансова стійкість", "фінансо�
ва надійність" та "фінансова безпека":

1) згідно з першим підходом поняття фінансової
стійкості та фінансової надійності ототожнюються
та можуть рівноправно використовуватися (В.Д. Бігдаш,
Д. Бланд, Н.М. Внукова, О.Д. Вовчак, Ю.М. Дьячкова,
С.С. Осадець, О.В. Марушко).

2. Відповідно до другого підходу фінансова на�
дійність визначається вужче, ніж фінансова стійкість,
та є його похідною (І.С. Іванюк та Н.В. Ткаченко). На
думку зазначених науковців, необхідною умовою фінан�
сової стійкості є не лише платоспроможність страхо�
вої компанії, а й її фінансова надійність. Тобто страхо�
ва компанія, що є фінансово надійною, не обов'язково
буде фінансово стійкою, а фінансово стійка завжди буде
фінансово надійною.

3. Третій підхід передбачає розширення поняття
фінансової стійкості. На думку О.І. Барановського та
А. М. Єрмошенко, фінансова безпека страхової компанії
є більш глибоким поняттям і обов'язковою умовою для
її стійкої діяльності [1].

Таким чином, підводячи підсумок дослідженню сут�
ності дефініції "фінансова стійкість страхової органі�
зації", вважаємо найбільш повним та детальним визна�
чення вітчизняного дослідника Ткаченко Н.В., яка заз�
начає, що фінансова стійкість страхової компанії — це
такий стан організації її грошових потоків (вхідних і

Таблиця 1. Визначення поняття та ролі дефініції "фінансова стійкість страхової компанії"

Визначення дефініції Джерело
Фінансова стійкість страховика включає в себе страховий 
портфель, рівень його платоспроможності та якість 
активів 

Європейська комісія 
«Схеми гарантування процесів страхування» [9] 

Бажаний рівень фінансової стійкості страховиків означає 
пошук адекватних методів обгрунтування розміру 
страхової премії, адекватних способів розширення 
страхового поля для досягнення правильної структури 
портфелю страхової компанії 

Cristea M., Dracea R., Domnisorul S. «Можливі аспекти 
управління ризиком неплатоспроможності страховими 
компанія Європейського союзу» [5] 

Фінансова стійкість дозволяє страховим компаніям 
продовжувати грати свою природну антициклічну роль в 
періоди стресу на ринках 

Г.Бернардіно, Голова Європейської служби з нагляду в сфері 
страхування та недержавного пенсійного забезпечення 
(EIOPA) [3, с. 10]  

Фінансова стійкість страхової компанії забезпечується 
шляхом знаходження оптимального якісного і 
кількісного обсягу активів і зобов'язань в цілях 
забезпечення покриття страховиком своїх фінансових 
зобов'язань у термін і в повному обсязі. Вона складається 
з постійного балансування доходів і витрат страховика, в 
результаті чого обсяг доходів є рівним рівню витрат або 
більшим за нього 

Зіємеле Д., Воронова І. 
Ziemele, J., Voronova, I. «Financial Stability of Insurance 
Companies: Assessment and Provision» [11, c. 463]  

Таблиця 2. НауковоUметодичні підходи до розуміння сутності поняття "фінансова стійкість страхової компанії"

Джерело: [1].

Автори Науково-методичний підхід 
Александрова М.М., Гвозденко О.А., Горбач Л.М., Зару-
ба О.Д., Шевчук О.О., Бойко А.О. 

Фінансова стійкість страхової компанії представлена як 
перевищення доходів страхової компанії над її витратами 

Александрова М.М., Базилевич В.Д., Іванюк І.С., Орланюк-
Малицька Л.А., Шихов А.К. 

Фінансова стійкість ототожнюється з платоспроможністю 
страхової компанії або платоспроможність виділяється 
авторами як одна з її найважливіших складових 

Базилевич В.Д., Іванюк І.С., Мурина Н.Н., Роговська А.О., 
Сербіновський Б.Ю., Палкін А.В., Сухов В.А., Ткачен- 
ко Н.В., Тронін Ю.Н., Федорова Т.А., Шірінян Л.В. 

Фінансова стійкість визначається як здатність страхової 
компанії виконувати взяті на себе зобов’язання перед 
страхувальниками (найпоширеніший підхід серед 
науковців) 

Орланюк-Малицька Л.А., Сплетухов Ю.А., Дюжиков Е.Ф., 
Бойко А.О. 

Складовою фінансової стійкості страхової компанії є її 
здатність до подальшого розвитку  

Ткаченко Н.В., Шевчук О.О., Шірінян Л.В., Бойко А.О. Фінансова стійкість ототожнюється зі здатністю страхової 
компанії адаптуватися до постійно змінюваного 
економічного середовища 
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вихідних), при якому страхова компанія здатна своєчас�
но та в повному обсязі виконувати свої зобов'язання (не
тільки поточні, але й ті, що виникають за негативного
впливу як зовнішніх, так і внутрішніх чинників) віднос�
но всіх суб'єктів ринку протягом визначеного часу за
рахунок залучених і власних ресурсів, забезпечувати
відновлення своїх фінансових показників за будь�яко�
го несприятливого впливу до бажаного і/або оптималь�
ного рівня, адаптуватися до постійно змінюваного еко�
номічного середовища, використовувати нові обстави�
ни, властивості та відносини для цілеспрямованого і
динамічного розвитку страховика на основі зростання
прибутку й капіталу в даний час і в прогнозованій перс�
пективі [2].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Страхові та перестрахові компанії є важливим і зро�

стаючим класом учасників фінансового ринку. Вони ста�
ють все більш вагомими інвесторами і посередниками в
широкому спектрі фінансових ринків по всій земній кулі,
приносять інноваційні підходи до ринків капіталу, за�
безпечують страхове покриття для фінансових ризиків,
виступають посередником в процесі перестрахування на
ринку, а також у процесі розробки нових інструментів,
які допомагають подолати розрив між банківськими та
страховими продуктами.

На нинішньому етапі розвитку страхового ринку
України забезпечення фінансової стійкості страхових
компаній є одним із пріоритетних завдань. Слід підкрес�
лити, що в ході посилення процесів економічної глоба�
лізації успішне функціонування страхових компаній
значною мірою залежить від рівня їх фінансової
стійкості. Лише забезпечивши власну фінансову
стійкість, страховик зможе генерувати чинники пози�
тивних кількісних та якісних змін для нормального фун�
кціонування в теперішній час і зростання фінансового
потенціалу в майбутньому. Саме тому в центрі уваги
мають постійно перебувати дослідження теоретичних
підходів до визначення сутності поняття "фінансова
стійкість страхових компаній".
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