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НАПРЯМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО 
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Постановка проблеми. Державне регулювання відіграє визначальну роль у протіканні 
інвестиційних процесів в економіці в цілому та в її секторах, галузях і видах економічної діяльності. 
Адже, попри процеси ринкового саморегулювання, в основі яких – попит і пропозиція інвестиційного 
ресурсу та інвестиційних проектів, за наслідками узгодження яких встановлюється ціна та потенційні 
обсяги інвестування, органи державного управління мають вплив на розвиток, або ж навпаки, – 
стримування певних процесів, чинників і явищ, які позначаються на характеристиках бізнес-клімату, 
інвестиційного клімату та інвестиційного середовища. Іншими словами, держава, регулюючи певні 
правила економічної поведінки, відносини, умови ведення господарської діяльності, здійснення і 
проходження певних процедур, впливає на інституційно-правовий та організаційно-економічний базис 
інвестиційної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Концептуальні засади функціонування ринку ІТ-
послуг та його окремих аспектів висвітлено у працях вітчизняних та закордонних науковців, зокрема 
О. Гаврилюка, Б. Данилишина, А. Деадорф, Л. Демидової, М. Костецкі, Р. Лупака, Р. Мердика, 
С. Осики, Р. Рассела, Б. Рендера, Є. Савельєва, К. Сєдова, А. Філіпенка. Проблемі державного 
регулювання розвитку ринку ІТ-послуг присвячені наукові праці К. Барлетта, Т. Васильціва, 
Дж. Даннінга, В. Новицького, О. Плотнікова, О. Рогача, Л. Руденко, С. Сіденко, А. Субботіна, Т. Хорста. 
Втім, із розвитком технологій та способів регуляторного впливу на ринкове середовище, у т.ч. сектору 
ІТ-послуг, змінюються його системні аспекти функціонування. Відповідно постійно потребують 
наукового визначення напрями та інструменти державного регулювання розвитку інвестиційного 
процесу на вітчизняному ринку ІТ-послуг, що дозволить забезпечити достатній регулюючий ефект, 
сформувати якісне середовище для потенційних інвесторів, зокрема іноземних, та реалізувати 
пріоритетні цілі держави у контексті розвитку економіки. 

Постановка завдання. Метою статті є наукове обґрунтування напрямів та інструментів 
державного регулювання розвитку інвестиційного процесу на ринку ІТ-послуг України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Беззаперечно, за середовища досконалої 
конкуренції потреба в державному втручанні у ті чи інші ринкові процеси мінімізується та скеровується 
більше у русло гарантування екологічної, соціальної, політичної та інших складових національної 
безпеки, віддаючи суто економічні процеси і відносини у систему ринкового саморегулювання. Проте, 
таких випадків практично не буває або ж вони відбуваються у певному короткому часовому горизонті 
подій. 

Звернімо увагу й на інший аспект, який полягає у відмінностях при застосуванні державного 
регулювання та державного управління інвестиційними процесами. На нашу думку, принципова 
відмінність тут полягає в тому, що поняття державного управління ширше і передбачає усі дії, 
пов’язані з аналізом, плануванням, організацією, регулюванням, контролем та іншими функціями 
держави під час вибудовування в країні системи відносин і правил, пов’язаних з інвестиційною 
діяльністю. Відповідно, на вітчизняному ринку ІТ-послуг інвестиційне середовище та інвестиційні 
процеси вже встановлені і відбуваються згідно інституційно-правових, інституційно-організаційних і 
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неформальних правил та засад [6, с. 88-92]. 
Відтак, на даному етапі розвитку цього ринку та реалізації в його межах інвестиційних проектів 

мова має скоріше йти про державне регулювання інвестиційного процесу, спрямоване на, по-перше, 
усунення недоліків і стимулювання таким чином інвестиційної активності та, по-друге, підвищення 
ефективності як окремих складових, так і інвестиційної діяльності в цілому. 

Отже, з наведеного вище випливає й інший важливий висновок про те, що основою (головною 
метою) державного регулювання розвитку інвестиційної діяльності на ринку ІТ-послуг є поліпшення 
протікання усіх стадій інвестиційного процесу. На нашу думку, саме така ціль має визначати всю 
подальшу сукупність заходів і дій, спрямований на активізацію інвестиційної діяльності на ринку ІТ-
послуг України. 

Державне регулювання інвестиційного процесу на ринку ІТ-послуг передбачає застосування 
органами державної влади і управління сукупності дій фінансового, економічного, управлінського, 
інформаційного, організаційного, правового та іншого характеру, спрямованих на створення 
сприятливих умов для активізації і нарощування обсягів інвестиційної діяльності, покращення 
структури та підвищення ефективності інвестицій для створення і пропонування на ринку 
конкурентоспроможних ІТ-послуг. 

Відповідними формами такої державної політики (підтримки) інвестиційних процесів на ринку ІТ-
послуг України, в ідеалі, виступають: встановлення пільгового порядку оподаткування; надання 
інвестиційних податкових кредитів; надання субсидій за рахунок коштів центрального, регіонального і 
місцевих бюджетів; надання бюджетних інвестицій, інших активів і ресурсів; надання освітніх послуг; 
здійснення організаційної, консультаційної та інформаційної підтримки при підготовці і реалізації 
інвестиційних проектів. Але, розуміючи складність соціально-економічної ситуації, вважаємо, що на 
разі не на часі пропозиція з надання податкових пільг чи преференцій тій чи іншій галузі, виду 
економічної діяльності. Відтак, вважаємо, що для підтримки інвестиційного процесу на ринку ІТ-послуг 
слід застосовувати охарактеризовані форми державної політики, проте без преференційного 
характеру та з комплексним і диверсифікованим підходом [2, с. 202-240; 8, с. 98-120]. 

Пріоритетами державного регулювання інвестиційної діяльності на ринку ІТ-послуг України 
мають стати інформатизація основних сфер економіки та розвиток технологій, що забезпечують 
зростання продуктивності праці і ефективність у галузях та видах економічної діяльності зі значною 
часткою у ВВП. Адже успішна реалізація цього завдання формує стимули і до технологічного розвитку 
безпосередньо й ІТ-сфери України. Розширене застосування ІТ-послуг в державному секторі, 
розвиток е-послуг та інвестиції в інвестиційну інфраструктуру сприяють більш широкому застосуванню 
ІТ-послуг в приватному секторі та є каталізатором їх поширення у корпоративному секторі, зокрема в 
системах планування ресурсів підприємств та фінансових системах. 

Зауважимо, що на сьогодні інвестори мають суттєві труднощі з проходженням (виконанням) 
окремих стадій інвестиційного процесу, що призводить до зростання витратомісткості і затягування в 
часі реалізації інвестиційних проектів. Відтак, системний комплексний вплив на полегшення всіх 
ключових етапів інвестування дозволяє істотно підвищити його ефективність. Зокрема в аспектах: 
фінансово-економічному (за рахунок покращення головних фінансово-економічних параметрів 
ефективності), ресурсному (шляхом оптимізації трудових витрат), організаційно-часовому (завдяки 
формуванню більш оптимальних організаційних структур управління та раціонального використання 
часу), інтеграційно-міжгалузевому (що проявляється в розширенні масштабів міжгалузевого 
співробітництва і істотному впливі сторін на корисність та додану вартість їх продукції (товарів, робіт, 
послуг)), науково-технологічному (через зростання попиту на науково-дослідні роботи і розробки, 
посилення їх прикладного характеру та віддачі), суспільно-соціальному (в результаті забезпечення 
зайнятості, належної оплати праці та реалізації інвестиційних проектів, які, попри економічну, мають й 
суттєву соціальну складову) [4, с. 130-172]. 

На нашу думку, державне регулювання, що орієнтоване на спрощення всіх стадій інвестиційного 
проекту для потенційних інвесторів на ринку ІТ-послуг України, забезпечує оптимальні витрати та 
прийнятну ефективність інвестиційної діяльності, значне скорочення тривалості інвестиційного циклу, 
підвищує віддачу капіталу та приводить до раціонального перерозподілу інвестиційного ресурсу в 
рамках ІТ-сфери, а також й в цілому системи національного господарства. 

За означеного стратегічного підходу напрямами державного регулювання інвестиційного 
процесу на ринку ІТ-послуг стають мотивація інвестиційної діяльності, її прогнозування і 
програмування, обґрунтування доцільності інвестиційних проектів, страхування та фінансування 
інвестицій, регулювання інвестиційних проектів, освоєння інвестицій і впровадження їх результатів, 
оновлення і розвиток об’єктів інвестування. Вплив на ці стадії має здійснюватися із застосуванням 
відповідних інструментів та засобів державної політики [3, с. 289-310; 5, с. 5-10; 7]. 

Першою з виокремлених стадій інвестиційного процесу на ринку ІТ-послуг вбачається мотивація 
інвестиційної діяльності. Вважаємо наявними всі підстави стверджувати, що без відповідного 
мотиваційного поля та мотиваційного середовища не може бути мови про проходження наступних 
етапів інвестиційної діяльності. Потенційний інвестор має отримати гарантії того, що його інвестиції 
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будуть ретельно захищені, вкладаються у бізнес, де діють чіткі і прозорі «правила гри», які мінімізують 
ризики форс-мажорних обставин; ринок, де буде реалізуватися продукт, перспективний; він 
розвивається, чим обумовлюється належна фінансово-економічна віддача інвестування і т. ін. 

Слід пам’ятати й те, що сфера ІТ має свої власні особливості, які необхідно враховувати при 
здійсненні заходів у сфері покращення умов для інвестицій та ведення бізнесу. Важливим стає 
усунення митних бар’єрів для імпорту високотехнологічної продукції та послуг. В частині 
стимулювання корпоративного розвитку необхідне підвищення ефективності акціонерних угод та 
механізмів опційних програм в юрисдикції, інкорпорування у вітчизняне право конвертованих позик, 
інших стандартних світових інвестиційних механізмів. 

Покращення інституційних умов і забезпечення за рахунок цього вищої мотивації інвестиційної 
діяльності на вітчизняному ринку ІТ-послуг має бути стійким та довгостроковим. Зміни таких умов 
повинні мати виключно плановий характер із завчасним поінформуванням всіх учасників 
інвестиційного процесу на ІТ-ринку про наміри держави, особливо у фіскальному аспекті. 

Оскільки держава виступає регулятором інвестиційного процесу на тому чи іншому ринку, в тій 
чи іншій сфері, об’єктивно постає завдання його керованості. Іншими словами – прогнозування та 
планування інвестицій. Відносно сфери ІТ-послуг, то тут нині істотною проблемою для України є 
критично високий рівень аутсорсингу та практично відсутність ІТ-підприємств, що могли би вважатися 
лідерами сфери ІТ, до прикладу, хоча б на європейському сегменті цього ринку. 

На наш погляд, політику державного регулювання розвитку інвестиційної діяльності та 
формування вітчизняних глобальних лідерів сектору ІТ-послуг потрібно ув’язати та узгодити між 
собою і це завдання може бути вирішене шляхом державної цілеспрямованої підтримки провідних 
вітчизняних великих підприємств сфери ІТ-послуг, які при цьому мають і потенціал глобального 
зростання, а також шляхом стимулювання динамічного розвитку стабільно функціонуючих середніх 
підприємств ІТ-сфери, які вже накопичили досвід виходу на зовнішні ринки збуту ІТ-послуг. 

В якості важливого економічного інструмента державного регулювання, орієнтованого на 
вирішення цих завдань, визначимо й розробку та реалізацію спеціальної державної програми 
імпортозаміщення на ринку ІТ-послуг. Звернімо увагу на те, що прийняття рішення відносно 
впровадження інвестицій здійснюється на стадії обґрунтування доцільності інвестування. Тут 
інвестору необхідно надати аргументи на користь привабливості і вищої ефективності інвестиційного 
проекту в порівнянні з іншими напрямами та формами вкладення капіталу [1, с. 89-105]. 

Для забезпечення високої конкурентоспроможності інвестиційних проектів вітчизняних ІТ-
компаній важливо здійснювати підтримку та забезпечувати розвиток алгоритмічного та дослідницького 
потенціалу як основи функціонування провідних науково-дослідних центрів при ВНЗ та науково-
дослідних організаціях з дослідженнями у проривних напрямах інформаційних технологій. Світовий 
досвід показує, що в таких цілях державою підтримуються т. зв. центри переваг (дослідницькі центри), 
головна місія яких полягає у поєднанні знань у відповідній предметній сфері для створення 
принципово нових рішень і ідей. 

Безсумнівно, що значна частина функцій інвестування реалізується на такій стадії 
інвестиційного процесу, як страхування інвестиційних ризиків. Це об’єктивно і закономірно, адже таким 
чином мінімізується істотна частина ризиків, загроз, а також і перешкод, що супроводжують 
інвестиційну діяльність. Таке страхування може здійснюватися й самими суб’єктами інвестицій. Але, 
як показує практика, органам державного управління важливо сформувати пакет т. зв. додаткових 
альтернативних послуг зі страхування ризиків інвестицій. 

Суттєвими факторами інвестиційної привабливості ринку ІТ-послуг України є фіскальний режим, 
вартість, доступність та кваліфікація фахівців на ринку праці, процедури оформлення та захисту 
інтелектуальної власності, а також обсяги державних інвестицій в розвиток наукових досліджень у 
сфері перспективних інформаційних технологій, доступність венчурного капіталу, наявність 
преференцій та інфраструктури для розвитку галузі. 

Виходячи з наведеного, особливо важливими слід вважати такі інструменти державного 
регулювання інвестиційного процесу, як регуляторні та адміністративно-контролюючі. Мова в першу 
чергу йде про максимальне спрощення регуляторних процедур у сфері ліцензування та дозвільної 
діяльності щодо створення і впровадження на ринок ІТ-послуг, включно з переходом від принципу 
погодження до принципу поінформування владних дозвільних та контролюючих структур [3, с. 271-
308]. 

Беззаперечно, одним з найскладніших в плані державної підтримки є етап фінансування 
інвестицій. Скоріше мова йде про труднощі залучення фінансово-інвестиційного ресурсу, обумовлені 
слабкістю розвитку фінансово-кредитної системи держави та низькою інвестиційною активністю, в т. ч. 
через політико-економічну нестабільність. Як наслідок, навіть за офіційними даними Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України, рівень інвестиційної безпеки вітчизняної економіки 
посередній, а значення більшості її індикаторів перебувають нижче порогу безпеки, істотно 
поступаючись при цьому як сусіднім державам, так і в середньому відносно країн ЄС. 

Відтак, державна політика, орієнтована на стимулювання фінансування інвестиційних проектів 
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на ринку ІТ-послуг, має оперувати відповідними дієвими інструментами здатними зреалізувати це 
завдання. Як свідчить позитивний зарубіжний досвід, в таких цілях важливо ідентифікувати, зблизити 
та узгодити фінансово-господарські інтереси суб’єктів зацікавлених у реалізації бізнес-проектів в 
аналізованому сегменті ринку. Такий підхід має значний синергічний ефект, головними аспектами 
якого є створення потужних і конкурентоспроможних суб’єктів на рику ІТ-послуг, зростання 
інвестиційної привабливості та ділової репутації з-поміж замовників і споживачів послуг, здатність 
колективної солідарної участі у формуванні фінансового ресурсного забезпечення та вкладенні в 
бізнес інвестиційного ресурсу [9, с. 143-148]. 

Висновки з проведеного дослідження. За умови реалізації мети державного регулювання 
інвестиційного процесу на ринку ІТ-послуг формується здорове конкурентне середовище з високим 
рівнем мотивації до інвестування у перспективні проекти на ринку ІТ-послуг та суміжних видах 
економічної діяльності, адже держава максимально спрощує організаційно-технічні та адміністративні 
умови інвестування, усуває «вузькі місця» в системі інвестиційного процесу. Для цього застосовується 
комплекс інструментів державного регулювання, найбільш прийнятних для відповідної стадії 
інвестиційного процесу, зокрема для мотивування до інвестиційної діяльності – податкові та бюджетні; 
прогнозування і програмування інвестицій – організаційні та інформаційні; обґрунтування доцільності 
інвестицій – державно-приватного партнерства і інфраструктурні; страхування інвестицій – 
страхування та диверсифікації; державного регулювання інвестиційного процесу – регуляторні та 
адміністративно-контролюючі; фінансування інвестицій – фінансово-кредитні та інституційні; освоєння 
інвестицій – інституціональні та іміджево-психологічні; введення в експлуатацію об’єктів інвестування 
– організаційно-адміністративні та ринкові; інвестиційного оновлення та розвитку інвестицій – 
податкові та інноваційно-технологічні. 
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Куцик П.О., Процикевич А.І. НАПРЯМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ 

ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА РИНКУ ІТ-ПОСЛУГ УКРАЇНИ 
Мета. Наукове обґрунтування напрямів та інструментів державного регулювання розвитку інвестиційного 

процесу на ринку ІТ-послуг України. 
Методика дослідження. Для досягнення встановленої мети використано спеціальні і традиційні методи 

дослідження економічних систем, зокрема: методи аналізу та синтезу – для узагальнення сутнісних 
характеристик та теоретичних основ державного регулювання розвитку інвестиційного процесу на ринку ІТ-
послуг; метод системного та порівняльного аналізу – для ідентифікації напрямів та інструментів державного 
регулювання розвитку інвестиційного процесу на ринку ІТ-послуг України. 

Результати. Розкрито концептуально-стратегічну логіку та послідовність державного регулювання 

інвестиційного процесу на ринку ІТ-послуг. Доведено, що за умови реалізації мети державного регулювання 
інвестиційного процесу на ринку ІТ-послуг формується здорове конкурентне середовище з високим рівнем 
мотивації до інвестування у перспективні проекти на ринку ІТ-послуг та суміжних видах економічної діяльності. 
Визначено, що за означеного стратегічного підходу напрямами державного регулювання інвестиційного процесу 
на ринку ІТ-послуг стають: мотивація інвестиційної діяльності, її прогнозування і програмування; обґрунтування 
доцільності інвестиційних проектів; страхування та фінансування інвестицій; регулювання інвестиційних проектів; 
освоєння інвестицій і впровадження їх результатів; оновлення і розвиток об’єктів інвестування. 

Наукова новизна. Набули подальшого розвитку наукові напрацювання щодо побудови теоретико-

методичного апарату державного регулювання розвитку інвестиційного процесу на ринку ІТ-послуг. 
Практична значущість. Визначений теоретико-методичний базис дозволить сформувати 

загальноприйняту термінологію в системі державного регулювання розвитку інвестиційного процесу на ринку ІТ-
послуг та з’ясувати його концептуальний зміст при стратегуванні економічного розвитку України. 

Ключові слова: ринок ІТ-послуг, державне регулювання, інвестиційний процес, економіка, капітал. 

 
Kutsyk P.O., Protsykevych A.I. THE DIRECTIONS AND TOOLS OF STATE REGULATION OF THE 

DEVELOPMENT OF THE INVESTMENT PROCESS ON THE MARKET OF IT SERVICES OF UKRAINE 
Purpose. Scientific substantiation of directions and instruments of state regulation of the development of the 

investment process in the IT services market of Ukraine. 
Methodology of research. In order to achieve the set goal, special and traditional methods of research of 

economic systems are used, in particular: methods of analysis, synthesis and comparison for generalization of the 
essential characteristics and theoretical foundations of state regulation of the development of the investment process in 

the market of IT services; methods of system and comparative analysis for identification of directions and tools of state 
regulation of the development of the investment process on the market of IT services of Ukraine. 

Findings.The conceptual-strategic logic and the sequence of state regulation of the investment process in the 

market of IT services are revealed. It is proved that under the condition of realization of the goal of state regulation of the 
investment process in the market of IT services a healthy competitive environment with a high level of motivation for 
investing into perspective projects in the market of IT services and related types of economic activity is formed. 
According to the strategic approach, the directions of state regulation of the investment process in the market of IT 
services are the motivation of investment activity, its forecasting and programming, the justification of feasibility of 
investment projects, insurance and financing of investments, regulation of investment projects, development of 
investments and implementation of their results, updating and development of ' investment objects. 

Originality. Further development of scientific developments on the construction of the theoretical and methodical 

apparatus of state regulation of the development of the investment process on the IT services market has been further 
developed. 

Practical value. The determined theoretical and methodological basis will allow to form common terminology in 

the system of state regulation of the development of the investment process in the market of IT services and to clarify its 
conceptual content in the strategy of economic development of Ukraine. 

Key words: IT services market, state regulation, investment process, economy, capital. 

 
Куцик П.А., Процикевич А.И. НАПРАВЛЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА НА РЫНКЕ ІТ-УСЛУГ УКРАИНЫ 
Цель. Научное обоснование направлений и инструментов государственного регулирования развития 

инвестиционного процесса на рынке ІТ-услуг Украины. 
Методика исследования. Для достижения поставленной цели использованы специальные и 
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традиционные методы исследования экономических систем, в частности: методы анализа, синтеза и сравнения  
для обобщения сущностных характеристик и теоретических основ государственного регулирования развития 

инвестиционного процесса на рынке ІТ-услуг; методы системного и сравнительного анализа для идентификации 
направлений и инструментов государственного регулирования развития инвестиционного процесса на рынке ІТ-
услуг Украины. 

Результаты. Раскрыто концептуально-техническую логику и последовательность государственного 

регулирования инвестиционного процесса на рынке ІТ-услуг. Доказано, что при реализации цели государственного 
регулирования инвестиционного процесса на рынке ІТ-услуг формируется здоровая конкурентная среда с высоким 
уровнем мотивации к инвестированию в перспективные проекты на рынке ІТ-услуг и смежных видах экономической 
деятельности. Определено, что по указанном стратегическом подходе направлениями государственного 
регулирования инвестиционного процесса на рынке ІТ-услуг становятся: мотивация инвестиционной деятельности, 
ее прогнозирование и программирование; обоснование целесообразности инвестиционных проектов; страхование 
и финансирование инвестиций; регулирование инвестиционных проектов; освоение инвестиций и внедрение их 
результатов; обновление и развитие объектов инвестирования. 

Научная новизна. Получили дальнейшее развитие научные наработки по построению теоретико-

методического аппарата государственного регулирования развития инвестиционного процесса на рынке ІТ-услуг. 
Практическая значимость. Определенный теоретико-методический базис позволит сформировать 

общепринятую терминологию в системе государственного регулирования развития инвестиционного процесса на 
рынке ІТ-услуг и выяснить его концептуальное содержание при стратегировании экономического развития 
Украины. 

Ключевые слова: рынок ИТ-услуг, государственное регулирование, инвестиционный процесс, экономика, 

капитал. 
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УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МИТНОЇ СПРАВИ В УМОВАХ 
СЬОГОДЕННЯ 

 
Постановка проблеми. Напружена політична та економічна ситуація у світі та Україні, 

зокрема, а також передвиборча кампанія зумовлюють посилення уваги громадськості до діяльності 
органів державної влади, з одного боку, та намагання влади прозвітувати про впровадження реформ у 
різних сферах, з іншого. Особливо відчутно це у сфері діяльності Державної фіскальної служби 
України. У періоди загострення соціально-політичного стану, як правило, керівництво Уряду акцентує 
увагу суспільства на проблемах митниці як одного з основних джерел погіршення економічної ситуації 
в державі. Пошук рішень «стандартний»: іноземні радники та посилення боротьби з митними 
правопорушеннями («Контрабанді – стоп», «чорні сотні» тощо). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз різних аспектів розвитку митної справи є 
постійним предметом досліджень науковців: Пашка П., Бережнюка І., Ченцова В., Приймаченка Д., 
Мельник О., Тодощука А., Фрадинського О., Дорофеєвої Л., Несторишена І., Хоми В., Прус Л. та ін. 
Проте, недостатньо дослідженими є внутрішні та зовнішні стримуючі чинники розвитку державної 
митної справи. 

Постановка завдання. Метою статті є аналіз тенденцій в удосконаленні управління митною 
складовою Державної фіскальної служби України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020» за 
вектором розвитку передбачено податкову реформу й реформу державної митної справи та інтеграції 
в митну спільноту ЄС [1]. Вектор розвитку відповідно до зазначеної Стратегії – це «забезпечення 
сталого розвитку держави, проведення структурних реформ та, як наслідок, підвищення стандартів 
життя». У Стратегічних ініціативах розвитку ДФС до 2020 року, затверджених наказом ДФС від 
27.12.2017 № 877, визначено окремий напрям розвитку ДФС «Митниця та прикордонне 
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співробітництво», який передбачає 5 цілей, а також низку інших ініціатив, передбачених в різних 
напрямах, що не відображає стратегічного бачення розвитку митної справи [2]. 

Також, варто зауважити, що відсутні вихідні дані поточного стану здійснення митної справи. 
Відтак, моніторинг та виконання Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» у частині реформування 
митної справи ускладнюється. На нашу думку, доцільно було б розробити стратегію розвитку митної 
справи, яка б відповідала сучасним викликам та загрозам, а також передбачала випереджальний 
розвиток митної справи. На необхідності розроблення такої стратегії наголошують й Мельник О., 
Тодощук А., Адамів М.: «Також не менш вагомою проблемою у митній сфері України є відсутність ось 
уже фактично 4 роки поспіль якісної стратегії її розвитку, котра б чітко визначала пріоритетні напрями 
її функціонування у довгостроковій перспективі, а надалі трансформувалась у конкретні тактичні 
заходи щодо реалізації такої стратегії» [3, c. 46]. Аналогічної думки й фахівці-практики, зокрема 
Піковський І. зазначає: «У тому й біда, що проводили кампанії, а не реформували систему митниці, як 
того вимагає Угода про асоціацію з ЄС. Ніхто не займається реформуванням митних органів, щоб 
вони відповідали рівню аналогічних органів держав ЄС. Немає стратегічного розуміння, як 
розвиватиметься митна система» [4]. 

Окремо варто зауважити, що про значимість митної складової у контексті розвитку країни 
зазначав і М. Згуровський у науковій доповіді на засіданні Президії НАН України 4 листопада 2015 
року, акцентуючи увагу на втрачених можливостях влади після Революції гідності, у тому числі: 

 брак стратегічного бачення перетворень у країні; 

 наростаюча корупція (14% від ВВП), тіньова економіка (52%), контрабанда на митниці, що 
оцінюється практично в один річний бюджет; 

 вкрай невдала фіскальна політика (зменшення загальної кількості податків з 22 до 9 не 
послабило податковий тягар, оскільки ці 9 виявилися поєднаними з попередніми 22); 

 незважаючи на покращення позиції України в рейтингу легкості ведення бізнесу (із 112-їпозиції 
в 2014 р. на 96-ту в 2015 р.), практична можливість його ведення погіршилася, навіть порівняно з 
часами Януковича; 

 повільна і несистемна дерегуляція економіки, без скоординованого плану її розвитку, 
зростання державних витрат ведуть до розбалансування та стагнації економіки [5]. 

Макаренко А. під час прес-конференції на тему: «“Єдине вікно” як шанс для відродження 
митниці», яка відбулася 10 липня 2018 року, зазначив, що «йдеться про те, за якими стандартами нам 
працювати далі [6]. Все говорить про те, що митну вертикаль в Україні практично знищено. На 
сьогодні ми вивчили досвід фактично всіх країн Європи, американський досвід. Моделей є декілька, 
але всі вони – в успішних країнах – свідчать про одне – митна вертикаль не повинна бути інтегрована 
у якусь іншу структуру. Це – окремий напрямок і він посилюється». Таким органом, на його думку, має 
стати Національна митна служба України. Перший законопроект про Національну митну службу був 
зареєстрований у Верховній раді України ще у липні 2015 року. У Пояснювальній записці зазначено, 
зокрема таке: «На сьогодні порушено один з основних принципів здійснення державної митної справи 
– принцип виключної компетенції. Митна справа несправедливо віднесена до питань другорядного 
характеру у складі об’єднаного органу» [7]. Підтвердженням того, що належне реформування митної 
справи поза пріоритетом керівництва держави, є те, що висновок Головного науково-експертного 
управління до законопроекту отримано лише 20.02.2017 року, тобто через майже 19 місяців з дати 
реєстрації! Другий законопроект зареєстровано у січні 2016 року та навіть пройшов розгляд 
відповідним комітетом, але, на жаль, його розгляд призупинено. 

Варто зауважити, що аналіз інформаційних матеріалів офіційного веб-сайту ДФС лише за 
перше півріччя 2018 року свідчить про близько 30 проведених керівництвом ДФС робочих нарад, 
зустрічей, консультацій тощо з міжнародними партнерами щодо різних питань здійснення митної 
справи. Очевидно, що наслідки мали б бути вражаючими для митної сфери, адже міжнародна 
співпраця – це необхідна складова розвитку митної справи, проте лише проведення зустрічей і 
мінімальне втілення у практику досягнутих домовленостей зумовлює мінорний настрій усіх причетних. 

Аналіз наявних даних з відкритих інформаційних джерел дозволяє зробити висновок, що на 
даний час розвиток митної складової відбувається на основі принципу, який ми назвали принципом 
гойдалки. Для візуалізації згаданого принципу, з кращого розуміння його сутності на рис. 1 схематично 
представлено «митну гойдалку», по обидва боки котрої розміщено зовнішніх та внутрішніх радників. 

Квінтесенція «митної гойдалки» полягає у тому, що будь-яка інституція не є за своєю природою 
статичною. Функціонування її можна розглядати як коливальний рух гойдалки, котра зміщується з 
положення рівноваги під дією певних сил або впливів. Причому коливання відбуваються не лише в 
одній площині, оскільки зовнішніх впливів (сил) може бути декілька. Інституція, здійснюючи так звані 
коливання, у різні моменти часу перебуває відносно стану рівноваги в тому чи іншому положенні. При 
цьому складові самої інституції є когерентними і можуть також здійснювати внутрішній вплив на 
інституцію. 
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Рис. 1. «Митна гойдалка» 

Джерело: авторська розробка 
 
Як відомо, коливання мають свою амплітуду, частоту та період. За певних умов сила впливу 

зовнішніх чинників може стати настільки потужною, що амплітуда зросте до тих розмірів, коли 
коливальний рух змінюється обертальним рухом (рухом по колу). Такий процес є характерним для 
«митної гойдалки» при зміні керівництва КМУ, Мінфіну чи ДФС, що, наразі, й спостерігаємо. А це, у 
свою чергу, зумовлює появу неочікуваних (позитивних або негативних) для фіскальної служби 
наслідків, включаючи її деструкцію або розвиток. Наприклад, попередні рішення скасовуються і 
починається обговорення напрямів розвитку спочатку, зокрема: на засіданні Уряду 11 січня 2018 року 
було прийнято рішення про скасування двох нормативних актів, прийнятих у 2017 році, які 
передбачали переформатування вертикалі управління в органах ДФС. Таке неодноразове прийняття 
непродуманих рішень на рівні КМУ призводить до розбалансування і так доволі хиткої системи ДФС. 
Працювати в умовах постійної нестабільності стає дедалі важче не лише митникам, суб’єктам 
зовнішньоекономічної діяльності, а й нашим закордонним партнерам. 

При цьому, процес вивчення міжнародного досвіду здійснення митної справи без політичної волі 
на прийняття чіткої стратегії розвитку митної справи, безкінечний, оскільки консультантами є 
представники різних країн, організацій тощо з різними функціями, різною інституційною структурою 
митної справи (Митно-прикордонна служба США, Всесвітня митна організація, МВФ, Консультативна 
місія Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України, Агентство митниці та 
монополій (АММ) Італійської Республіки, ГУАМ, Служба доходів Сінгапуру тощо). Таким чином 
створюється ілюзія розвитку, а насправді свідомо розтягується процес ознайомлення із зарубіжним 
досвідом, з одного боку, та «тихим» руйнуванням попередньої «пам’яті» митної складової, з іншого: 
починаючи від юридичної самостійності митної служби з потужною міжнародною співпрацею і 
закінчуючи митними традиціями. 

Звернення суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, депутатів, міжнародних партерів до 
керівництва Уряду та ДФС щодо проблемних питань митниці залишаються без належного реагування 
та супроводжуються неаргументованим запевненням останніх про те, що реформа митного напряму 
успішно, але повільно, відбувається вже на даний час. Невже це дійсно складна проблема, яку 
вирішити під силу лише Нобелівським лауреатам?! У зв’язку з цим, логічно постає цілком предметне і 
актуальне питання: чому митний напрям залишається недореформованим, з одного боку, але і не 
повністю дестабілізованим, з іншого?! 

Аналіз публікацій науковців, виступів практиків під час громадських обговорень, зокрема й 
форумів, свідчить про те, що розуміння проблеми є, фахівці митної справи знають, якою має бути 
сучасна митниця, але відсутня політична воля на реалізацію задекларованих змін. Можемо 
спостерігати, що йде постійна боротьба за ресурси та доступ до них. Ця боротьба набуває все нових і 
нових форм. Митниця як інституція, яка сприяє захисту економічних інтересів держави, або виконує 
повноцінно свої функції, або знаходиться у стані турбулентності і не в змозі здійснювати їх на 
належному рівні. І зацікавлених саме в останньому сценарії багато. Усе це дає змогу прослідкувати 
певну логіку дій з погляду теорії керованого хаосу. 
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Вознюк А., розглядаючи теорію керованого хаосу в широкому міждисциплінарному контексті, 
акцентує увагу на тому, що «для того, щоб управляти системою на основі механізму «керованого 
хаосу», слід ввести її в стан хаосу – тобто зруйнувати, «зрушити з мертвої точки», розбалансувати, 
деієрархізувати, переводячи, таким чином, систему на наступний етап розвитку» [8]. 

У своєму дослідженні Рябінін Є. зазначає, що «сьогодні основними акторами міжнародних 
відносин використовується концепція, яка допомагає контролювати деякі країни та регіони, тобто 
концепція керованого хаосу, що виникла в глибоку давнину… Подальші глобалізаційні процеси 
стимулюватимуть зниження національного суверенітету країн, населення яких буде намагатися 
обстоювати свої соціальні права, а також зберегти національну ідентичність, що може призвести й до 
посилення міжетнічних сутичок» [9]. 

Але, якщо є теорія та й практика керованого хаосу, то має бути протидія цьому. Адже, відомо, 
що на будь-яку дію є і протидія. 

Сенченко М., аналізуючи складові Четвертої світової війни та загрози, які вона несе, пропонує 
«виробити життєздатну і національно орієнтовану концепцію розвитку свого народу, що 
ґрунтуватиметься на світоглядній доктрині та національній ідеології. Вони мають охоплювати в 
інформаційному сенсі ефективну концептуально-методологічну базу, визначення коріння свого народу 
та перспектив його вписування в Глобальний історичний процес. Потрібно на ґрунті національних 
особливостей системи ідеологічних поглядів свого народу прийняти самобутню ідеологію, здатну 
сформувати систему просвіти українського народу задля зруйнування натовпно-елітарного 
суспільства і побудови повноцінної концепції матеріальної безпеки народу; сформувати національну 
доктрину інформаційної безпеки» [10]. 

Відомо, що хаос і порядок  дві взаємопов’язані сили, тобто хаос дає поштовх до порядку, до 
розвитку. Але концепція керованого хаосу передбачає, що порядок буде такий, який необхідний 
«замовникам» і тоді, коли буде вигідно теж саме їм. Розвиток також буде до «дозволеної» межі. У 
нашому випадку, ситуація ускладнюється зовнішньою воєнною агресією РФ. Тобто, зовнішніх впливів 
декілька і абсолютно протилежних. «Митна гойдалка» лише пришвидшує або повну деградацію, або ж 
розвиток митної справи. А тому, з огляду на вищевикладене, утверджуємося у думці, що необхідною 
умовою прориву у розвиткові митної справи у контексті розвитку усієї держави дійсно має стати 
національна ідея із реальним забезпеченням національної безпеки держави. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, проведене дослідження засвідчило 
відсутність чіткої стратегії реформування митної справи, здійснення умовного розвитку за принципом 
гойдалки, а також наявність ознак керованого хаосу в управлінні митною справою. У подальшому 
пропонуємо на засадах сінтелектики з урахуванням рекомендацій Всесвітньої митної організації 
прийняти на законодавчому рівні науково обґрунтовану стратегію реформування митної справи із 
мораторієм на її радикальну зміну протягом 5-ти років.  
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Нагорічна О.С. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МИТНОЇ СПРАВИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 
Мета. Аналіз тенденцій в удосконаленні управління митною складовою Державної фіскальної служби 

України. 
Методика дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є вітчизняна нормативно-

правова база, наукові праці вітчизняних вчених та фахівців-практиків, інформація Державної фіскальної служби 
України. Для досягнення поставленої мети використано низку загальних та спеціальних наукових методів 
дослідження: діалектичний; монографічний (при опрацюванні наукових публікацій); системного аналізу (при 
дослідженні напрямів розвитку митної справи в Україні); метод аналогій та порівнянь (при розкритті змісту поняття 
«митна гойдалка»); комплексний аналіз (при формуванні висновків та пропозицій щодо вирішення поставлених 
завдань) та ін. 

Результати. Проаналізовано напрями розвитку митної справи на сучасному етапі. Зроблено висновок про 

доцільність розробки стратегії розвитку митної справи, яка б відповідала сучасним викликам та загрозам, а також 
передбачала випереджальний розвиток митної справи в Україні. Встановлено, що на даний час розвиток митної 
складової відбувається на основі принципу гойдалки. «Митна гойдалка», по обидва боки котрої розміщено 
зовнішніх та внутрішніх радників, зміщується з положення рівноваги під дією певних сил або впливів і її коливання 
мають свою амплітуду, частоту та період. Визначено, що наразі характерним є обертальний рух «митної 
гойдалки», що зумовлює появу неочікуваних (позитивних або негативних) для фіскальної служби наслідків, 
включаючи її деструкцію або розвиток.  
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Наукова новизна. Обґрунтовано, що розвиток митної справи в Україні на сучасному етапі здійснюється за 

принципом гойдалки та з ознаками теорії керованого хаосу. Запропоновано на засадах сінтелектики, з 
урахуванням рекомендацій Всесвітньої митної організації, прийняти на законодавчому рівні науково обґрунтовану 
стратегію реформування митної справи із мораторієм на її радикальну зміну протягом 5-ти років. 

Практична значущість. Отримані результати проведеного дослідження можуть бути використані у 

подальшому з метою здійснення ефективного управління митною справою, зокрема при розробці та подальшій 
реалізації науково обґрунтованої стратегії реформування митної справи в Україні. 

Ключові слова: митна справа, «митна гойдалка», теорія керованого хаосу, стратегія розвитку митної 

справи. 
 

Nagorichna O.S. MANAGEMENT OF DEVELOPMENT OF CUSTOMS BUSINESS IN THE MODERN STAGE 
Purpose. The aim of the article is the analysis of trends in improving the management of the customs part of the 

State fiscal service of Ukraine. 
Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the research is the domestic legal and 

regulatory framework, scientific works of domestic scientists and practitioners, information from the State Fiscal Service 
of Ukraine. A number of general and special scientific research methods are used to achieve this goal: dialectical; 
monographic (when working out scientific publications); system analysis (in the study of trends in the development of 
customs in Ukraine); the method of analogies and comparisons (when disclosing the meaning of the concept of “custom 
swing”); a comprehensive analysis (in drawing up conclusions and proposals for the solution of the tasks), etc. 

Findings. The directions of development of customs business at the present stage are analyzed. It was 

concluded that it would be expedient to develop a strategy for the development of the customs business that would meet 
current challenges and threats, as well as anticipate the development of the customs business in Ukraine. It is 
established that at present the development of a customs component is based on the principle of a swing. The “Customs 
swing”, on both sides of which is placed external and internal advisers, shifts from the equilibrium position under the 
influence of certain forces or influences, and its fluctuations have their amplitude, frequency and period. At present, the 
rotational movement of the “customs swing” is characteristic, which causes the emergence of unexpected (positive or 
negative) fiscal consequences of the service, including its destruction or development. 

Originality. It is substantiated that development of the customs business in Ukraine at the present stage is carried 

out on the principle of swing and with the signs of the theory of controlled chaos. On the basis of the recommendations of 
the World Customs Organization, to adopt at the legislative level a scientifically substantiated strategy of reforming the 
customs business with a moratorium on its radical change over 5 years. 

Practical value. The obtained results of the conducted research can be used in the future for the purpose of 

effective management of the customs business, in particular, in the development and further implementation of a 
scientifically grounded strategy for reforming the customs business in Ukraine. 

Key words: customs, “customs swing”, the theory of controlled chaos, strategy of development of customs 

business. 
 
Нагоричная О.С. УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
Цель. Анализ тенденций в совершенствовании управления таможенной составляющей Государственной 

фискальной службы Украины. 
Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования является 

отечественная нормативно-правовая база, научные труды отечественных ученых и специалистов-практиков, 
информация Государственной фискальной службы Украины. Для достижения поставленной цели использован 
ряд общих и специальных научных методов исследования: диалектический; монографический (при обработке 
научных публикаций); системного анализа (при исследовании направлений развития таможенного дела в 
Украине); метод аналогий и сравнений (при раскрытии содержания понятия «таможенная качель»); комплексный 
анализ (при формировании выводов и предложений по решению поставленных задач) и др. 

Результаты. Проанализированы направления развития таможенного дела на современном этапе. Сделан 

вывод о целесообразности разработки стратегии развития таможенного дела, соответствующей современным 
вызовам и угрозам, а также предусматривала опережающее развитие таможенного дела в Украине. 
Установлено, что в настоящее время развитие таможенной составляющей происходит на основе принципа 
качели. «Таможенная качель», по обе стороны которой размещено внешних и внутренних советников, смещается 
из положения равновесия под действием определенных сил или влияний и ее колебания имеют свою амплитуду, 
частоту и период. Определено, что сейчас характерно вращательное движение «таможенной качели», что 
приводит к появлению неожиданных (положительных или отрицательных) для фискальной службы последствий, 
включая ее деструкцию или развитие. 

Научная новизна. Обосновано, что развитие таможенного дела в Украине на современном этапе 

осуществляется по принципу качели и с признаками теории управляемого хаоса. Предложено на основе 
синтелектики, с учетом рекомендаций Всемирной таможенной организации, принять на законодательном уровне 
научно обоснованную стратегию реформирования таможенного дела с мораторием на ее радикальное 
изменение в течение 5-ти лет. 

Практическая значимость. Полученные результаты проведенного исследования могут быть 

использованы в дальнейшем в целях осуществления эффективного управления таможенным делом, в частности 
при разработке и дальнейшей реализации научно обоснованной стратегии реформирования таможенного дела в 
Украине. 

Ключевые слова: таможенное дело, «таможенная качели», теория управляемого хаоса, стратегия 

развития таможенного дела. 
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ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СКОРОЧЕННЯ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ НЕРІВНОСТІ У СУЧАСНИХ 

УМОВАХ РОЗВИТКУ 
 

Щоб припинити кризу нерівності, ми повинні будувати економіку 
 для звичайних робітників, а не багатих і могутніх. 

Oxfam, 2018 

 
Постановка проблеми. Значимість дослідження концептуально-методологічних засад і 

прагматичних аспектів інституційного забезпечення процесів прояву і регулювання соціально-
економічної нерівності підтверджується логікою економічного розвитку, оскільки нерівність є 
іманентною ознакою сучасних процесів глобалізації. Трансформація соціально-економічної системи 
залежить від ступеня інституалізації економіки, ринків та передбачає дослідження нерівності у 
сучасних умовах розвитку. При цьому варто враховувати які інститути найбільше впливають на 
скорочення соціально-економічної нерівності у країні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Роль соціальних інститутів та вплив економічних 
інститутів на скорочення нерівності давно приваблювала увагу провідних вчених, фахівців у цій галузі, 
зокрема, Д. Асемоглу, С. Джонсон, Д. Робінсон вважали, що основним джерелом міждержавних 
відмінностей у темпах економічного зростання та рівнях добробуту є відмінності у розвитку політичних 
та економічних інститутів; П. Кругман, Т. Пікетті, Дж. Стігліц досліджували взаємозв’язки і наслідки 
нерівності доходів; В. Гімпельсон, Д. Трейсман розглядали інституційні основи нерівності доходів у 
сучасній економіці; О. Дмитренко, С. Демченко зосереджують увагу на інституційному середовищі 
відтворення соціальної нерівності. 

Проте на сьогодні більшість проблем ефективного інституційного забезпечення скорочення 
нерівності залишається недостатньо дослідженим питанням. Водночас формування ефективних 
інститутів щодо скорочення нерівності у суспільстві є однією із головних умов збалансованого 
розвитку економіки будь-якої країни. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення сутності, складових та механізмів 
удосконалення інституційного забезпечення скорочення соціально-економічної нерівності у сучасних 
умовах розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Нерівність існує в усіх сферах соціально-
економічного життя суспільства. Це нерівність у доступі до життєво необхідних ресурсів, економічних 
благ, до робочих місць, медичних послуг, освіти, культурної спадщини тощо. Ситуацію, коли люди 
живуть в умовах, при яких вони мають нерівний або обмежений доступ до ресурсів матеріального й 
духовного споживання, мають нерівні життєві шанси та можливості задовольняти потреби, ми 
асоціюємо з соціально-економічною нерівністю. 

Нерівність є результатом економічних процесів і сформованих соціальних умов розвитку. 
Практичний досвід підтверджує, що соціально-економічна нерівність широко поширена, 
багатоаспектна і, до певного рівня, неминуча. В останні десятиліття нерівність у доходах зростала 
практично в усіх регіонах світу, але різними темпами. За даними міжнародної організації «Оксфам», 
нерівність у світі останніми роками зростає швидкими темпами, у 2017 році 1% населення планети 
отримав 82% світового багатства. Сьогодні 42 топ-багатії світу володіють такими ж статками, як 3,7 
млрд найбідніших людей [1]. Зараз налічується 2043 доларових мільярдерів у всьому світі (рис. 1). 

З 2010 року багатство мільярдерів зростало у середньому на 13% у рік. У шість разів швидше, 
ніж зростала зарплата рядових співробітників, зростання яких відбувалося у середньому на 2% у рік. З 
березня 2016 року по березень 2017-го кількість мільярдерів зростала надшвидкими темпами – кожні 
два дні у світі з’являвся ще один мільярдер [2]. У той же час прибутки найбіднішої частини населення 
світу майже не зросли. 
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Рис. 1. Кількість і загальне багатство мільярдерів, 20002017 рр. 

Джерело: сформовано автором за даними Оxfam [1; 2] 

 
Розрахунки Oxfam базуються на світовому розподілі багатства, наданому Credit Suisse Global 

Wealth Data book, опублікованому у 2017 році. Дані про багатство мільярдерів взяті зі списку Forbs за 
березень 2017 року. 

Диференціація у рівнях нерівності між країнами, навіть коли вони подібні за рівнем розвитку, 
підкреслює ту важливу роль, яку відіграють в еволюції нерівності національна політика та інститути. 
Д. Асемоглу, С. Джонсон, Д. Робінсон вважають, що нерівність пов’язана з якістю інститутів у 
конкретному середовищі, які формуються, переважно, ендогенно [3, с. 7]. Т. Пікетті аргументує, що 
«нерівність існує не випадково, а є необхідною характеристикою капіталізму» і може бути подолана 
тільки шляхом державного втручання [4, с. 21]. Українські дослідники О. В. Дмитренко, С. А. Демченко 
вважають, що соціальна нерівність і фактори інституційного середовища взаємопов’язані [5]. 
В. Гімпельсон, Д. Трейзман зазначають, що інститути створюють великий вплив на нерівність, 
особливо у демократичних країнах [6]. Демократія сприяє перерозподілу доходів і «містить механізми, 
що забезпечують просування до більшої рівності» [7, с. 294]. 

Розвиток інституціональних теорій в економічних і соціологічних дослідженнях у ХХІ ст. набув 
достатньо широкого розповсюдження, проте зміст понять «інститут», «інституційне забезпечення» 
залишається не чітко визначеними. Існує декілька підходів до визначення цих понять. Термін 
«інститут» походить від латинського «institutum», що означає дослівно «встановлення, 
запровадження, звичай». У сучасній науці сутність поняття «інститут» розглядається з різних аспектів: 
сукупність специфічних нормативних комплексів, задіяних у процесі регуляції статусно-рольової 
поведінки індивідів (Т. Парсонс [8, с. 231–232]); набір правил та механізмів, що забезпечують їх 
виконання, і норми поведінки, що структурують повторювані взаємодії між людьми (Д. Норт [9, с. 73.]); 
соціальна організація (Т. Веблен, В. Мітчел [10, с. 13]); стійкі комплекси правил, які, переслідуючи одну 
спільну мету, управляють перманентним та абстрактним проявом суспільного життя (Ж. Бержель [10, 
с. 314]); «правила гри», які структурують поведінку організацій та індивідуумів в економіці (М. Одинцов 
[11, с. 15]) тощо. Як зазначено у Стенфордській енциклопедії, інститути характеризуються своїми 
можливостями впливати на поведінку людей шляхом встановлених певних правил. 

Отже, під інститутами ми розуміємо систему правил, принципів, норм, установок, механізмів, які 
регулюють різні сфери людської діяльності за допомогою економічних суб’єктів, організацій, певних 
структур як на державному, так і на зовнішньому рівнях. Також інститут можна розглядати як певну 
організацію з притаманними тільки їй правилами, що реалізуються у процесі конкретної взаємодії 
(взаємовпливу) встановлених норм з емпіричною імплементацією цих норм. 

Термін «інституційне забезпечення» в українському чинному законодавстві вперше подається у 
Наказі Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України «Про затвердження 
Методики визначення критеріїв євроінтеграційної складової державних цільових програм», де 
зазначено, що інституційне забезпечення – утворення нових або реорганізація (удосконалення) 
існуючих інституцій (структур), а також дії щодо кадрової підготовки з метою організаційного 
забезпечення діяльності цих інституцій та процесу євроінтеграції в цілому. Хоча під інституцією 
зазвичай розуміють (з лат. «Institutio», «institutiones») підручник. Як зазначають М. Кармазіна, 
О. Шурбована, «інституціям відводиться значення символічних, звичаєвих, семіотичних значень та 

практик» [12, с. 17]. Отже, інституція  це певний «текст», судження, на базі яких і виникають інститути. 
Практичним втіленням інституційного забезпечення є діяльність держави по формуванню 

законодавчої бази та справедливого розподілу доходів і розвитку щодо трансформації соціально-

http://www.hse.ru/org/persons/312277
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економічних систем та реалізації відповідних реформ. Тому ми вважаємо, що інституційне 
забезпечення скорочення соціально-економічної нерівності – це сукупність певних інститутів, 
механізмів щодо формування або удосконалення організаційних структур збалансованого розвитку. 
Інститути створюються індивідами й організаціями, які представляють собою об’єднання людей. 
Інститути необхідні для вирішення різних ситуацій, у тому числі скорочення нерівності. Розглянемо 
декілька основних інститутів, які торкаються теми нашого дослідження: політичний, соціальний та 
економічний. 

Означені інститути формують основу інституційного забезпечення концепції скорочення 
нерівності. Це верховенство права, система соціального захисту, механізми управління суспільними 
доходами, система оподаткування тощо. Більшість дослідників нерівності з позиції якості 
інституційного забезпечення вважають визначальними політичні інститути, що закріплюють політичну 
нерівність, яка, у свою чергу, трансформується в соціально-економічну нерівність. Дж. Стігліц [13] і 
Т. Пікетті [4] зазначають, що в основі політичної нерівності лежать інститути, що перерозподіляють 
владу і багатство на користь еліти. Г. Спенсер, обґрунтовував необхідність формування 
погоджувальної й координуючої суспільної підсистеми – особливого виду регулятивного інституту, в 
якості якого й поставав політичний інститут [10, с. 318]. У своєму дослідженні Т. Пікетті застерігає від 
економічного детермінізму щодо динаміки нерівності та зазначає про великий вплив політичних 
чинників на формування нерівного доступу до ресурсів [4, с. 39]. Емпірично підтверджено, що 
політичні інститути консенсусної демократії (Європейська практика) вводять такі правила 
взаємовідносин, які мають наслідком меншу нерівність і вищі рівні задоволеності громадян [5, с. 166]. 

Дж. Стігліц у книзі «Ціна нерівності» [13] пов’язує зростаючу нерівність з процесами пошуку 
ренти і перерозподілу суспільного багатства за допомогою політичного процесу. Дж. Стігліц також 
вказує на залежність динаміки добробуту і нерівності від таких урядових інститутів, як ставка 
оподаткування і забезпечення людей безкоштовною освітою [13, с. 78]. 

В економіко-соціологічних дослідженнях щодо нерівності вважається, що саме соціальні 
інститути відіграють важливу роль та проявляються у сукупності формальних організацій 
(організаційних структур), які задовольняють суспільну потребу. По-перше, це торкається таких 
аспектів, як вплив інститутів ринку праці на нерівномірність розподілу доходів, його регулювання; 
диференціація заробітних плат, рівень безробіття, трансфертні платежі, розмір мінімальної заробітної 
плати, політика створення робочих місць у державному секторі економіки тощо. 

По-друге, це вплив на розподіл доходів і, відповідно, на скорочення нерівності інституту 
профспілок і наявність колективних договорів (С. Кальдерон, А. Чонг [14, с. 73], Д. Соскіц, Т. Іверсен 
[15]). С. Кальдероном та А. Чонгом [14] виявлено, що нерівність скорочується значно більше при умові 
охоплення працівників профспілками і системою соціального страхування, та істотно менше 
скорочується при впровадженні офіційного мінімуму заробітної плати і системи державних робочих 
місць. Д. Соскіц, Т. Іверсен [15] є авторами так званої «теорії владних ресурсів» (Power Resources 
Theory), зміст якої полягає у тому, що зменшення ролі інституційних акторів (влада і власність) 
можливе тільки за умови потужного впливу з боку найманих працівників, тобто «впливові профспілкові 
об’єднання та підтримувані більшістю найманих працівників лівоцентристські уряди сприяють більш 
егалітарному розподілу доходів і більш справедливому їх перерозподілу» [15, с. 631]. 

О. Дмитренко та С. Демченко зазначають, що країни Північної Європи вважаються найбільш 
успішними у справі формування таких «правил гри» і режимів функціонування соціальних інститутів, 
які в підсумку зробили можливим поєднання високого економічного зростання, ефективного 
використання ресурсів у порівнянні з незначною соціальною нерівністю і низьким рівнем безробіття [5, 
с. 165]. Це пояснюється створенням певних умов, за яких відбувається якісний розвиток економіки та 
більш рівномірний розподіл ресурсів. Такі умови формує діяльність інститутів: система соціального 
партнерства між підприємцями, профспілками, Урядом; професійні комітети, які здатні впливати на 
розподіл доходів серед найманих працівників та їх перерозподіл шляхом оподаткування і соціальних 
виплат. Найефективніше система соціального партнерства діє у Скандинавських країнах, які 
домоглися вирівнювання заробітних плат (на основі принципу солідарності), зростання економіки, 
підвищення продуктивності праці та забезпечення майже повної зайнятості протягом 60 років. 

Також існує високий рівень кореляції між домогосподарством і освітою, між освітою та ринком 
праці, між окремими структурними позиціями у сфері зайнятості в цілому [5, с. 164]. Такі зв’язки 
формують структуру соціальних інститутів конкретного суспільства, визначають ймовірність 
досягнення індивідами тих чи інших позицій у соціальній ієрархії на певній стадії індивідуального 
життєвого циклу. 

Економічні інститути визначають потенціал економічного зростання країни, розподіл економічних 
ресурсів у майбутньому (багатства, фізичного та людського капіталу). Їх можна охарактеризувати як 
сукупність формальних та неформальних норм і правил, які регулюють поведінку людей в економічній 
сфері діяльності. Як визначають Д. Асемоглу, С. Джонсон, Д. Робинсон [3, с. 6], «економічні інститути 
впливають не тільки на розмір загального пирога, а й на те, яким чином даний пиріг ділиться між 
різними групами й індивідами у суспільстві». Низка авторів [3; 9; 14; 15] підтверджують важливість 
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інституційної сфери у розподілі доходів, оскільки статус та сфера діяльності, нагромаджене багатство 
впливають на нерівність. Щодо такого впливу на нерівність, можна виокремити два підходи. Згідно 
першого підходу, нерівність пов’язана з ефективністю та якістю інститутів, які сформувалися у країні у 
конкретних історичних умовах (М. Червеллаті, П. Фортунато, У. Сунде [16, с. 1045]). М. Градстейн [17] 
доводить, що нерівність доходів і погана якість економічних інститутів можуть взаємно підсилювати 
один одного, потенційно генеруючи різні шляхи розвитку. Він пропонує економіко-математичну модель 
взаємозв’язку політичної й економічної нерівності, якості інститутів та економічного зростання. Другий 
підхід пов’язаний з аргументацією зв’язку між нерівністю й існуванням універсальних законів 
капіталізму та, відповідно, ринкових інститутів (Т. Пікетті, Р. Голкомб, Ч. Будреу та ін. [4; 18]). 

Діяльність економічних інститутів у сучасних умовах сприяла розвитку теорії інклюзивного 
зростання. Інклюзивність означає те, що більшість членів суспільства відчувають на собі результати 
економічного зростання, що свідчить про скорочення нерівності. На Всесвітньому економічному 
форумі у 2017 році було запропоновано Індекс інклюзивного розвитку (IDI) – це новий глобальний 
індекс, який має більш комплексний зміст відносного стану економічного розвитку в порівнянні із 
загальноприйнятими рейтингами на основі ВВП на душу населення. Він включає одинадцять вимірів 
економічного прогресу та розраховується для 107 країн (для 29 розвинутих країн і 78 країн, що 
розвиваються). Серед основних показників нерівності, що включені до розрахунку IDI є: коефіцієнт 
розшарування суспільства за доходами (від 0 до 100); рівень бідності (у %); коефіцієнт розшарування 
суспільства за розподілом багатства (від 0, тобто без нерівності, до 100); медіанний дохід (дол. 
США) [19]). Перші місця у рейтингу інклюзивності займають практично такі ж країни, як і за рейтингом 
ВВП на душу населення, але є винятки. Наприклад, серед розвинутих країн за ВВП на душу 
населення і за індексом інклюзивного розвитку лідерами є Норвегія, Люксембург і Швейцарія. Проте 
Ісландія, яка за рейтингом ВВП тільки на 12-му місці, займає друге місце за рейтингом інклюзивності. 
Є несподівані лідери і серед країн, що розвиваються: Азербайджан (26-й за ВВП) виявився на 
третьому місці інклюзивності. Перші рядки в обох випадках залишилися за європейськими країнами: 
Литва, Угорщина та Латвія. США за рейтингом інклюзивності опинилися лише на 23-му місці з 29-ти 
серед розвинених країн. Україна займає 49-те місце серед країн, що розвиваються. Такий результат 
пояснюється короткою тривалістю життя, високою бідністю і одночасно високим ступенем нерівності 
(86 з 100 за розподілом багатства) та високим розміром держборгу. Відносно США, П. Кругман 
стверджував: «...найважливішим джерелом збільшення нерівності у Сполучених Штатах є інститути і 
норми, а не технології і глобалізація. Показовий приклад інституційних зрушень – колапс 
профспілкового руху в США» [20, с. 150]. 

Також діяльність інститутів можна оцінити на основі індексу економічної свободи, рейтинг якого 
базується на 4 основних складових: верховенство права, розмір держави (Уряду), ефективність 
регулювання та відкритість ринку. Високі значення індексу свідчать про ринковий розподіл ресурсів, а 
низькі – про значущість державних механізмів перерозподілу ресурсів [21]. Одним із інституційних 
факторів при розрахунку індексу економічної свободи є відкритість ринку, що значно впливає на 
нерівність. У роботі Е. Довідмана, О. Іцхокі та С. Реддінга [22] побудована економіко-математична 
модель впливу відкритості економіки на диференціацію заробітних плат і рівень безробіття, заснована 
на низці передумов про види базових функцій. На основі цієї моделі автори прийшли до двох 
висновків. По-перше, відкритість економіки зовнішнім ринкам призводить до збільшення 
продуктивності праці в експортному секторі, що, в свою чергу, збільшує дисперсію доходів і дисперсію 
заробітних плат між орієнтованими на внутрішній і зовнішній ринок секторами економіки. По-друге, 
якщо у короткостроковому періоді відкритість економіки сприяє збільшенню диференціації доходів, то 
в довгостроковому вона призводить до її зниження. В результаті диференціація може збільшитися або 
зменшитися, у порівнянні з початковим рівнем. 

Низка дослідників розглядають складні двосторонні взаємозв’язки політичних інститутів з 
економічними інститутами. Так, Д. Асемоглу і Дж. Робінсон [23] показали механізм формування 
нерівності під впливом цих інститутів. Політичні інститути, на думку авторів, визначають розподіл 
політичної влади у суспільстві de jure, а саме: «які групи позбавлені громадянських прав, як 
здійснюється конкуренція за політичну владу, як обмежуються економічні та політичні еліти тощо» [23, 
с. 20]. Юридична і фактична влада далі впливають на економічні інститути, а також визначають 
стабільність і зміну політичних інститутів. Економічні інститути, згідно Д. Асемоглу і Дж. Робінсона, 
визначають пропозицію різних навичок на ринку праці. Через контроль за оподаткуванням, розподілом 
ринкової влади і підтримкою ринкових структур вони впливають на ціни товарів і факторів 
виробництва. Також економічні інститути впливають на ефективність технологій, їх використання та 
еволюцію за допомогою ендогенних інновацій і процесів навчання [23, с. 20]. Все це впливає на 
соціально-економічну нерівність. 

Отже, економічні інститути сприяють якісному економічному зростанню, а політичні інститути 
надають владу групам, зацікавленим у широкомасштабному захисті прав власності, вводять 
ефективні обмеження щодо індивідів, які мають владу. 
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Аргументацією того, чому у сучасних умовах розвитку країни можуть мати різні інститути і, 
відповідно, різні рівні добробуту і нерівності, є теорія соціального конфлікту, згідно з якою 
створюються «погані» інститути (з точки зору розподілу влади, багатства, доходів, нерівних умов 
розвитку), які вигідні певним групам, що мають політичну та економічну владу [3]. Відповідно до цього 
підходу, «економічні і політичні інститути часто вибираються не всім суспільством (і не завжди з метою 
підвищення добробуту суспільства в цілому), а групами, які контролюють у даний момент політичну 
владу» [3, с. 189]. Такі інститути отримують максимальну вигоду від своєї діяльності. Отже, це дає 
можливість елітній меншині привласнювати більшу частину суспільного доходу і багатства. Автори 
аргументують, що багатство залишається основним детермінантом нерівності в усіх суспільствах, які 
визнають право приватної власності на ресурси і, навпаки, багатство завжди було джерелом 
економічної влади у суспільстві, а економічна влада тісно пов’язана з політичною. Як зазначає 
Т. Пікетті, відмінності в ідеологіях і роботі політичних інститутів мають більший вплив на нерівність, ніж 
економічні чинники [4, с. 275]. 

Вважається, що найбільш ефективну інституціональну структуру економіки мають західні країни 
зі змішаною економікою. Такі країни можуть собі дозволити використання методів прямого і непрямого 
втручання з метою проведення бажаної економічної політики без значної шкоди для всього 
національного господарства [11, с. 397]. Проте ринкові інститути у країнах, що розвиваються та з 
перехідною економікою, перебувають у стадії формування або взагалі відсутні. Тому регулювати 
нерівність у таких країнах досить складно. Але потрібно проводити модернізацію економіки, реформи, 
удосконалювати управління інституційним середовищем для більш ефективного й якісного розподілу 
ресурсів і якісного розвитку. 

Зауважимо, що можливості управління інституціональним середовищем залежать від поточних 
макроекономічних умов. Сприятлива макроекономічна кон’юнктура створює кращі можливості для 
розвитку, удосконалення перерозподільчої політики держави, у тому числі з метою зменшення 
нерівності. Проте використання даних можливостей багато в чому залежить від переважаючих у 
суспільстві політичних інститутів. 

Сучасні умови розвитку вимагають сформувати таку економічно обґрунтовану інституційну 
структуру збалансованого розвитку (скорочення нерівності), яка передбачала б адекватний 
інституційний механізм. Саме на основі діяльності інститутів формується інституційний механізм, який 
ми пропонуємо визначати як встановлену систему взаємодії суб’єктів ринкових відносин на основі 
інститутів. Інституційний механізм різних економічних систем змінюється під впливом глобалізації та 
інтеграції й утворює єдиний міжнародний інституційний механізм. Процеси глобалізації та інтеграції 
охоплюють практично всі існуючі економічні системи різних країн. У результаті відбувається 
формування міжнародних інституціональних механізмів. Дані механізми впливають на експорт та 
імпорт країн-учасниць, регулюючи їх участь не тільки у світовій економіці, а й у вирішенні глобальних 
світових проблем. 

Отже, інституційне забезпечення скорочення соціально-економічної нерівності охоплює 
сукупність певних інститутів та інституційних механізмів, що сприяють формуванню збалансованого 
розвитку та рівноважної соціально-економічної системи (табл. 1). 

Таблиця 1 
Інституційне забезпечення скорочення соціально-економічної нерівності 
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Соціальний інститут Економічний інститут Політичний інститут 

соціальний захист; 
соціальні програми підтримки 
доходів; 
соціальне страхування; 
соціальні трансферти; 
встановлений розмір 
мінімальної заробітної плати;  
централізована система 
колективних угод між 
підприємцями і профспілками;  
професійні спілки; 
диференціація заробітних 
плат. 

ефективна зайнятість; державне 
регулювання ринку праці; 
функції оподаткування; 
підвищення рівня розвитку 
людського капіталу; 
корекція первинного розподілу; 
політика перерозподілу доходів; 
політика створення робочих місць 
у державному секторі економіки; 
відкритість ринку. 

політична стабільність; 
форми оподаткування; 
демократія; 
державні соціальні гарантії; 
інституціональний розподіл 
політичної влади; 
тип виборчої системи;  
інституціональні умови 
забезпечення прав власності; 
дотримання трудових прав і 
стандартів; 
програми доступності освіти; 
ефективність регулювання; 
верховенство права; 
розподіл ринкової влади; 
підтримка ринкових структур. 

Джерело: розробка автора 
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Інституційна структура економіки країни – це результат діяльності держави, особливостей 
розвитку економіки та ефективності застосованих інституційних механізмів. Інституційні основи 
забезпечення скорочення нерівності мають стати основою формування Концепції збалансованого 
розвитку. На наш погляд, Концепція повинна представляти собою сукупність офіційно прийнятих і 
затверджених положень щодо цілей, завдання, принципів, форм та механізмів модернізації 
економічних відносин у певній країні з урахуванням вимог забезпечення збалансованого розвитку. 
Головною ціллю Концепції має бути забезпечення гідного задоволення потреб особистості, 
суспільства і держави для запобігання та ліквідації загроз несправедливого розподілу. Виконання 
Концепції має забезпечуватися адекватним інституційним механізмом. Пріоритетом має бути 
скорочення економічної нерівності, щоб уникнути соціальної напруженості та нестабільності. 
Концепція повинна виступати основоположним документом скорочення нерівності та передбачати 
формування інститутів держави, бізнесу, суспільства. На нашу думку, Концепція повинна бути 
оформлена у вигляді правового документа на поточну та довгострокову перспективу. 

Висновки з проведеного дослідження. Нерівності не уникла жодна країна, при цьому вона є 
джерелом соціальної напруженості та нестабільності, що зменшує або обмежує можливості 
повноцінно розвиватися. Інституційне забезпечення скорочення соціально-економічної нерівності – це 
сукупність певних інститутів, механізмів щодо формування або удосконалення організаційних структур 
збалансованого розвитку. Інститути дозволяють у рамках певних правил, принципів, норм, механізмів і 
систем обмеження, скорочувати нерівність та ефективно адаптуватися до внутрішніх і зовнішніх 
чинників сучасного розвитку. Існуюча система інституційного забезпечення скорочення нерівності є 
результатом особливостей розвитку економіки та якості діяльності інститутів. 
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Методика дослідження. Теоретичну та практичну базу дослідження сформували наукові доробки 

досліджень міжнародних організацій та провідних українських і закордонних авторів з проблем інституційного 
забезпечення скорочення нерівності. У процесі вирішення поставлених завдань використовувалися такі методи 
дослідження: систематизації та критичного аналізу (при визначенні діалектичних та методологічних основ 
інституційного забезпечення нерівності); компаративного аналізу та порівняння (при співставленні практики 
застосування різних інституційних механізмів скорочення нерівності в різних країнах та інститутах); узагальнення 
та формалізації (при розробці інституційних механізмів скорочення соціально-економічної нерівності у сучасних 
умовах розвитку). 

Результати. Детерміновано інституційні основи соціально-економічної нерівності. Сформовано механізми 

інституційного забезпечення нерівності за трьома основними інститутами: політичним, соціальним, економічним. 
Розроблено систему механізмів, що впливають на інституційне забезпечення скорочення нерівності, які 
сформовані за інституційними напрямками. Резюмовано, що інститути при умовах дотримання певних правил, 
принципів, норм, механізмів і систем обмеження дозволяють скоротити нерівність та ефективно адаптуватися до 
внутрішніх і зовнішніх чинників сучасного розвитку. 

Наукова новизна. Надано авторську інтерпретацію дефініції інституційне забезпечення скорочення 

соціально-економічної нерівності, під яким варто розуміти сукупність певних інститутів та механізмів, щодо 
формування або удосконалення організаційних структур збалансованого розвитку. 

Практична значущість. Отримані результати дослідження направлені на скорочення соціально-економічної 

нерівності у сучасних умовах розвитку, зокрема розроблена структура інституційного забезпечення дозволяє 
скоротити нерівність у країні за допомогою використання ефективних інституційних механізмів, які мають бути 
покладені в основу Концепції збалансованого розвитку. Отримані результати можуть бути спрямовані на 
оптимізацію управління збалансованим розвитком національної інституційної системи. Механізми політичного, 
соціального та економічного інститутів у сучасних умовах розвитку можуть бути запропоновані для аналітичного 
супроводження розробки та реалізації політики управління інституційною структурою з метою скорочення нерівності. 

Ключові слова: соціально-економічна нерівність, інституційне забезпечення, інститут, інституційний 

механізм, збалансований розвиток. 
 

Opalko V.V. INSTITUTIONAL PROVISION FOR THE REDUCTION OF SOCIAL AND ECONOMIC 
INHERITANCE IN THE CURRENT CONDITIONS OF DEVELOPMENT 

Purpose. The aim of the article is determination of the essence, components and mechanisms for improving 

institutional support for reducing the social and economic inequality in the current conditions of development. 
Methodology of research. The theoretical and practical basis of the research has formed scientific developments 

of researches of international organizations and leading Ukrainian and foreign authors on the problems of institutional 
support for reducing inequality. The following research methods are used in the process of solving the tasks: 
systematization and critical analysis (in determining the dialectical and methodological foundations of the institutional 
provision of inequality); comparative analysis and comparison (by comparing the practice of applying different 
institutional mechanisms for reducing inequalities in different countries and institutions); generalization and formalization 
(in the development of institutional mechanisms for reducing social and economic inequality in the current conditions of 
development). 

Findings. The institutional foundations of social and economic inequality are determined. The mechanisms of 

institutional provision of inequality are formed in three main institutes: political, social and economic. A system of 
mechanisms has been developed that influence the institutional provision of reducing inequalities, which are formed 
according to institutional directions. It is summarized that institutes, subject to the observance of certain rules, principles, 
norms, mechanisms and constraints, can reduce inequality and adapt effectively to internal and external factors of 
modern development. 

Originality. The author's interpretation of the definition of the institutional provision of the reduction of social and 

economic inequality, which should mean a set of certain institutions and mechanisms, in relation to the formation or 
improvement of the organizational structures of balanced development, should be understood. 

Practical value. The obtained results of the research are aimed at reducing social and economic inequality in 

modern conditions of development, in particular the developed institutional support structure can reduce inequality in the 
country by using effective institutional mechanisms that should be the basis of the Concept of balanced development. 
The obtained results may be aimed at optimizing the management of the balanced development of the national 
institutional system. Mechanisms of political, social and economic institutions in modern conditions of development can 
be proposed for analytical support to the development and implementation of the institutional structure policy in order to 
reduce inequality. 

Key words: social and economic inequality, institutional support, institute, institutional mechanism, balanced 

development. 
 
Опалько В.В. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОКРАЩЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЕКОНОМИЧЕСКОГО НЕРАВЕНСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 

Цель. Определение сущности, составляющих и механизмов совершенствования институционального 

обеспечения сокращения социально-экономического неравенства в современных условиях развития.  
Методика исследования. Теоретическую и практическую базу исследования сформировали научные труды 

исследований международных организаций и ведущих украинских и зарубежных авторов по проблемам 
институционального обеспечения сокращения неравенства. В процессе решения поставленных задач 
использовались следующие методы исследования: систематизации и критического анализа (при определении 
диалектических и методологических основ институционального обеспечения неравенства); компаративного анализа 
и сравнения (при сопоставлении практики применения различных институциональных механизмов сокращения 
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неравенства в разных странах и институтах); обобщения и формализации (при разработке институциональных 
механизмов сокращения социально-экономического неравенства в современных условиях развития). 

Результаты. Детерминированы институциональные основы социально-экономического неравенства. 

Сформированы механизмы институционального обеспечения неравенства по трем основным институтам: 
политическому, социальному, экономическому. Разработаны механизмы, влияющие на сокращение неравенства, 
которые систематизированы по институционным направлениям. Резюмированы умозаключения, что институты 
позволяют при условиях соблюдения определенных правил, принципов, норм, механизмов и систем ограничения 
сокращать неравенство и эффективно адаптироваться к внутренним и внешним факторам современного развития. 

Научная новизна. Предложена авторская интерпретация дефиниции институциональное обеспечение 

сокращения социально-экономического неравенства, под которым следует понимать совокупность определенных 
институтов и механизмов по формированию или совершенствованию организационных структур устойчивого 
развития.  

Практическая значимость. Полученные результаты исследования направлены на сокращение 

социально-экономического неравенства в современных условиях развития, в частности разработанная структура 
институционального обеспечения позволяет сократить неравенство в стране с помощью использования 
эффективных институциональных механизмов, которые должны быть положены в основу Концепции устойчивого 
развития. Полученные результаты могут быть направлены на оптимизацию управления сбалансированным 
развитием национальной институциональной системы. Механизмы политического, социального и экономического 
институтов в современных условиях развития могут быть предложены для аналитического сопровождения 
разработки и реализации политики управления институциональной структурой с целью сокращения неравенства. 

Ключевые слова: социально-экономическое неравенство, институциональное обеспечение, институт, 

институциональный механизм, сбалансированное развитие. 
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УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ СИСТЕМИ ВИРОБНИЧОЇ 
ІНФРАСТРУКТУРИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 
Постановка проблеми. Національна економіка України має свої, тільки для неї характерні 

особливості, до яких відносяться: споживання великої кількості енергії різних видів і параметрів; 
висока ступінь зносу основних виробничих фондів; високий рівень дефіциту матеріальних і фінансових 
ресурсів; високий ступінь ризику господарчої діяльності; перевищення підприємствами гранично 
припустимих норм забруднення навколишнього середовища. Економічний розвиток промислового 
підприємства визначається передусім підвищенням ефективності організації виробничої 
інфраструктури на підприємстві. Для підтримки досягнутих темпів росту виробництва необхідні все 
значніші інвестиції, а досягнення науково-технічного прогресу повинні бути спрямовані на 
нейтралізацію подорожчання факторів, що впливають на погіршення стану довкілля. Зокрема, на 
промислових підприємствах проблемою є правильна організація виробничої інфраструктури 
підприємства. В основі цієї проблеми на сучасному етапі лежать не тільки фінансові труднощі, а і, в 
значному ступені, невідповідність існуючої господарчої ситуації застосовуваним методам планування 
та управління енергопостачанням, технологічним оснащенням, ремонтами і обслуговуванням 
технологічного устаткування, транспортними перевезеннями, матеріально-технічним постачанням. 

Основну частину показників роботи виробничої інфраструктури визначає вид і масштаби 
підприємства, тип виробництва, обсяг і номенклатура продукції. Для інструментального господарства 
характерно те, що витрати, пов’язані зі зношуванням, ремонтом і заточенням інструменту, складають 
10% від собівартості продукції; запас інструменту в грошовому вираженні складає до 40% від 
загальної суми оборотних коштів, витрати на технологічне оснащення у багатосерійному виробництві 
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досягають 25% вартості устаткування. В ремонтному господарстві витрати на відтворення засобів 
виробництва складають 15% від собівартості продукції. На підприємствах машинобудівного комплексу 
частка споживаної енергії в собівартості продукції досягає 30%, а на металургійних підприємствах – 
60%. У виробничий інфраструктурі промислового підприємства зайнято приблизно 50% загальної 
кількості персоналу. Таким чином ми бачимо, що від раціональної організації виробничої 
інфраструктури підприємства залежать витрати на виробництво й фінансові результати підприємства. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Аналіз практики організації допоміжних виробництв 
і господарств у сучасних умовах дозволяє стверджувати, що звичайний функціональний менеджмент 
не в змозі забезпечити ефективне управління задачами виробничої інфраструктури підприємства. На 
основі аналізу вітчизняної та закордонної науково-технічної літератури встановлено, що в даний час 

інтенсивно розвивається і використовується в управлінській практиці новий напрямок менеджменту  
«Управління проектами». В «Кодексі знань про управління проектами» проект – деяка задача з 
визначеними вихідними даними та необхідними результатами (цілями), що обумовлюють спосіб її 
рішення [1]. Проект містить у собі задум (проблему), засоби його реалізації (рішення проблеми) і 
одержувані в процесі реалізації результати. Досвід використання управління проектами в розвинутих 
країнах свідчить про те, що дана методологія є «ефективним засобом управління в умовах, які 
змінюються, та системах, що розвиваються, в умовах нестабільності та невизначеності, в умовах 
слабо контрольованої зміни факторів середовища і дефіциту ресурсів» [1]. Управління проектом 
представляє собою методологію безупинної організації, планування, керівництва, координації 
людських, матеріальних, фінансових ресурсів протягом життєвого циклу проекту. Загалом, концепція 

управління проектами розроблена стосовно до інвестиційних проектів [24], однак останнім часом 
проектний підхід усе частіше застосовується і до процесів, орієнтованих на безупинне виробництво. 
Том Пітерс передбачає, що в «найближчому майбутньому основна частина роботи, виконуваної у 
світі, матиме відношення до розумової праці, якою на напівпостійній основі будуть займатися невеликі 
групи фахівців, націлені на реалізацію конкретних проектів» [5]. Закордонні фахівці наводять таке 
визначення: «Проектом є будь-яка задача, яка має певний строк початку і кінця свого здійснення, яка 
вимагає використання одного або більше ресурсів у кожних окремих, але взаємозалежних діях, які 
повинні бути завершені для досягнення цілей, заради яких проект було ініційовано» [6].  

Аналіз системи виробничої інфраструктури промислових підприємств із позицій управління 
проектами показав, що вона цілком відповідають вихідним умовам застосування цієї методології: 
1) спрямованість на досягнення конкретних цілей, визначених результатів – забезпечення надійної 
організації виробничої інфраструктури; 2) координоване виконання численних взаємозалежних робіт – 
виконання своїх завдань енергогосподарством, інструментальним господарством, службою головного 
механіка, транспортним господарством, службою метеріально-технічного забезпечення; 3) обмежена 
тривалість у часі, з визначеним початком і кінцем – початок і кінець виробничого циклу, введення 
підприємства в експлуатацію і вивід з неї, початок і кінець реконструкції. Викладене свідчить про 
необхідність і можливість трансформації підходу в управлінні системою виробничої інфраструктури 
підприємств на базі методології управління проектами. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження проблем оптимальної організації системи 
виробничої інфраструктури підприємства, які потребують застосування методології управління 
проектами у сучасних умовах ринкової конкуренції. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасне промислове підприємство використовує 
у своїй діяльності велику кількість різноманітного інструменту й оснащення. Своєчасне забезпечення 
робочих місць якісним інструментом і оснащенням з мінімальними витратами може бути досягнуто 
тільки шляхом стандартизації й уніфікації спеціального оснащення, розширення використання 
універсально-складальних пристроїв, універсально-налагоджувальних пристроїв, удосконалення 
методів забезпечення робочих місць інструментом і оснащенням. Необхідно поліпшити роботу 
інструментальних складів на основі автоматизації складських операцій, впровадити прогресивні 
системи оперативно-виробничого планування й обліку діяльності інструментального господарства на 
промислових підприємствах. 

Основним завданням енергогосподарства є організація надійного й безперебійного постачання 
енергії необхідних параметрів при мінімальних затратах. Перерви в енергопостачанні можуть 
привести до розладу технологічного процесу, збільшення витрат на виробництво продукції, до 
погіршення фінансового стану підприємства. Структура й обсяг енергопостачання промислового 
підприємства залежать від технологічного процесу виробництва, виду продукції, виробничої 
потужності та енергетичних зв’язків підприємства з районною енергетикою. У технологічному 
відношенні енергогосподарство поділяється на генеруючу частину, передавальну і розподільну 
частини, споживаючу частину. 

Розвиток промислового виробництва супроводжується швидким ростом активної частини 
основних фондів. У процесі експлуатації устаткування зношуються і руйнуються окремі деталі та 
вузли, знижуються потужність і продуктивність устаткування. Для виконання всього комплексу робіт з 
ремонту й обслуговування устаткування на кожному промисловому підприємстві створюється 
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ремонтне господарство. Основним завданням його діяльності є забезпечення постійної 
працездатності устаткування при мінімальних витратах на ремонт. 

Діяльність сучасного промислового підприємства пов’язана з переміщенням великих обсягів 
матеріалів, напівфабрикатів, оснащення, відходів виробництва і готової продукції. З цією метою на 
підприємстві створюється транспортне господарство. Основне завдання цієї служби полягає в 
здійсненні найбільш раціонального переміщення вантажів відповідно до вимог виробничого процесу 
при мінімальних затратах на утримання транспортної служби. 

Для досягнення ефективного функціонування підприємства необхідна організація своєчасного і 
комплектного забезпечення виробництва високоякісними матеріально-технічними ресурсами. 
Поставки цих ресурсів на підприємство здійснюють підрозділи системи матеріально-технічного 
забезпечення, що входить до складу загальної логістичної системи підприємства. Основне завдання 
системи матеріально-технічного забезпечення полягає у своєчасному забезпеченні його виробничих  
підрозділів необхідними матеріально-технічними ресурсами відповідного асортименту і якості при 
мінімально можливих затратах. 

Отже, система виробничої інфраструктури підприємства включає такі складові: інструментальне 
господарство, службу головного механіка, службу головного енергетика, транспортне господарство, 
систему матеріально-технічного забезпечення. 

Відомо, що виробнича діяльність будь-якого підприємства здійснюється на основі проектів, але в 
пояснювальній записці проекту розділи стосовно допоміжних служб займають невеликий обсяг. Досвід 
використання управління проектами свідчить, що дана методологія є ефективним засобом управління 
для системи виробничої інфраструктури підприємства. Ефективність застосування методології 
управління проектами зумовлена тим, що ця методологія представляє собою методологію 
планування, організації, керівництва, координації людських і матеріальних ресурсів на протязі 
проектного циклу. Методологія управління проектами спрямована на ефективне досягнення 
поставлених цілей через застосування системи сучасних методів, техніки та технологій управління. 

Серед завдань при дослідженні виробничої інфраструктури можна виділити два основних класи:  
1. Завдання аналізу, пов’язані з вивченням властивостей системи виробничої інфраструктури в 

залежності від її складових і значень параметрів. Склад цієї системи і значення всіх її конструктивних 
параметрів вважаються відомими; потрібно обчислити значення функціональних характеристик 
(показників ефективності, надійності, стійкості до перешкод і т. п.) для фіксованого набору початкових 
станів і умов функціонування.  

2. Завдання синтезу, суть якого полягає у виборі складових і значень параметрів, виходячи з 
заданих властивостей виробничої інфраструктури. При вирішенні цих завдань заданими є значення 
функціональних характеристик і галузь їх стійкості. 

Потрібно вибрати структуру системи і такі значення конструктивних параметрів, щоб одержати 
необхідні значення функціональних характеристик. Найбільш прийнятним методом рішення обох 
класів завдань є моделювання за допомогою комп’ютерної техніки [7]. Розрізняють фізичне та 
математичне моделювання. При дослідженні виробничих систем більш широкі можливості має 
математичне моделювання. Для розробки математичної моделі необхідна формалізація об’єкта, 
тобто вивчення структури, змістовний її опис, побудова формалізованої структурно-логічної схеми. На 
підставі розгляду системи виробничої інфраструктури з позицій методології управління проектами 
розроблена формалізована структурно-логічна модель виробничої інфраструктури 
підприємства (рис. 1). 

Основні елементи моделі:  
– база даних, що містить у собі нормативно-довідкову базу складових виробничої 

інфраструктури та накопичує інформацію про стан кожної одиниці матеріального та людського 
ресурсу, відповідно до класифікації умов експлуатації;  

– база моделей, що представляє собою інструментарій вироблення управлінських рішень;  
– об’єкт управління, що представляє собою процес експлуатації матеріальних та людських 

ресурсів;  
– функції і підсистеми управління проектами. 
Особливістю розробленої моделі і подальшим розвитком методології управління проектами є 

управління адаптивними проектами, які дозволяють пов’язати в один збалансований комплекс усі 
ресурси підприємства з урахуванням виробничо-економічної ситуації в конкретний момент часу. 
Основними інструментами адаптації проекту є склад виробничої інфраструктури та ситуаційне 
управління проектами. Ці адаптивні проекти дозволяють зв’язати в єдиний збалансований комплекс 
усі ресурси підприємства з урахуванням виробничо-економічної ситуації в конкретний момент часу та 
«підтримувати» його в оптимальному режимі у процесі реалізації за рахунок коректувальних дій. 

Множина моделей [8; 9], що відображає множину ситуацій прийняття управлінських рішень та 
різницю в природі, напряму і силі дії факторів, зумовлює необхідність розробки методики вибору в 
кожній ситуації найбільш адекватної моделі. В якості методу селекції моделей пропонується 
використовувати метод групового урахування аргументів (МГУА) [10]. Цей метод становить синтез 
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регресійного аналізу і способів регуляризації. 
 

 
Рис. 1. Модель системи виробничої інфраструктури (ВІС) на основі методології 

управління проектами  
Джерело: [11] 

 
Базуючись на основних положеннях теорії саморегуляції, розроблена алгоритмізація процесу 

визначення єдиної моделі оптимальної складності. При цьому вирішувалися такі завдання: 
1. Вибір критерію селекції. Найперспективнішим критерієм вважається рівняння балансу змінних, 

який передбачає постійність балансових співвідношень у минулому, на даний час і в майбутньому. 
2. Вибір середовища моделювання чи списку можливих змін, що описують стан об’єкта. 
3. Вибір опорної функції та її складності. 
4. Визначення конкретних значень коефіцієнтів опорної функції оптимальної складності. 
5. Використання отриманої моделі для прогнозування стану системи в майбутньому. 
Для визначення стохастичних моделей необхідна наявність інформаційної бази, що 

характеризує роботу системи в минулому. 
Більшість прогнозуючих задач управління, що розв’язуються за допомогою алгоритмів МГУА 

зводяться до прямого визначення функції по невеликій кількості заданих значень факторів.  
Узагальнений алгоритм МГУА є оптимальним у класі сум будь-яких елементарних функцій 

(наприклад, ступеневих поліномів). Він використовує опорну функцію, що включає в себе як добутки, 
так і суми трендів. Склад членів опорної функції визначають або за допомогою повного перебору 
варіантів (при малій кількості аргументів), або за допомогою багаторядної селекції комбінацій. 

Ефективність МГУА зумовлена тим, що він дає можливість спрямованої селекції із усіх єдиної 
моделі оптимальної складності на підставі критеріїв регуляризації. У процесі реалізації проекту 
менеджерам доводиться оперувати значними обсягами даних, що можуть бути зібрані й організовані з 
використанням комп’ютера. Крім того, багато аналітичних засобів, наприклад, перерахування графіку 
робіт з врахуванням фактичних даних, ресурсний та вартісний аналіз, мають досить складні для 
неавтоматизованого розрахунку алгоритми. 

Для підвищення ефективності процесів управління адаптивними проектами розроблена 
автоматизована інформаційна система (АІС) виробничої інфраструктури підприємства. Основними 
компонентами АІС є її наступні функціональні підсистеми:  

– автоматизована система інженерного прогнозування (АСІП);  
– система автоматизованого проектування (САПР);  
– автоматизована система управління виробництвом (АСУВ).  
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Процеси і завдання функціональних підсистем АІС наведені в табл. 1. 
Таблиця 1 

Процеси і завдання функціональних підсистем АІС 
 

Види процесів Тип АС Задачі адаптації проектів 

Дослідницькі 
АСІП 1. Одержання, дослідження, коректування моделей. 

2. Інженерне прогнозування. 

Проектно-
конструкторські 

САПР 1. Параметрична оптимізація об’єктів виробництва. 
2. Розробка технологічних процесів. 
3. Підготовка конструкторсько-технологічної документації. 

Виробничі 
АСУВ 1. Планування. 

2. Організація. 
3. Контроль. 

Джерело: складено авторами на основі [8; 11; 12] 

 
Таким чином, АІС має забезпечити: 
– постійне спостереження за поточним станом об’єкта управління та його характеристик; 
– адаптацію, тобто пристосування до прийнятої практики виробничої інфраструктури та 

модифікації, якщо така практика змінюється; 
– підтримку професійної діяльності управлінських працівників; 
– взаємодію з управлінським персоналом;  
– здійснення збирання та аналізу даних для управління й автоматичного виконання програмних 

засобів при настанні заданого часу з формуванням необхідної звітності; 
– реалізацію системи підказок і рекомендацій для користувачів; 
– ефективне збереження даних у базах даних (БД) і можливість доступу до них будь-якого 

кінцевого користувача зі свого робочого місця; 
– взаємодію користувачів між собою на основі без паперової технології. 
Кожній функціональній підсистемі АІС властива своя внутрішня структура. Організаційно кожна 

підсистема складається з сукупності автоматизованих робочих місць (АРМів) керівників або спеціалістів 
допоміжних служб підприємства, на яких розв’язуються комплекси завдань. Між функціональними 
підсистемами встановлюються відповідні інформаційні зв’язки. При використанні немережних технологій 
оброблення інформації інформаційні зв’язки реалізуються передачею інформації на магнітних або інших 
носіях. Найефективніше інформаційні зв’язки здійснюються в умовах локальної мережі, коли інформація 
передається лініями зв’язку, а також телекомунікаційними каналами із зовнішнім середовищем. Кожне 
конкретне задання при розробці АІС має розглядатися в інформаційному взаємозв’язку з іншими 
завданнями даної підсистеми та інших підсистем, а також із зовнішніми АІС.  

Висновки з проведеного дослідження. Дослідження дозволили обґрунтувати основні етапи 
методики адаптивного проектування складових системи виробничої інфраструктури підприємств:  

– селекція моделей кожного виду матеріальних і людських ресурсів в конкретних виробничо-
економічних умовах на підставі використання алгоритмів та критеріїв МГУА; 

– структурне планування адаптивного проекту на основі визначення ієрархії, порядку та змісту 
допоміжних робіт виробничого процесу; 

– ресурсне планування на основі вартісного аналізу та мінімізації ризиків; 
– ситуаційне управління виконанням проекту на підставі трекінг-контролю.  
Використання інформаційних технологій, методики управління проектами і алгоритмів МГУА у 

практиці управління системою виробничої інфраструктури підприємства дозволить забезпечити 
працездатність всіх видів техніки, ритмічність виробничого процесу, підвищити надійність виконання 
плану виробництва в умовах дефіциту ресурсів і лімітування витрат на допоміжні процеси на 
підприємстві.  
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Поліщук І.Г., Короленко О.Б. УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ СИСТЕМИ ВИРОБНИЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 
Мета. Дослідження проблем оптимальної організації системи виробничої інфраструктури підприємства, які 

потребують застосування методології управління проектами у сучасних умовах ринкової конкуренції. 
Методика дослідження. Теоретичною основою дослідження є наукові праці зарубіжних і вітчизняних 

вчених з питань організації та управління системою виробничої інфраструктури. У статті використано такі 

загальнонаукові методи: аналізу та синтезу  при дослідженні складових системи виробничої інфраструктури та 
кількісних і якісних закономірностей їх функціонування; структурно-логічний – при визначенні застосування 
методології управління проектами для управління системою виробничої інфраструктури промислового 
підприємства; алгоритм МГУА – для адаптивного проектування складових системи виробничої інфраструктури 
підприємства. 

Результати. Доведено, що в сучасних умовах ринкової конкуренції для оптимальної організації системи 

виробничої інфраструктури доцільно застосовувати методологію управління проектами. Розроблено модель 
системи виробничої інфраструктури на основі методології управління проектами. Для підвищення ефективності 
процесів управління адаптивними проектами розроблена автоматизована інформаційна система виробничої 
інфраструктури підприємства. 

Наукова новизна. Викладено новий підхід до управління системою виробничої інфраструктури 
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підприємства, який базується на використанні методології управління проектами. Запропонована формалізована 
структурно-логічна модель управління проектами системи виробничої інфраструктури підприємства. Особливістю 
розробленої моделі і подальшим розвитком методології управління проектами є управління адаптивними 
проектами, які дозволяють пов’язати в один збалансований комплекс усі ресурси підприємства з урахуванням 
виробничо-економічної ситуації в конкретний момент часу. 

Практична значущість. Використання інформаційних технологій, методики управління проектами і 

алгоритмів МГУА у практиці управління системою виробничої інфраструктури підприємства дозволить підвищити 
надійність виконання виробничого процесу в умовах дефіциту ресурсів і лімітування витрат на допоміжні процеси 
на підприємстві. 

Ключові слова: система виробничої інфраструктури, модель управління, проект, менеджмент. 
 

Polishchuk I.H., Korolenko O.B. MANAGEMENT OF PROJECTS OF MANUFACTURING INFRASTRUCTURE 
SYSTEM OF INDUSTRIAL ENTERPRISE 

Purpose. The aim of the article is investigation of the problems of optimal organization of the system of industrial 

infrastructure of the enterprise, which require application of the methodology of project management in the current 
conditions of market competition. 

Methodology of research. The theoretical basis of the research is the scientific work of foreign and domestic 

scientists on the organization and management of the system of industrial infrastructure. The following general scientific 

methods are used in the article: analysis and synthesis  in the study of components of the system of production 
infrastructure and quantitative and qualitative patterns of their functioning; structural and logical – in determining the 
application of the methodology of project management to manage the industrial infrastructure of an industrial enterprise; 
GMUA algorithm – for adaptive design of components of the system of industrial infrastructure of the enterprise. 

Findings. It is proved that it is expedient to apply the methodology of project management in modern conditions of 

market competition for optimal organization of the system of industrial infrastructure. The model of the production 
infrastructure system based on the methodology of project management is developed. The automated information 
system of the enterprise's production infrastructure has been developed to improve the efficiency of adaptive project 
management processes. 

Originality. The new approach to management of enterprise infrastructure production system is based on using 

the methodology of project management. The formalized structural and logical model of project management of the 
system of industrial infrastructure of the enterprise is offered. The peculiarity of the developed model and the further 
development of the project management methodology is the management of adaptive projects, which allow linking all 
resources of the enterprise into one balanced complex taking into account the production and economic situation at a 
specific moment in time. 

Practical value. The use of information technologies, methodology of project management and GMUA algorithms 

in the practice of managing the enterprise's production infrastructure system will increase the reliability of the 
implementation of the production process in the conditions of resource shortages and limiting the costs of support 
processes in the enterprise. 

Key words: system of industrial infrastructure, model of management, project, management. 

 
Полищук И.Г., Короленко О.Б. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
Цель. Исследование проблем оптимальной организации системы производственной инфраструктуры 

предприятия, которые нуждаются в применении методологии управления проектами в современных условиях 
рыночной конкуренции. 

Методика исследования. Теоретической основой исследования являются научные работы зарубежных и 

отечественных ученых по вопросам организации и управление системой производственной инфраструктуры. В 

статьи использованы такие общенаучные методы: анализа и синтеза  при исследовании составных системы 
производственной инфраструктуры и количественных и качественных закономерностей их функционирования; 

структурно-логический  при определении применения методологии управления проектами для управления 

системой производственной инфраструктуры промышленного предприятия; алгоритм МГУА  для адаптивного 
проектирования составных системы производственной инфраструктуры предприятия. 

Результаты. Доказано, что в современных условиях рыночной конкуренции для оптимальной организации 

системы производственной инфраструктуры целесообразно использовать методологию управления проектами. 
Разработана модель системы производственной инфраструктуры предприятия на основе методологии 
управления проектами. Для повышения эффективности процессов управления адаптивными проектами 
разработана автоматизированная информационная система производственной инфраструктуры предприятия. 

Научная новизна. Изложен новый подход к управлению системой производственной инфраструктуры 

предприятия, который базируется на использовании методологии управления проектами. Предложена 
формализованная структурно-логическая модель управления проектами системы производственной 
инфраструктуры предприятия. Особенностью разработанной модели и дальнейшим развитием методологии 
управления проектами являются управления адаптивными проектами, которые разрешают связать в один 
сбалансированный комплекс все ресурсы предприятия с учетом производственно-экономической ситуации в 
конкретный момент времени. 

Практическая значимость. Использование информационных технологий, методики управления 

проектами и алгоритмов МГУА в практике управления системой производственной инфраструктуры предприятия 
разрешит повысить надежность выполнения производственного процесса в условиях дефицита ресурсов и 
лимитирование затрат на вспомогательные процессы на предприятии.  

Ключевые слова: система производственной инфраструктуры, модель управления, проект, менеджмент. 
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РОЛЬ УНІВЕРСИТЕТІВ 
 У СТИМУЛЮВАННІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

 
Постановка проблеми. Протягом декількох останніх десятиліть центральне місце в питаннях 

освітньої політики утримує оцінка вкладу університетів в розвиток суспільства  економічний, 
соціальний, культурний та інноваційний. У системах вищої освіти економічно розвинених країн 
відбуваються радикальні трансформації, пов’язані з вирішальним значенням університетів для 
інноваційного розвитку та економічного зростання. Двома основними завданнями кожного 
університету, безумовно, залишаються освіта і наука. Проте зростає усвідомлення того, що, крім 
школи і лабораторії, університети стають підприємствами з відповідними функціями в економіці і 
суспільстві. Вони починають позиціонуватися як двигуни регіонального розвитку, їм належить важливе 
місце в програмах економічного та інноваційного розвитку територій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом розгорнуто цікаву наукову дискусію 
щодо формування університетів четвертого покоління та розширення їх функцій у 21 столітті. 

Аналізу завдань університету в процесі стимулювання регіонального економічного розвитку 

присвячені роботи Р. Флоракса, а ролі університетів четвертого покоління у регіональному розвитку  
Б. Зуті, М. Люковича, Х. Ецковича, Л. Лейдесдорфа. П. Маскел і Г. Торнквіст вивчають партнерство 
універстетів, уряду і бізнесу у досягненні регіонального економічного розвитку; кількісному підрахунку 
внеску університетів у регіональний розвиток присвячені дослідження П. Пелленбарга, А. Валеро, 
Д. В. Рейена. 

Дослідженню інноваційних аспектів розвитку вищої освіти, питанням кадрового забезпечення 
інноваційних процесів приділяли увагу у своїх працях О. Барабанова, Л. Весніна, І. Вотякова, 
О. Грішнова, О. Грудзинський, В. Зінов, В. Корсак, В. Куценко, Л. Семів, А. Скрипник, В. Плохій, 
С. Теребова, В. Шейко, В. Шпільберг та ін.  

Проте формування університетів третього та четвертого покоління та роль вищих навчальних 
закладів у стимулюванні розвитку економічної системи регіону українськими вченими розглядається 
досить обмежено. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження ролі університетів третього та четвертого 
покоління у стимулюванні розвитку регіональної економічної системи. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Роль університетів у економічному розвитку 
країни щодалі частіше розглядають аналітичні центри багатьох країн світу. Університети стають 
головними розробниками інновацій, забезпечують зайнятість, впливають на розвиток підприємництва 
в регіоні тощо. Дедалі більше уваги в світі приділяють ринку освітніх послуг, розглядаючи його і як 
значний експортний потенціал країни. Так, у США вища освіта – п’ята у грошовому обчисленні стаття 
експорту американської економіки; в Австралії освітня галузь третє найбільше джерело бюджетних 
надходжень в економіку країни; в Канаді міжнародна освіта визнана чільним фактором у створенні 
нових робочих місць та покращенні добробуту (уряд країни планує до 2022 р. удвічі збільшити 
кількість іноземних студентів – до 450 тис. осіб, що призведе до зростання витрат іноземних студентів 
у країні до 16,1 млрд. доларів і дозволить створити в Канаді щонайменше 86,5 тис. нових робочих 
місць) [1]. 

Реальність свідчить про зміну соціально-економічних цілей університету. Якщо університет 
першого покоління (1.0) – це тільки освітній інститут, то університет другого покоління (2.0) вже 
націлений на навчання та дослідження, а під університетом третього покоління (3.0) розуміють 
інтегроване освітнє, науково-дослідне та підприємницьке середовища. Поруч з його традиційними 
цілями виникає сфера економічної активності, в яку входять розробка і трансфер технологій, 
комерціалізація продуктів академічної науки і виведення їх на ринок, створення нових бізнес-проектів, 
управління інтелектуальною власністю з метою отримання прибутку. Сьогодні мова вже йде про 
університети четвертого покоління (див. табл. 1). І хоча точні характеристики університету 4.0 ще 
недостатньо досліджені, найсуттєвіша їх відмінність у наявності стратегічного підходу до власного 
розвитку і можливості активно формувати конкурентоспроможне регіональне середовище [2]. 
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Таблиця 1 
Характеристики чотирьох поколінь університетів  

 

Характери-
стика 

Університет 
першого 

покоління 

Університет 
другого 

покоління 

Університет 
третього покоління 

Університет четвертого 
покоління 

Мета 
діяльності  

Навчання  Освіта і 
дослідження 

Навчання, 
дослідження та 
комерціалізація 
знань 

Навчання, дослідження + 
розробки + інновації, 
комерціалізація знань, активний 
розвиток економіки 

Роль  Захисник правди Пізнання 
природи 

Створення 
академічної доданої 
вартості 

Прискорювачі регіональної 
економіки, визначники стратегій 
розвитку 

Випуск  Професіонали  Професіонали та 
науковці 

Професіонали, 
науковці та 
підприємці 

Професіонали, науковці, 
підприємці та 
конкурентоспроможна 
регіональна економіка 

Мова  Латина  Національна  Англійська  Багатомовність (національна та 
англійська) 

Управління  Ректор  Частково зайняті 
вчені 

Професійні 
управлінці 

Професійні управлінці та 
регіональні експерти 

Джерело: [3] 
 

Зростання впливу на регіональний розвиток можна очікувати вже від університетів третього 
покоління, оскільки саме тут важливими стають не тільки освіта і дослідження, а й використання 
знань. В результаті зв’язок між виробництвом та університетами поглиблюється, тому є можливість 
місцевого використання знань, створених в університетах. Це підвищує конкурентоспроможність 
підприємств і, як наслідок, регіону. Крім того, покращується і соціальне середовище університетів. 
Засноване на знаннях суспільство неминуче пов’язане з оцінкою людського капіталу, оскільки 
конкурентоспроможність економіки залежить від кількості і якості наявних людських ресурсів. 

На думку Р. Флоракса можливі вісім напрямів впливу університету на регіон (див. табл. 2). 
Таблиця 2 

Регіональні ефекти діяльності університету 
 

Вплив університету на 
регіональну: 

Приклад 

Демографічну підсистему Зростання чисельності населення (зміна народжуваності і смертності), зміна 
структури населення і його мобільності 

Економічну підсистему Вплив на регіональну економіку, доходи бюджету, промислову структуру, 
ринок праці, мобільність робочої сили 

Інфраструктуру Вплив на ринок житла, транспортні, медичні послуги, сектор роздрібної 
торгівлі  

Культуру Збільшення пропозиції культурних послуг, вплив на культурний клімат 

Привабливість Вплив на імідж регіону, регіональну ідентичність  

Освіту Вплив на рівень освіченості, структуру та якість освіти в регіоні 

Соціальну підсистему Вплив на якість життя, місцевий спосіб життя 

Політичну підсистему Зміна політичної структури місцевих сил, розширення участі громадян, 
вдосконалення організації політичного процесу 

Джерело: [4] 
 

Зрозуміло, що виділені напрями не ізольовані один від одного, але мають різний ефект. 
Найсуттєвіше діяльність університету впливає на економічну підсистему, яка тісно пов’язана з 
демографічними змінами, інфраструктурою та іміджем регіону. 

Економічний вплив вищого навчального закладу визначають як різницю між існуючим рівнем 
економічної активності в регіоні і тим рівнем, який міг бути, якби установи не існувало [3]. 

Розрізняють короткостроковий та довгостроковий вплив університетів на економіку регіону. 
Короткостроковим є вплив на попит місцевих підприємств, доходи і видатки місцевих домашніх 
господарств, а також послуги і доходи місцевих органів влади. Завдяки університетам на ринку праці 
з’являються молоді та висококваліфіковані випускники, які мають навички і здібності для відкриття 
нових підприємств. Вони можуть додатково залучати співробітників підприємства з-поза меж регіону, 
що призводить до створення додаткових робочих місць. Професори та дослідники університету 
проводять значну науково-дослідницьку діяльність. 

Довгостроковим є вплив університету на кваліфікацію людського капіталу, залучення іноземного 
капіталу і робочої сили в безпосередній близькості від університету та кількість підприємств, 
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заснованих на університетських дослідженнях. Ці фактори можна розглядати як такі, що мають 
вторинний регіональний мультиплікативний ефект, оскільки вони пожвавлюють попит на місцеві 
товари та послуги [5]. 

Регіональні та місцеві ефекти університету можна спостерігати в багатьох областях за межами 
економіки. Як правило, у міжнародних дослідженнях оцінюється три типи економічного впливу 
університетів: прямий, непрямий та індукований [1]. 

Проте, на нашу думку, найбільш повна за характером впливу класифікація результатів 
діяльності університету на регіональному рівні має наступний вигляд [3]: 

‒ прямий вплив: освітні послуги, надходження від наукової діяльності, робочі місця, створені 
завдяки інвестиціям і функціонуванню університету, оплата праці, придбання обладнання, товарів і 
послуг тощо; 

‒ непрямий вплив: доходи та витрати учасників ланцюгів постачання університетів. За даними 
звітів американських університетів найбільший вплив вони здійснюють на доходи та розвиток закладів 
охорони здоров’я, ринку нерухомості, громадського харчування, торгівлі тощо [1]; 

‒ індукований вплив: доходи і зайнятість викликані мультиплікативним впливом доходів і витрат 
найманих працівників як власне університету, так і пов’язаних з ним компаній; 

‒ каталітичний вплив: зростання продуктивності праці в регіоні, доходи і зайнятість в компаніях, 
які утворилися через університети, витрати суб’єктів, які прибувають в регіон дякуючи університету. 

Аналіз економічного впливу університетів у різних країнах світу, проведений дослідниками 
Лондонської школи економіки та політичних наук, показав що 10%-ве збільшення числа університетів 
в регіоні провокує 0,4%-ве збільшення ВВП на душу населення. Крім того, 1%-ве збільшення кількості 
університетів приводить до 0,4%-вого збільшення кількості студентів на першому рівні вищої освіти [6]. 

За даними звіту «Вплив університетів на економіку Великобританії» (2014), кожен мільйон 
фунтів стерлінгів, згенерований у секторі вищої освіти, генерував 1,36 млн. фунтів стерлінгів у інших 
секторах економіки, пов’язаних із діяльністю університетів, а кожні 100 робочих місць в університетах 
‒ 117 робочих місць у інших секторах відповідно [1]. 

На сьогоднішній день такі нематеріальні активи, як знання або соціальний капітал, стають 
ключовими аспектами і рушіями економічного розвитку. «Вбудова» університету в місцеву економіку і 
суспільство є необхідною умовою успіху як для університету, так і для регіону. Знання стало основним 
активом виробництва, воно розглядається як новий двигун економічного розвитку, тому роль знань, 
інновацій, технологій і навчання необхідно переглянути. Результат буде залежати від готовності 
держави активно розвивати регіон, від готовності місцевої громади підвищувати привабливість регіону 
для життя та від готовності місцевої освітньої спільноти задовольняти попит на нові кадри. В таких 
умовах регіональні заклади вищої освіти (ЗВО) починають відігравати роль осередків не тільки освіти і 
культури, а й в цілому визначають рівень регіону. Такі ЗВО забезпечують приплив нових, в тому числі 
наукових, знань в регіон, культурний обмін із зовнішнім світом. 

У цьому сенсі все більш актуальною стає проблема набору і відбору до університетів. Дуже 
важливим є питання балансу регіональних і столичних ЗВО. Порушення рівноваги у цьому балансі, 
відтік молоді з регіонів загрожує економічній безпеці як закладу освіти, так і власне регіону. 

Згідно дослідження аналітичного центру CEDOS «Рух абітурієнтів між областями України», яке 
було проведено за результатами вступної кампанії у 2017 році, у 15 областях України тих, хто 
залишився на навчання у регіоні, було більше половини випускників. Найбільше абітурієнтів 
залишилося у Харківській області, м. Києві та Київській області, Одеській, Львівській та Чернівецькій 
областях. У 9 регіонах кількість тих, хто залишився, становила менше 50% випускників, а у 

Кіровоградській області  навіть менше 30%. Тільки 5 областей України мають позитивне «сальдо» 

міжрегіональної міграції. А м. Київ, Київська та Харківська області прийняли на навчання в 2030 разів 
більше студентів, ніж відправили до інших регіонів. 

Покидають рідний регіон в першу чергу ті абітурієнти, які набрали високі бали ЗНО. Лише 7 
регіонів прийняли на навчання більше 50% власних випускників, які отримали понад 180 балів з 
української мови: Харківська область, м. Київ та Київська область, Одеська, Львівська, Чернівецька, 
Дніпропетровська та Вінницька області. Із решти регіонів абітурієнти з високими балами мігрували до 
престижних вишів великих міст [7]. 

А здібності студента є ключовою проблемою університету, оскільки, згідно сучасних 
соціологічних досліджень, успішність університету на 40% залежить від якості студентів [8]. 

З 76181 українських випускників, які за даними ЮНЕСКО, виїхали на навчання за кордон [9], 35,5 
тис. у 2017 році навчалися у Польщі. Серед цих студентів лише 7% мають твердий намір повернутися 
після навчання в Україну [10]. 

У 20172018 навчальному році з 264448 осіб, прийнятих на навчання до ЗВО IIIIV рівнів 
акредитації [11], лише у м. Києві навчалися 69,5 тис. студентів, що складає більш як 26% від загальної 
кількості студентів України [12]. І, певно, так само не варто очікувати повернення всіх випускників 
престижних вишів великих міст додому. Як наслідок, якщо в цілому серед безробітних в країні майже 

42% мають вищу освіту, то у таких містах, як Київ, Одеса, Харків, Львів, Суми, Дніпро, ‒ 8090% 
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безробітних з вищою освітою [13]. Таким чином, загроза деградації регіонів через відтік молоді постає 
дуже явно. 

Висновки з проведеного дослідження. Важливо не забувати, що розвиток вищої освіти  це 
системне завдання, і вирішувати його слід на основі системних підходів. Виші повинні стати для 
регіону центрами науки, підготовки кадрів і соціокультурного розвитку території. Регіональна влада 
теж має бути зацікавлена у вирішенні цього завдання. Університет мусить стати драйвером розвитку 
для регіону, перетворитися в центр соціальних і технологічних інновацій. Йому не просто необхідно 
реагувати на зміни ринку праці, він сам повинен формувати цей ринок, розвиваючи і впроваджуючи 
нові технології як в економіці, так і в соціальній сфері. Сьогодні серед найактуальніших 
загальносвітових тенденцій створення та продаж університетами готових нових видів бізнесу або 
інноваційних компаній. 

Зважаючи на те, що у регіоні, як правило, є ЗВО різних напрямків, можна створювати будь-які 
групи для вирішення конкретних завдань разом, долучаючи до роботи і НДІ. Це можуть бути 
професійні команди зі студентів різних ЗВО, які навіть курсові та дипломні роботи будуть писати не на 
абстрактні, а на реальні теми. Виконуючи цільові замовлення і студенти, і самі ЗВО зможуть заробити 
непогані гроші. Тоді стане можливим створення розумного, сучасного бізнесу. 

Це зможе допомогти у створенні нових секторів регіональної економіки або покращенні 
діяльності існуючих (зважаючи на те, що університети відіграють важливу роль у підвищенні 
готовності створювати власні підприємства), підвищити якість послуг за рахунок надання консультацій 
або інших видів діяльності. Успішні університети можуть залучати до співпраці глобальні фірми, що 
сприятиме підвищенню конкурентоспроможності не лише регіону, а й країни в цілому. Зрештою, 
університет повинен зіграти свою роль в консолідації суспільства, сформувати новий комунікативний 
простір, налагодити зв’язок між різними поколіннями. 

За таких умов можливим стане скорочення відтоку талановитої молоді з регіонів. Роботодавці та 
регіональна влада включаться в проведення освітніх програм, стануть замовниками як підготовки 
робочої сили, так і наукових досліджень. На базі вишів запускатимуться соціальні проекти, 
створюватимуться технопарки і бізнес-інкубатори. Це важливо і для технологічного, і для соціального 
підприємництва. 
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Сотула О.В. РОЛЬ УНІВЕРСИТЕТІВ У СТИМУЛЮВАННІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
Мета. Дослідження ролі університетів третього та четвертого покоління у стимулюванні розвитку 

регіональної економічної системи. 
Методика дослідження. Теоретичну та практичну базу дослідження сформували наукові доробки 

досліджень міжнародних організацій та провідних іноземних авторів з проблем формування університетів 
четвертого покоління та завдань університету в процесі стимулювання регіонального економічного розвитку. У 
процесі вирішення поставлених завдань використовувалися такі методи дослідження: систематизації та 
критичного аналізу (при вивченні класифікації результатів діяльності університету на регіональному рівні); 
компаративного аналізу та порівняння (при вивченні проблеми набору і відбору студентів до університетів та 
питання порушення балансу регіональних і столичних вузів); узагальнення та формалізації (при розробці 
рекомендацій для місцевої освітньої спільноти). 

Результати. Резюмовано, що сьогодні мова йде про університети четвертого покоління, найсуттєвішою 

відмінністю яких є наявність стратегічного підходу до власного розвитку і можливості активно формувати 
конкурентоспроможне регіональне середовище. Обґрунтовано, що необхідно усунути ізоляцію вищих навчальних 
закладів від місцевої економіки, крім того, важливо також, щоб результати досліджень були корисні місцевій 
економіці. Визначено, що університети стають центрами розвитку суспільства і економіки, створюють нові 
технології, нові сектори науки і економіки, формують середовище навколо себе.  
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Наукова новизна. Надано авторське бачення механізмів посилення ролі університетів у консолідації 

суспільства, формування нового регіонального простору, і, як наслідок, скорочення відтоку талановитої молоді з 
регіонів. 

Практична значущість. Впровадження рекомендацій, розроблених для місцевої освітньої, 

адміністративної та політичної спільноти сприятиме формуванню в регіонах університетів – драйверів 
економічного розвитку, посилить конкурентоспроможність самого університету, регіону й країни в цілому, 
дозволить скоротити відтік талановитої молоді, що забезпечить економічну безпеку як вишу, так і регіону. 

Ключові слова: університети четвертого покоління, регіональні ефекти діяльності університету. 

 
Sotula O.V. THE ROLE OF UNIVERSITIES IN IMPROVING REGIONAL DEVELOPMENT 
Purpose. The aim of the article is investigation of the role of universities of the third and fourth generations in 

stimulating the development of the regional economic system. 
Methodology of research. The theoretical and practical research base has formed scientific developments of 

researches of international organizations and leading foreign authors on the problems of formation of fourth generation 
universities and the tasks of the University in the process of stimulating regional economic development. The following 
research methods are used in the process of solving the tasks: systematization and critical analysis (in the study of the 
classification of the results of the University's activities at the regional level); comparative analysis and comparison (in 
studying the problem of recruiting and selecting students for universities and the issue of balancing regional and 
metropolitan high schools); generalization and formalization (when developing recommendations for the local educational 
community). 

Findings. It is summarized that today we are talking about universities of the fourth generation, the most 

important difference being the presence of a strategic approach to their own development and the ability to actively form 
a competitive regional environment. It is substantiated that it is necessary to eliminate the isolation of higher education 
institutions from the local economy; in addition, it is also important that the results of research be useful to the local 
economy. It is determined that universities become centers for the development of society and economy, create new 
technologies, new sectors of science and economics, and form the environment around them. 

Originality. The author's vision of mechanisms to strengthen the role of universities in consolidating society is 

proposed, the formation of a new regional space, and, as a consequence, reducing the outflow of talented youth from the 
regions. 

Practical value. The implementation of the recommendations developed for the local educational, administrative 

and political community will contribute to the formation of universities in the regions as drivers of economic development, 
increase the competitiveness of the university itself, the region and the country as a whole, and will reduce the outflow of 
talented young people, which will ensure economic security both higher and the region. 

Key words: fourth generation universities, regional effects of university activity. 

 
Сотула О.В. РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТОВ В СТИМУЛИРОВАНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
Цель. Исследовать роль университетов третьего и четвертого поколения в стимулировании развития 

региональной экономической системы. 
Методика исследования. Теоретическую и практическую базу исследования сформировали научные 

труды международных организаций и ведущих иностранных авторов по проблемам формирования 
университетов четвертого поколения и задач университетов в процессе стимулирования регионального 
экономического развития. В процессе решения поставленных задач использовались следующие методы: 
систематизации и критического анализа (при изучении классификации результатов деятельности университета 
на региональном уровне) сравнительного анализа (при изучении проблемы набора и отбора студентов в 
университеты и вопроса нарушения баланса региональных и столичных вузов) обобщение и формализация (при 
разработке рекомендаций для местного образовательного сообщества). 

Результаты. Резюмировано, что сегодня речь идет об университетах четвертого поколения, 

существенным отличием которых является наличие стратегического подхода к собственному развитию и 
возможности активно формировать конкурентоспособную региональную среду. Обосновано, что необходимо 
устранить изоляцию высших учебных заведений от местной экономики, кроме того, важно, чтобы результаты 
исследований были полезны местной экономике. Определено, что университеты становятся центрами развития 
общества и экономики, создают новые технологии, новые сектора науки и экономики, формируют среду вокруг 
себя. 

Научная новизна. Предоставлено авторское видение механизмов усиления роли университетов в 

консолидации общества, формирования нового регионального пространства, и, как следствие, сокращение 
оттока талантливой молодежи из регионов. 

Практическая значимость. Внедрение рекомендаций, разработанных для местного образовательного, 

административного и политического сообществ будет способствовать формированию в регионах университетов - 
драйверов экономического развития, усилит конкурентоспособность самого университета, региона и страны в 
целом, позволит сократить отток талантливой молодежи, что обеспечит экономическую безопасность как 
заведения высшего образования, так и региона. 

Ключевые слова: университеты четвертого поколения, региональные эффекты деятельности 

университета. 
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ЗДІЙСНЕННЯ МИТНИХ ПРОЦЕДУР У СФЕРІ 
МІЖНАРОДНОГО ПОШТОВОГО ОБМІНУ:  

АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ 
 

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку України характеризується значним 
збільшенням товарообігу між Україною й іншими державами, уповільненням темпів розвитку 
економіки, постійним зростанням обсягів та розширенням масштабів міжнародної торгівлі, у тому 
числі і з використанням міжнародних поштових та експрес-відправлень щодо переміщення товарів та 
інших предметів через митний кордон України. 

Процедура митного оформлення та митного контролю міжнародних поштових та експрес-
відправлень є важливою складовою частиною державної митної справи України та потребує 
впровадження у діяльність органів державної влади міжнародних правових стандартів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню особливостей процесу здійснення 
митних процедур присвячені наукові праці Пашка П. В., Гребельника О. П., Гайшунова М. В., 
Бережнюка І. Г. та ін. Що стосується переміщення (пересилання) відправлень через митний кордон 
України, то тут варто виділити праці Медвідя Ю. О. (розкрито особливості переміщення товарів у 
міжнародних поштових відправленнях [1]); Федоришиної Л. М. (досліджено міжнародно-правові 
аспекти взаємодії поштової служби та митниці при переміщенні відправлень через митний кордон [2]; 
визначено роль поштових та експрес-відправлень в контексті здійснення міжнародної торгівлі [3]; 
розкрито історичні аспекти становлення поштової служби України та її взаємодії з митницею [4]); 
Фрадинського О. А. (висвітлено зарубіжний досвід здійснення митних формальностей при отриманні 
поштового відправлення [5]; визначено домінанти митного контролю у сфері міжнародного поштового 
обміну в Україні [6]). Віддаючи належне науковому доробку вчених, вважаємо, що потребує 
узагальнення законодавство щодо здійснення митних процедур у сфері міжнародного поштового 
обміну. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження й характеристика міжнародного та 
вітчизняного законодавства щодо здійснення митних процедур у сфері міжнародного поштового 
обміну. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз нормативно-правової бази здійснення 
митних процедур у сфері міжнародного поштового обміну показав, що можна її поділити на дві групи – 
міжнародні та вітчизняні нормативно-правові акти (рис. 1). 

Міжнародні нормативно-правові акти  основа загальновизнаних принципів та норм 
міжнародного права і є складовою частиною правової системи України. 

Основоположним міжнародним документом, що регламентує основні принципи здійснення 
митних процедур у сфері міжнародного поштового обміну є Всесвітня поштова конвенція [7], яка 
підписана від імені України 11 жовтня 2012 року в м. Доха, набуття чинності якої відбулось 22.10.2017 
(Указ Президента України № 316/2017 від 10.10.2017). Разом з Всесвітньою поштовою конвенцією 
також були підписані ключові документи Всесвітнього поштового союзу: Заключний протокол 
Всесвітньої поштової конвенції [8], Загальний регламент Всесвітнього поштового союзу [9], Угоди про 
поштові платіжні послуги [10]. 

Прийняття положень Всесвітньої поштової конвенції з метою вдосконалення правил надання 
послуг поштового зв’язку Україною шляхом затвердження Всесвітньої поштової конвенції і додатків до 
неї безпосередньо впливають на порядок регулювання діяльності у сфері надання послуг поштового 
зв’язку на законодавчому рівні, а також на якість, порядок і умови надання таких послуг. 

Всесвітня поштова конвенція – це міжнародний нормативний акт, укладений країнами-членами 
Всесвітнього поштового союзу, яким встановлюються правила, що застосовуються до міжнародної 
поштової служби. Всесвітній поштовий союз (англ. Universal Postal Union, UPU) є міждержавною 
спеціалізованою установою Організації Об’єднаних Націй. Створений з метою організації та 
вдосконалення поштової служби та поштових зв’язків в усьому світі та забезпечення міжнародного 
співробітництва у цій сфері. Всесвітній поштовий союз, шляхом прийняття і підписання країнами-
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членами ВПС Всесвітньої поштової конвенції, встановлює єдині міжнародні поштові зв’язки та 
вдосконалює обмін міжнародної пошти, сприяє поштовій співпраці країн-членів Союзу, встановлює 
тарифи для міжнародного поштового зв’язку, забезпечує механізм врегулювання спірних питань між 
країнами-членами Союзу тощо. 

 

 
 

Рис. 1. Нормативно-правові акти здійснення митних процедур 
 у сфері міжнародного поштового обміну 

Джерело: побудовано автором 

 
Головним документом Всесвітнього Поштового Союзу є його Статут [11], який містить мету 

діяльності та загальні положення. Він є дипломатичним документом, який має бути ратифікований 
компетентними органами кожної країни-члена ВПС.  

Загальний регламент Всесвітнього поштового союзу [9] містить у собі такі питання, як: 
організація, функції і діяльність Конгресів, Адміністративної ради, Ради поштової експлуатації та 
Консультативного комітету, діяльність Міжнародного бюро, подання, розгляд пропозицій, нотифікація 
прийнятих рішень та набрання чинності Регламентів та інших прийнятих рішень, питання фінансів та 
арбітражу, використання мов у рамках Союзу тощо. 

Всесвітня поштова конвенція, Регламент письмової кореспонденції [12] й Регламент поштових 
посилок [13] охоплюють норми, що застосовуються до міжнародної поштової служби, а також 

Нормативно-правові акти здійснення митних процедур у 
сфері міжнародного поштового обміну 

Всесвітня поштова конвенція 

вітчизняні міжнародні 

Конституція України 

Заключний протокол Всесвітньої 
поштової конвенції 

Загальний регламент Всесвітнього 
поштового союзу 

Угоди про поштові платіжні послуги 

Статут Всесвітнього поштового союзу 

Регламент поштових посилок 

Регламент письмової кореспонденції 

Митний кодекс України 

Закон України «Про поштовий зв’язок» 

Правила надання послуг поштового зв’язку 

Інструкція з організації митного контролю та 
митного оформлення міжнародних експрес-

відправлень, що переміщуються 
(пересилаються) через митний кордон України 

Положення про митний контроль та митне 
оформлення міжнародних поштових 

відправлень 

Інструкція про переміщення готівки і 
банківських металів через митний кордон 

України 

Правила обробки та відправляння міжнародної 
пошти в місцях міжнародного поштового обміну 

України 
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положення, що стосуються служби письмової кореспонденції та служби поштових посилок. Ці акти є 
обов’язковими для всіх країн-членів. 

Відповідно до ст. 2 Всесвітньої поштової конвенції, країни-члени повідомляють Міжнародному 
бюро в межах шести місяців після завершення Конгресу, назву та адресу державного органу, який є 
відповідальним за контроль поштової діяльності. Країни-члени повідомляють Міжнародному бюро в 
межах шести місяців, після завершення Конгресу також назву та адресу оператора чи операторів, які 
офіційно призначені для здійснення поштових послуг і виконання обов’язків, що випливають з Актів 
Союзу, на їхній території. У період між Конгресами інформація про зміни стосовно державних органів 
та офіційно призначених операторів якнайшвидше повідомляється Міжнародному бюро. 

На території України таким призначеним оператором є Публічне акціонерне товариство 
«Укрпошта» (ПАТ «Укрпошта») та Державне підприємство спеціального зв’язку. 

Статтею 3 Всесвітньої поштової конвенції визначено право доступу користувачів послуг до 
універсальної поштової служби, яка полягає у наданні якісних основних поштових послуг за 
доступними цінами, що забезпечуються у всіх пунктах надання таких послуг на всій території країни на 
постійній основі. З метою реалізації правил, викладених у ст. 3 Всесвітньої поштової конвенції, ч. 2 цієї 
ж статті визначено, що країни-учасниці в межах свого законодавства, з урахуванням національних 
умов та потреб населення, визначають обсяг пропонованих послуг, а також вимоги щодо регулювання 
цін та якості сервісу. 

Країни-члени забезпечують виконання їхніми призначеними операторами зобов’язань, що 
випливають з Конвенції та її Регламентів. 

Основними нормативними актами, які регулюють діяльність у сфері надання послуг поштового 
зв’язку в Україні, є положення ст. 31 Конституції України [14], Митний кодекс України [15], Закон 
України «Про поштовий зв’язок» [16], Правила надання послуг поштового зв’язку, затверджені 
Постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 р. № 270 [17], нормативні акти УДППЗ 
«Укрпошта». 

На національному рівні важливим джерелом, що у свою чергу є основним інструментом 
правового регулювання питань здійснення митних процедур у сфері міжнародного поштового обміну, 
є Митний кодекс України [15]. Так, главою 36 Митного кодексу України визначено загальні правила 
переміщення (пересилання) міжнародних поштових та експрес-відправлень через митний кордон 
України, оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у 
міжнародних поштових та експрес-відправленнях, заборони та обмеження щодо переміщення 
(пересилання) окремих видів товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, 
декларування товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у 
міжнародних поштових та експрес-відправленнях, порядок та умови здійснення митного та інших видів 
контролю товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-
відправленнях. 

Статтею 367 Митного кодексу України визначено, що громадяни мають право пересилати 
товари через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях у порядку, 
встановленому главою 36 цього Кодексу, крім товарів, заборонених до такого пересилання. 

Обмеження щодо вартості та обсягів товарів, а також перелік товарів, заборонених до 
пересилання у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, встановлюються Митним кодексом 
України та іншими законами України. 

Ще одним нормативно-правовим документом, що визначає правові, соціально-економічні та 
організаційні основи діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку, а також регулює відносини 
між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, операторами поштового 
зв’язку і користувачами їх послуг є Закон України «Про поштовий зв’язок» [16]. Законом визначено 
поняття національного оператора поштового зв’язку та регламентовані митний контроль та митне 
оформлення міжнародних поштових відправлень (ст. 26) та міжнародне співробітництво (ст. 27). 

Міжнародні поштові відправлення під час переміщення через митний кордон України 
пред’являються операторами для митного контролю. Органи доходів і зборів мають право вилучати в 
установленому законодавством України порядку предмети, заборонені законом до пересилання у 
міжнародних поштових відправленнях або відправлені з порушеннями митного законодавства 
України. Оператори не відповідають за ненадання чи неналежне надання послуг поштового зв’язку 
внаслідок прийняття органами доходів і зборів рішень щодо поштових відправлень під час здійснення 
митного контролю. 

Правові, організаційні та фінансові відносини з міжнародними організаціями поштового зв’язку, а 
також представництво України у міжнародних організаціях поштового зв’язку, міжнародний правовий 
захист інтересів України у питаннях поштового зв’язку в межах своїх повноважень здійснює 
уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі зв’язку. 

Національний оператор у порядку, визначеному законодавством України, підтримує 
співробітництво з операторами поштового зв’язку інших держав, забезпечує виконання рішень, 
визначених нормативними актами Всесвітнього поштового союзу, згода на обов’язковість яких надана 
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Верховною Радою України. 
Крім вищевказаних нормативно-правових документів, що регламентують здійснення митних 

процедур у сфері міжнародного поштового обміну, також є Правила надання послуг поштового зв’язку, 
затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 270 [17]. Правила визначають 
порядок надання послуг поштового зв’язку, права та обов’язки операторів поштового зв'язку і 
користувачів послуг поштового зв’язку та регулюють відносини між ними. 

Нормативно-правовим документом, що регламентує митні процедури міжнародних експрес-
відправлень, є Інструкція з організації митного контролю та митного оформлення міжнародних 
експрес-відправлень, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України [18], яка 
містить у собі такі розділи: загальні положення, погодження місця розташування центральних 
сортувальних станцій (регіональних сортувальних станцій), обов’язки експрес-перевізника, порядок 
обліку та зберігання міжнародних експрес-відправлень, а також подання митному органу звітності про 
них, переміщення територією України міжнародних експрес-відправлень, що перебувають під митним 
контролем, митний контроль і митне оформлення вантажів експрес-перевізника при ввезенні їх на 
митну територію України. 

Ще одним нормативно-правовим актом, який установлює порядок митного контролю та митного 
оформлення в місці міжнародного поштового обміну товарів та інших предметів, які переміщуються в 
міжнародних поштових відправленнях юридичних та фізичних осіб, є Положення про митний контроль 
та митне оформлення міжнародних поштових відправлень, затверджене наказом Державної митної 
служби України та Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 27.10.1999 № 680/108 (із 
змінами, внесеними згідно з Наказом Держмитслужби від 04.02.2002 № 67/26) [19]. 

Інструкцією про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України [20] 
визначено питання пересилання готівки в Україну та за межі України в міжнародних поштових 
відправленнях і в міжнародних експрес-відправленнях (розділ 3). 

Також нормативно-правовим документом, що регулює питання що визначають порядок обробки 
та документального оформлення поштових відправлень у місцях міжнародного поштового обміну, є 
Правила обробки та відправляння міжнародної пошти в місцях міжнародного поштового обміну 
України [21], розроблені відповідно до актів Всесвітнього поштового союзу, поштових правил та інших 
нормативно-правових актів. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, варто відзначити, що питання щодо 
здійснення митних процедур у сфері міжнародного поштового обміну в Україні регламентоване та 
базується на низці міжнародних нормативно-правових актів, які у визначених випадках є частиною 
національного законодавства. Цим наша держава вказала на свою націленість до приєднання до 
світових стандартів у питаннях здійснення митних процедур у сфері міжнародного поштового обміну.  
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Корнійчук О.О. ЗДІЙСНЕННЯ МИТНИХ ПРОЦЕДУР У СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО ПОШТОВОГО ОБМІНУ: 
АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ 

Мета. Дослідження й характеристика міжнародного та вітчизняного законодавства щодо здійснення 

митних процедур у сфері міжнародного поштового обміну. 
Методика дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є вітчизняна й міжнародна 

нормативно-правова база, наукові праці вітчизняних вчених стосовно здійснення митних процедур при 
міжнародному поштовому обміні. Для досягнення поставленої мети використано наступні методи: монографічний 
– при вивченні наукових праць стосовно переміщення (пересилання) відправлень через митний кордон України та 
здійснення митних формальностей; логічного узагальнення та систематизації – при дослідженні міжнародних та 
вітчизняних нормативно-правових актів, які регулюють переміщення (пересилання) відправлень через митний 
кордон; абстрактно-логічний – при формуванні висновків. 

Результати. Досліджено й систематизовано нормативно-правову базу, з поділом на міжнародні та 

вітчизняні нормативно-правові акти, що регулює процес переміщення (пересилання) відправлень через митний 
кордон України. Детально охарактеризовано вітчизняну нормативно-правову базу, яка застосовується при 
здійсненні митних процедур у сфері міжнародного поштового обміну. Зроблено висновок, що здійснення митних 
процедур у сфері міжнародного поштового обміну в Україні регламентоване та базується на низці міжнародних 
нормативно-правових актів, які у визначених випадках є частиною національного законодавства. 

Наукова новизна. Отримало подальшого розвитку дослідження нормативно-правової бази, що 

регламентує процес переміщення (пересилання) товарів через митний кордон України у міжнародних поштових 
та експрес-відправленнях. 

Практична значущість. Основні положення дослідження можуть бути використані при підготовці 

посібників, методичних матеріалів, розробці лекцій з питань здійснення митних процедур у сфері міжнародного 
поштового обміну, а також при написанні інших наукових робіт за вказаною проблематикою. 

Ключові слова: митний контроль, митне оформлення, міжнародний поштовий обмін, Всесвітня поштова 

конвенція, Регламент поштових посилок, Регламент поштової кореспонденції, поштовий зв’язок, міжнародна 
пошта. 

 
Korniichuk O.O. IMPLEMENTATION OF CUSTOMS PROCEDURES IN THE FIELD OF INTERNATIONAL 

POSTAL EXCHANGE: ANALYSIS OF NORMATIVE AND LEGAL BASIS 
Purpose. The aim of the article is the research and characterization of international and domestic legislation on 

the implementation of customs procedures in the field of international postal exchange. 
Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the research is the domestic and 

international normative and legal base, scientific works of domestic scientists concerning the implementation of customs 
procedures for international postal exchange. The following methods are used in order to achieve this goal: monographic 
– in the study of scientific works on the movement (forwarding) of shipments across the customs border of Ukraine and 
the implementation of customs formalities; logical generalization and systematization – in the study of international and 
domestic regulatory legal acts regulating the movement (forwarding) of shipments across the customs border; abstract 
and logical – when drawing conclusions. 

Findings. The regulatory and legal basis, with the division into international and domestic regulations, regulating 

the process of moving (sending) shipments across the customs border of Ukraine is investigated and systematized. The 
domestic normative and legal framework, which is used in the implementation of customs procedures in the field of 
international postal exchange, is described in detail. It is concluded that the implementation of customs procedures in the 
field of international postal exchange in Ukraine is regulated and based on a number of international legal acts, which in 
certain cases are part of the national legislation. 

Originality. The study of the regulatory framework regulating the process of moving (sending) goods across the 

customs border of Ukraine in international postal and express mail has received further development. 
Practical value. The main provisions of the study can be used in the preparation of manuals, methodological 

materials, the development of lectures on the implementation of customs procedures in the field of international postal 
exchange, as well as in writing other scientific papers on the specified issues. 

Key words: customs control, customs clearance, international postal exchange, universal postal convention, mail 

order regulations, postal regulations, postal service, international mail. 
 
Корнийчук О.А. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУР В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ПОЧТОВОГО ОБМЕНА: АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ 
Цель. Исследование и характеристика международного и отечественного законодательства по 

осуществлению таможенных процедур в сфере международного почтового обмена. 
Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования является 

отечественная и международная нормативно-правовая база, научные труды отечественных ученых 
относительно осуществления таможенных процедур при международном почтовом обмене. Для достижения 

поставленной цели использованы следующие методы: монографический  при изучении научных трудов 
относительно перемещения (пересылки) отправлений через таможенную границу Украины и осуществления 

таможенных формальностей; логического обобщения и систематизации  при исследовании международных и 
отечественных нормативно-правовых актов, регулирующих перемещения (пересылку) отправлений через 

таможенную границу; абстрактно-логический  при формировании выводов. 
Результаты. Исследована и систематизирована нормативно-правовая база, с разделением на 

международные и отечественные нормативно-правовые акты, регулирующая процесс перемещения (пересылки) 
отправлений через таможенную границу Украины. Подробно охарактеризована отечественная нормативно-
правовая база, которая применяется при осуществлении таможенных процедур в сфере международного 
почтового обмена. Сделан вывод, что осуществление таможенных процедур в сфере международного почтового 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ    33’’22001188  [[4400]] 
Міжнародний науково-виробничий журнал 

 

 44 

обмена в Украине регламентировано и базируется на ряде международных нормативно-правовых актов, которые 
в определенных случаях являются частью национального законодательства. 

Научная новизна. Получило дальнейшее развитие исследование нормативно-правовой базы, 

регламентирующей процесс перемещения (пересылки) товаров через таможенную границу Украины в 
международных почтовых и экспресс-отправлениях. 

Практическая значимость. Основные положения исследования могут быть использованы при подготовке 

пособий, методических материалов, разработке лекций по вопросам осуществления таможенных процедур в 
сфере международного почтового обмена, а также при написании других научных работ по указанной 
проблематике. 

Ключевые слова: таможенный контроль, таможенное оформление, международный почтовый обмен, 

Всемирная почтовая конвенция, Регламент почтовых посылок, Регламент почтовой корреспонденции, почтовой 
связи, международная почта. 
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МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ: 
 ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
Постановка проблеми. Інноваційний розвиток економіки є надзвичайно складним процесом. З 

одного боку, це результуючий вимірник сприятливого ринкового середовища комерційної та 
креативної діяльності. З іншого боку, це потужний чинник прогресивних змін, обов’язковий у сучасних 
глобалізаційних умовах. Інноваційний розвиток спричиняється впливом науково-технічних досягнень 
на розвиток економіки та суспільство; від результатів науково-технічної та інноваційної діяльності 
значною мірою залежить оновлення основних фондів, рівень технічної оснащеності підприємств, 
рівень конкурентоспроможності вітчизняної продукції та економіки [7, с. 115]. 

Забезпечення інноваційного розвитку економіки потребує чітких регулюючих впливів. У даному 
контексті актуально визначити, через який механізм такий вплив можна здійснювати. Провідну роль у 
цьому має відігравати держава, незважаючи на посилювані впливи ринкових умов. Тому питання суті і 
будови механізму саме державного регулювання інноваційного розвитку економіки має високе 
теоретико-методологічне і практичне значення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В основі досліджень та отриманих результатів даної 
публікації покладено матеріали таких авторів, як: В. С. Бойченко, Н. І. Верхоглядова, Б. В. Вишнівська, 
Д. О. Карлюк, С. В. Котельбан, Т. В. Лівошко, Ю. М. Лопатинський, С. А. Морозова, В. М. Олеснюк, 
А. А. Пересада, Н. М. Сиротинська, В. П. Соловйов, А. Т. Тофанчук та ін. Варто зауважити, що 
проблематика державного регулювання економіки та забезпечення її економічного розвитку є 
актуальним предметом дослідницьких пошуків українських авторів, яка, разом з тим, потребує 
осучаснення, зокрема, в питаннях будови механізму державного регулювання інноваційного розвитку 
економіки. 

Постановка завдання. Метою публікації є розвиток теоретичних основ дослідження 
державного регулювання інноваційного розвитку економіки. Цілями в контексті досягнення 
сформульованої мети поставлено: 

– розкрити понятійний апарат дослідження державного регулювання інноваційного розвитку 
економіки, зокрема визначити зміст інновацій та їх видів; 

– дослідити особливості інноваційного розвитку економіки, сфери його забезпечення та 
значення інновацій для циклічності економічних змін; 

                                                 
 Наук. керівник: Антохов А.А. д-р екон. наук, доц. кафедри економічної теорії, менеджменту і 

адміністрування Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича 
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– визначити будову механізму державного регулювання інноваційного розвитку економіки з 
розкриттям його мети, цілей, завдань та інструментів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Визначення суті механізму державного 
регулювання інноваційного розвитку економіки потребує комплексного розуміння понятійної основи, 
яка об’єднує терміни інновацій, інноваційної діяльності, інноваційного процесу, інноваційного розвитку 
і т. д. Оскільки фокус дослідження спрямовується на інноваційний розвиток економіки, то слід розуміти 
зміст економіки, розвитку економіки та інших гомологічних термінів. Дані поняття мають доповнювати 
управлінські терміни, які розкривають зміст управління і регулювання, механізму, інструментів, методів 
впливу (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Понятійна основа дослідження механізму державного регулювання інноваційного 
розвитку економіки 

Джерело: побудовано автором 

 
Поняттю інновації приділено дуже багато уваги вітчизняними і зарубіжними вченими. Її зміст, як і 

інноваційної діяльності, регламентовано в чинному законодавстві України [9]: 

 інновації – новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, 
продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, 
комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) 
соціальної сфери; 

 інноваційна діяльність – діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію 
результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних 
товарів і послуг.З поданих визначень важливо звернути увагу, що інновація підтверджує 
впровадження заходу та є завершальною подією, тобто її слід розглядати з погляду економічного 
застосування; натомість часто використовуваний термін новації передбачає відкриття, винаходи, нові 
або вдосконалені процеси, структури, методики, стандарти, результати маркетингових досліджень 
тощо до їх виведення на ринок [6, с. 117]. Інновація може мати етапи продукування, впровадження і 
поширення. Новація відображає експериментальні впровадження до її переходу в стан інновації. 

Законодавство визначає основні об’єкти інновацій. Проте для більш повного їх розуміння, слід 
виділяти критерії їхнього розподілу. Щодо цього українські дослідники подають різні авторські позиції. 
Їх узагальнення дозволяє виокремити наступні види інновацій: 

– критерій об’єкта: продукту, методу виробництва, ринку збуту, джерела сировини, організації 
(підхід Й. Шумпетера); 

– критерій результату: програми і проекти, знання та інтелектуальні продукти; обладнання та 
процеси, інфраструктура виробництва і підприємництва; рішення (виробничого, адміністративного, 
комерційного та іншого характеру), сировинні ресурси, засоби їх видобування і переробки, продукція 
(товари, послуги), механізми формування споживчого ринку і збуту [9]; 

– критерій змістовності: технологічні, виробничі, економічні, торговельні, соціальні, 
управлінські, ринкові, маркетингові, організаційні [6, с. 119]; 

– критерій новизни: базові, поліпшувальні, псевдо- (підхід Г. Менша); 
– критерій причинності: реактивні (реакція на нові перетворення); стратегічні (отримання 

конкурентних переваг) [8, с. 119]; 
– критерій поширення: одиничні, дифузні [6]; 
– критерій спадковості: заміняючі, анульовуючі, новітні, ретровведення [10, с. 315]; 
– критерій масштабності: глобальні, національні, регіональні, локальні, корпоративні; 
– критерій сфери: економічні, соціальні, екологічні, інформаційні, освітні, управлінські 

(політичні), в охороні здоров’я тощо. 
Критерій сфери щодо видів інновацій дозволяє виокремити інновації в економіці. Це дуже 

важливий вид інновацій, який стосується різних явищ і процесів розвитку економіки. 

Гомологічні терміни щодо 
інновацій: інновації, інноваційна 

діяльність, інноваційний процес, 
інноваційний розвиток, дифузії 

інновацій і т. д. 

Гомологічні терміни щодо 
економіки: економіка, розвиток 

економіки, циклічність розвитку, 
ринок, конкуренція, інноваційний 
розвиток економіки, інноваційна 

економіка і т. д. 

Гомологічні терміни щодо 
регулювання: управління, 

регулювання, політика, 
механізм, інструменти 
регулювання, методи 

регулювання і т. д. 

Механізм державного регулювання інноваційного розвитку економіки: 
зміст, будова, принципи функціонування  
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Інновації в економіці слід розглядати через призму забезпечення її розвитку. Терміном, який 
відображає таку синергію, є інноваційний розвиток економіки. У загальному сенсі розвиток 

передбачає якісну та (або) кількісну зміну суті, якостей, властивостей явища, предмета або об’єкта, в 
результаті чого виникає більш ідеальне, сучасне, нове, удосконалене, прогресивніше явище, предмет 
або об’єкт [1, с. 128]. 

Інноваційний розвиток – це цільова, зумовлена зовнішніми впливами зміна змісту, структури, 
властивостей, функцій, принципів дії об’єкта (системи) з його переходом у новий, як правило, більш 
прогресивний стан на тривалий період часу в результаті впровадження інновацій. 

У наукових дослідженнях автори часто розглядають інноваційний розвиток в економіці, хоча 
даний термін за своїм змістом є більш широким. Для прикладу, А. Тофанчук і М. Колесник визначають 
інноваційний розвиток як процес структурного вдосконалення національної економіки, що досягається 
переважно за рахунок практичного використання нових знань для зростання обсягів суспільного 
виробництва, підвищення якості суспільного продукту, зміцнення національної 
конкурентоспроможності та прискорення соціального прогресу в суспільстві [11, с. 62]. Також 
поширеними є трактування інноваційного розвитку на рівні підприємств: інноваційний розвиток – це 
складний процес прикладного характеру створення і впровадження інновацій з метою якісних змін 
об’єкта управління та отримання економічного, соціального, екологічного, науково-технічного чи 
іншого виду ефекту, який пов’язаний з необхідною умовою виживання і розвитку підприємств у 
довгостроковій перспективі [5]. 

Орієнтуючись на критерій сфери щодо виокремлення видів інновацій, можна дійти висновку, що 
інноваційний розвиток може відбуватись в економічних, соціальних, екологічних, інформаційних, 
освітніх, управлінських (політичних), валеологічних та інших системах, для яких притаманні 
властивості і потреби прогресивних змін. 

У більшості досліджень щодо інноваційного розвитку економіки акцентується увага на 
важливості практичного застосування даної моделі. Поширеними є твердження, що інноваційний тип 
економічного розвитку дедалі більше стає тим фундаментом, що визначає економічну міць країни та її 
перспективи на світовому ринку [3, с. 188]. 

Зміст інноваційного розвитку економіки українські науковці-економісти формулюють, виходячи з 
його здатності забезпечувати конкурентостійкість соціально-економічної системи за рахунок кількісних 
та якісних перетворень на основі розробки і реалізації інновацій [2, с. 47]. Враховуючи такі визначення, 
інноваційний розвиток економіки пропонуємо розглядати як цільову, зумовлену зовнішніми впливами 
зміну економічної системи в цілому чи окремих її елементів (учасників, сегментів ринку та їх взаємодії, 
продукту, способів використання ресурсів) з переходом у новий конкурентний стан на тривалий період 
часу в результаті впровадження інновацій. 

Інноваційний розвиток економіки забезпечує її циклічність, у тому числі зі зміною 
(вдосконаленням) моделі використання ресурсів (домінування природно-ресурсних, виробничих, 
технологічних, людських, інформаційних ресурсів та особливостей їх поєднання), виникненням нового 
технологічного укладу. В економічній теорії у зв’язку з цим розвинуто теорію циклів, де різні автори 
інтерпретують своє бачення їх причин та ролі в них інновацій (табл. 1). 

Таблиця 1 
Інновації і циклічність розвитку економіки у різних теоретичних обґрунтуваннях 

 
№  
з/п 

Автор:  
загальна характеристика циклу 

Тривалість циклів, 
кількість фаз 

Значення інновацій 

1 
Кондратьєв Н.Д.: Розвиток науково-
технічного прогресу та зміна в структурі 
капіталу 

40-60 років, 
2 фази 

Вплив на прогресивні зміни 
науково-технічного характеру, 
базовий індикатор таких змін 

2 Кузнець С.: Зміни в структурі виробництва 15-25 років 
Визначення технологічності та 
привабливості виробництва в 
контексті залучення ресурсів 

3 
Жугляр К.: Вплив зміни ВНП, інфляції, 
зайнятості та інвестицій 

7-12 років 
Вплив на показники економічної 
діяльності та інвестиційної 
привабливості 

4 

Шумпетер Й.А.: В основу покладені 
принципи технологічного детермінізму, 
ринковий дисбаланс, що виникає під 
впливом нововведень та інновацій 

11 років, 
4 фази 

Безпосередній вплив на 
технологічність як індикатор 
ринкових позицій (конкурентних 
переваг) 

5 Гобсон Дж.А.: Зміни об’ємів виробництва - 

Вплив на обсяги виробництва через 
оптимізацію ресурсних витрат, 
автоматизацію чи роботизацію 
виробництва 

6 
Хансен Е.:Технічний прогрес. Інновації. 
Зміна обсягів інвестицій в основний капітал 

- 
Безпосередній вплив та прямий 
індикатор змінності циклів 

Джерело: побудовано автором на основі [6] 
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Інноваційний розвиток економіки, як правило, розглядається в контексті продукування, 
впровадження і поширення інновацій на рівні галузей, ринків, підприємств та у бізнес-середовищі, 
щодо продукції і використання людських ресурсів (зайнятості, трудового потенціалу). При цьому 
інноваційний розвиток економіки може забезпечуватись на різних просторових рівнях, починаючи з 
локального, тобто на рівні окремої територіальної громади, і завершуючи глобальною економікою 
(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Сфери забезпечення інноваційного розвитку економіки 
Джерело: побудовано автором 

 
Розуміння змісту інноваційного розвитку економіки та сфер його забезпечення дозволяє перейти 

до обґрунтувань необхідності державного регулювання даних процесів. Важливим є використання 
терміну саме державного регулювання, а не управління, що враховує дію ринкових механізмів. 

Питання державного регулювання інноваційного розвитку економіки потребує постійних 
наукових досліджень з урахуванням викликів сьогодення. У публікаціях українських авторів 
висвітлюються окремі аспекти регулюючого впливу на інноваційний розвиток економіки з вивченням 
практик більш розвинутих держав. Узагальнення таких напрацювань дозволяє виокремити 
інструменти державного регулювання інноваційного розвитку економіки. Розгляд їх застосування у 
методології наукового дослідження потребує побудови відповідного механізму. Механізм державного 
регулювання інноваційного розвитку економіки – це цілісна система, яка відображає способи 
застосування інструментів регулюючого впливу на сфери інноваційного розвитку (див. рис. 2) на 
основі функціонуючих органів державної влади та їх взаємодій з недержавним сектором через 
інноваційну інфраструктуру. Ефективне функціонування такого механізму має бути спрямованим на 
досягнення мети. На наш погляд, такою метою є становлення інноваційної економіки, що забезпечує 
високий рівень добробуту населення та конкурентоспроможність країни в глобальному просторі.  

На рис. 3 відображено будову механізму державного регулювання інноваційного розвитку 
економіки. Основна його змістовна частина проявляється в описі системи регулюючих інструментів. Їх 
окреме та комбінаторне застосування залежить від цілей регулювання інноваційного розвитку. У 
наукових працях автори часто виділяють найбільш пріоритетні з них. Зокрема, багато обґрунтувань, з 
чим слід погодитись, щодо вагомості впливу прямого державного фінансування (в першу чергу 
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шляхом виділення грантів, кредитів, субсидій тощо), створення інфраструктури для інноваційної 
діяльності, податкових стимулів, спеціальних схем підтримки ризикового фінансування, надання 
державних гарантій [4, c. 16]. 

 

 
 

Рис. 3. Механізм державного регулювання інноваційного розвитку економіки 
Джерело: побудовано автором 

 
Функціональність механізму має бути орієнтована на конкретні цілі. Вони можуть передбачати 

різні підходи до досягнення мети. Нижче подано найбільш вагомі з них, які охоплюють широке коло 
завдань державного регулювання інноваційного розвитку економіки. Кожне завдання – це фактично 
окремий напрям регулюючого впливу, що потребує добору специфічного інструментарію: 

 Ціль № 1: Домінування в структурі економіки наукомістких видів економічної діяльності: 
1.1. Цільова підтримка (пільги, дотації) нових сфер господарювання; 
1.2. Підтримка достатньої наукомісткості структури зовнішньоторговельної політики;  

 Ціль № 2: Становлення креативного класу, в тому числі підприємців з типом поведінки 
інноваторів: 

2.1. Цільова підтримка (пільги, дотації) нових суб’єктів господарювання та осіб з високим 
креативним потенціалом; 

2.2. Стимулювання науково-освітнього середовища з розвитком інноваційної складової 
діяльності; 

2.3. Цільова підтримка інституційних форм інноваційного типу – кластерів, бізнес-інкубаторів, 
технопарків і т. д.; 

2.4. Мотивація суб’єктів бізнесу залучення персоналу до різних форм креативної діяльності; 

 Ціль № 3: Висока якість та інноваційність національної продукції: 
3.1. Регламентація і контроль дотримання високих стандартів якості продукції, технологічних 

процесів; 
3.2. Відповідальність за порушення стандартів якості; 

 Ціль № 4: Забезпечення обміну інформації, дифузії інновацій: 
4.1. Захист прав інтелектуальної власності; 
4.2. Підтримка практичного використання нових знань (ідей, рішень); 
4.3. Підтримка різних форм співпраці, в т. ч. міждержавної, з участю у різних проектах, грантах і 

т. д. 
Наведені завдання мають конкретну дію. Окрім того, механізм державного регулювання 

інноваційного розвитку має орієнтуватись на виконання наступних завдань загальної дії: 
– формування попиту на інноваційний продукт; 
– формування сприятливого інноваційного клімату для залучення фінансових і технологічних 

інвестицій; 

І Н С Т Р У М Е Н Т И : 
– Нормативно-правові: закони, стратегії, концепції, програми фінансування, ратифіковані 
міжнародні акти, що регулюють інноваційну діяльність безпосередньо та визначають 
загальні орієнтири розвитку економіки із забезпеченням конкурентоспроможності. 
– Адміністративні: стандарти якості продукції, управлінських процесів, контролю; 
ліцензування і сертифікація; права власності; державні гарантії. 
– Фінансові: пряме бюджетне фінансування інноваційних проектів, науково-дослідної 
діяльності; субсидіювання, дотування суб’єктів, що займаються інноваційною діяльністю; 
співфінансування проектів із залученням інвесторів, у т.ч. в рамках венчурного 
фінансування; компенсації витрат на інноваційні цілі; пільгове кредитування; державне 
замовлення. 
– Мотиваційні: пільгове оподаткування суб’єктів, що займаються інноваційною діяльністю, 
підготовкою кваліфікованих кадрів. 
– Інформаційні: промоція інноваційного потенціалу; статистичне забезпечення. 
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ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 
– Державний сектор 
– Недержавний сектор – бізнес, громадськість, 
наука, освіта 

ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 
– Державний сектор 
– Недержавний сектор – бізнес, громадськість, 
наука, освіта 
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ЕЕККООННООММІІККАА  ТТАА  УУППРРААВВЛЛІІННННЯЯ  ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННИИММ  ГГООССППООДДААРРССТТВВООММ 

 
 

 49 

– цільова підтримка інноваційного підприємництва; 
– розвиток інноваційної інфраструктури; 
– стимулювання широкого впровадження інноваційних технологій у різних сферах 

підприємництва в умовах добросовісної конкуренції. 
Висновки з проведеного дослідження. Отже, роль держави у забезпеченні інноваційного 

розвитку економіки залишається провідною. В умовах періодичних політичних криз та 
макроекономічної нестабільності регулюючі впливи держави набувають несистемних та неефективних 
ознак з обмеженим бюджетним фінансуванням. У результаті економіка країна втрачає конкурентні 
позиції в динамічно прогресуючому глобальному просторі. Особливо це нині актуально для України. 
При існуючій ситуації необхідно посилювати інституційні позиції недержавних структур, зокрема 
суб’єктів малого і середнього бізнесу, представників ІТ галузей, які формують попит на інноваційну 
продукцію. Розвиток новітніх форм інноваційної кооперації за галузевими інтересами дозволить 
мобілізувати інтелектуальний потенціал населення та утвердити креативний клас у соціальній 
структурі українського суспільства. 
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Котельбан С.В. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ: 

ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ДОСЛІДЖЕННЯ 
Мета. Розвиток теоретичних основ дослідження державного регулювання інноваційного розвитку 

економіки. 
Методика дослідження. В процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи. 

Зокрема, за допомогою методів узагальнення та морфологічного аналізу розкрито понятійний апарат 
дослідження державного регулювання інноваційного розвитку економіки. Із застосуванням графічного та 
табличного методів наочно представлено результати дослідження. З використанням абстрактно-логічного методу 
сформульовано висновки та пропозиції. 

Результати. Систематизовано понятійний апарат дослідження державного регулювання інноваційного 

розвитку економіки, зокрема визначено зміст інновацій та їх видів. Досліджено особливості інноваційного розвитку 
економіки, сфер його забезпечення та значення інновацій для циклічності економічних змін. Визначено будову 
механізму державного регулювання інноваційного розвитку економіки з розкриттям його мети, цілей, завдань та 
інструментів. Обґрунтовано, що роль держави у забезпеченні інноваційного розвитку економіки залишається 
провідною. Встановлено, що в умовах періодичних політичних криз та макроекономічної нестабільності регулюючі 
впливи держави набувають несистемних та неефективних ознак з обмеженим бюджетним фінансуванням, в 
результаті чого економіка країни втрачає конкурентні позиції в динамічно прогресуючому глобальному просторі. 
Доведено, що при існуючій ситуації в Україні необхідно посилювати інституційні позиції недержавних структур, 
зокрема суб’єктів малого і середнього бізнесу, представників ІТ-галузей, які формують попит на інноваційну 
продукцію. 

Наукова новизна. Дістало подальшого розвитку дослідження механізму державного регулювання 

інноваційного розвитку економіки, зокрема сфер забезпечення інноваційного розвитку економіки та складових 
механізму державного регулювання інноваційного розвитку економіки. 

Практична значущість. Результати проведеного дослідження можуть бути використані для вдосконалення 

механізму державного регулювання інноваційного розвитку економіки, оскільки розвиток новітніх форм 
інноваційної кооперації за галузевими інтересами дозволить мобілізувати інтелектуальний потенціал населення 
та утвердити креативний клас у соціальній структурі українського суспільства. 

Ключові слова: інновація, інноваційний розвиток економіки, інноваційна діяльність, державне регулювання 

інноваційного розвитку, механізм. 
 

Kotelban S.V. MECHANISM OF PUBLIC REGULATION OF ECONOMIC INNOVATIVE DEVELOPMENT: 
THEORETICAL BASIS OF RESEARCH 

Purpose. The aim of the article is the development of theoretical bases of the state regulation of innovation 

development of the economy. 
Methodology of research. In the process of research, general scientific and special methods were used. In 

particular, the conceptual apparatus of the research of state regulation of innovative development of the economy is 
opened with the help of methods of generalization and morphological analysis. The results of the study are clearly 
presented using graphic and tabular methods. Using the abstract and logical method, conclusions and suggestions are 
formulated. 

Findings. The conceptual apparatus of the research of state regulation of innovation development of the economy 

is systematized, in particular the content of innovations and their types, is determined. The peculiarities of innovation 
development of the economy, its areas of provision and the importance of innovations for the cyclical nature of economic 
changes are explored. The structure of the mechanism of state regulation of innovation development of the economy 
with the disclosure of its purpose, goals, tasks and tools is determined. 

It is substantiated that the role of the state in providing innovative development of the economy remains the 
leading one. It is established that in the conditions of periodic political crises and macroeconomic instability, the 
regulatory influences of the state acquire non-systemic and ineffective features with limited budget financing, resulting in 
a country's economy losing competitive positions in a dynamically progressive global space. It is proved that it is 
necessary to strengthen the institutional positions of non-state structures under the current situation in Ukraine, in 
particular, small and medium-sized businesses, representatives of IT industries that form the demand for innovative 
products. 

Originality. The further development of the study of the mechanism of state regulation of innovation development 

of the economy, in particular, the areas of innovation development of the economy and the mechanisms of state 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15
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regulation of innovation development of the economy has been further developed. 
Practical value. The results of the conducted research can be used to improve the mechanism of state regulation 

of innovation development of the economy, since the development of the latest forms of innovation cooperation 
according to sectoral interests will allow mobilizing the intellectual potential of the population and establishing a creative 
class in the social structure of Ukrainian society. 

Key words: innovation, innovative development of the economy, innovation activity, state regulation of innovation 

development, mechanism. 
 
Котельбан С.В. МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ: ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Цель. Развитие теоретических основ исследования государственного регулирования инновационного 

развития экономики. 
Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы. 

В частности, с помощью методов обобщения и морфологического анализа раскрыто понятийный аппарат 
исследования государственного регулирования инновационного развития экономики. С применением 
графического и табличного методов наглядно представлены результаты исследования. С использованием 
абстрактно-логического метода сформулированы выводы и предложения. 

Результаты. Систематизирован понятийный аппарат исследования государственного регулирования 

инновационного развития экономики, в частности определено содержание инноваций и их видов. Исследованы 
особенности инновационного развития экономики, сфер его обеспечения и значение инноваций для цикличности 
экономических изменений. Определено строение механизма государственного регулирования инновационного 
развития экономики с раскрытием его цели, целей, задач и инструментов. Обосновано, что роль государства в 
обеспечении инновационного развития экономики остается ведущей. Установлено, что в условиях 
периодических политических кризисов и макроэкономической нестабильности регулирующие воздействия 
государства приобретают несистемных и неэффективных признаков с ограниченным бюджетным 
финансированием, в результате чего экономика страны теряет конкурентные позиции в динамично 
прогрессирующем глобальном пространстве. Доказано, что при существующей ситуации в Украине необходимо 
усиливать институциональные позиции негосударственных структур, в частности субъектов малого и среднего 
бизнеса, представителей ІТ-отрасли, которые формируют спрос на инновационную продукцию. 

Научная новизна. Получило дальнейшее развитие исследование механизма государственного 

регулирования инновационного развития экономики, в частности сфер обеспечения инновационного развития 
экономики и составляющих механизма государственного регулирования инновационного развития экономики. 

Практическая значимость. Результаты проведенного исследования могут быть использованы для 

совершенствования механизма государственного регулирования инновационного развития экономики, поскольку 
развитие новых форм инновационной кооперации по отраслевым интересам позволит мобилизовать 
интеллектуальный потенциал населения и утвердить креативный класс в социальной структуре украинского 
общества. 

Ключевые слова: инновация, инновационное развитие экономики, инновационная деятельность, 

государственное регулирование инновационного развития, механизм. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ 
ВІДПОВІДНО ДО УГОДИ ПРО ВІЛЬНУ ТОРГІВЛЮ МІЖ 

УКРАЇНОЮ ТА КАНАДОЮ 
 
Постановка проблеми. Угоди про вільну торгівлю мають суттєвий стимулюючий вплив на 

рівень торгівельної активності між країнами. Поряд із іншими нормативними документами на них 
покладено завдання правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності, а саме окремих 
аспектів здійснення зовнішньоекономічних операцій. При цьому варто зауважити передбачену 
вітчизняним законодавством можливість закладення у кожну із таких угод індивідуальних двосторонніх 
домовленостей, що суттєво впливають на параметри зовнішньої торгівлі між сторонами. До таких 
умов належить надання тарифних преференцій на основі визначення країни походження товару за 
окресленими у окремих угодах критеріями. 

Останньою двосторонньою домовленістю про вільну торгівлю за участі України є Угода про 
вільну торгівлю між Україною та Канадою (далі – Угода з Канадою), що була підписана 11 липня 2016 
року та набула чинності із 01 серпня 2017 року [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Переважна частина наукових публікацій із заданого 
напряму присвячена загальним питанням функціонування вільних економічних зон, перевагам та 
недолікам від їх утворення [2]. Проте, є невелика кількість досліджень, об’єктом яких є українсько-
канадські економічні відносини, наприклад, Білецької І. І. та Яценко О. М. [3]. Останні тенденції у 
взаєминах між цими державами враховуються у дисертаційній роботі Сідорова М. В. [4]. Однак 
проблема визначення походження товарів у контексті двосторонніх домовленостей у наукових 
дослідженнях не розглядається. 

Постановка завдання. З огляду на вищезазначене, метою статті є аналіз частин Угоди з 
Канадою, що пов’язані із визначенням країни походження товарів у контексті отримання тарифних 
преференцій задля виявлення особливостей у правилах визначення країни походження товарів, що 
мають бути враховані контролюючими органами та менеджментом підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до пункту 7 статті 36 Митного кодексу 
України, товари, що мають преференційне походження, визначаються на основі законів України та 
міжнародних договорів, ратифікованих Верховною Радою України [5], тобто законодавством 
передбачено регулювання визначення походження товарів двосторонніми угодами про вільну 
торгівлю. З огляду на це, при здійсненні торгівельної діяльності із Канадою важливого значення 
набуває глава 3 Угоди «Правила та процедури визначення походження» (далі – Глава 3 Угоди з 
Канадою). 

Підписання дво- та багатосторонніх угод про вільну торгівлю є результатом тривалих 
переговорів між сторонами, що неодмінно супроводжується різноманітними торгівельними поступками 
та компромісами. Як наслідок, кожна із них відображає «унікальні» домовленості (тобто виключно для 
сторін угоди), у тому числі і ті, що стосуються правил, критеріїв та процедури визначення походження 
товарів. Не зважаючи на зазначений вище індивідуальний характер домовленостей, у міжнародному 
співтоваристві розробляються документи, які спрямовані на уніфікацію торгівельного та митного 
законодавства. До основних документів, що покликані сприяти виконанню цього завдання, належить 
Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур від 18.05.1973 (Кіотська 
конвенція) [6], яка має за мету усунути розбіжності у митних правилах і процедурах, що можуть 
перешкоджати розвиткові міжнародної торгівлі та інших видів міжнародного обміну [6]. 

Міжнародна конвенція містить: 
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– стандартні правила – положення, застосування яких визнається необхідним для досягнення 
гармонізації і спрощення митних правил і процедур; 

– стандартні правила з перехідним терміном – стандартні правила Загального додатку, для 
застосування яких допускається більш тривалий термін; 

– рекомендовані правила – положення Спеціального додатку, визнані такими, що сприяють 
досягненню мети гармонізації і спрощення митних правил і процедур, можливе більш широке 
застосування яких вважається бажаним. 

Складовою Кіотської конвенції є Спеціальний додаток К, що містить: правила визначення 
походження товарів (розділ 1); документи, які підтверджують походження товарів (розділ 2); перевірку 
документів, які засвідчують походження товарів (розділ 3). Зазначений міжнародний документ варто 
розглядати як базовий при аналізі Угоди з Канадою, на тій підставі, що Україна приєдналась до 
Кіотської конвенції у 2011 році. Крім того, його варто співставляти із іншими аналогічними 
двосторонніми угодами, адже вони відображають існуючі напрацювання у сфері регулювання 
зовнішньоторговельних відносин. 

Глава 3 Угоди з Канадою ґрунтується на визначеннях, наведених у статті 3.1. Розглянемо окремі 
аспекти цієї статті, що впливають на трактування положень угоди вцілому. Привертає увагу те, що 
серед термінів, які у ній наведені, окремо виділено поняття «аквакультура». Це пояснюється 
важливістю рибного промислу та суміжних до нього сфер для експорту Канади, а, отже, й обумовило 
додаткове уточнення окремих позицій в двосторонній угоді. 

Правила визначення країни походження товарів ґрунтуються на використанні таких термінів, як 
«матеріал», «товар», «продукт». В раніше укладених двосторонніх угодах про вільну торгівлю за 
участі України, зокрема в Угоді про вільну торгівлю з Македонією, пропонується використовувати усі ці 
три терміни у значеннях, наведених на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Взаємозв’язок окремих термінів, що використовуються в Угоді про вільну 
торгівлю з Македонією 

Джерело: сформовано автором на основі [7] 

 
В Угоді з Канадою на заміну некоректному, на нашу думку, визначенню терміну «продукт», як 

«продукт, що виробляється» запропоновано використовувати лише термін «товар», під яким 
розуміють «результат виробництва, навіть якщо він призначений для використання в якості матеріалу 
при виробництві іншого товару». Це пояснення усуває неточності, допущені у попередніх угодах, та 
дозволяє уникнути непорозумінь у використанні термінів «продукт» та «товар» через необхідність та 
складність їх розмежування. Крім того, у статті 3.1 чітко сформульовано зміст терміну «визначення 
походження», під яким розуміється визначення того чи відповідає товар вимогам для визнання його 
«товаром, що походить з відповідної Сторони» відповідно до Глави 3 Угоди з Канадою. Особливістю 
такого підходу є наголос на відповідності товару вимогам певного документу. 

Містить неточності формулювання статті 3.1 Угоди з Канадою «вартість транзакції або ціна 
франко-завод товару». Так, у пункті (а) вжито термін «загальноприйняті принципи бухгалтерського 
обліку», що зумовлює виникнення питання про умовність (нечіткість) критерію «загальноприйнятості», 
адже мова йде про угоду між двома різними країнами і, відповідно, потребують уточнення, які 
обов’язкові принципи маються на увазі. У пункті (b) присутній термін «суми основних витрат», що 
доводить необхідність чіткої ідентифікації витрат, які належать до складу основних витрат суб’єктів 
господарювання. Термін «основні витрати» більш характерний для управлінського обліку і під ним 
розуміють сукупність прямих витрат на виробництво продукції. Натомість у вітчизняному 
бухгалтерському обліку чинним є термін «прямі витрати», під яким розуміють витрати, що можуть бути 
віднесені безпосередньо до конкретного об’єкта витрат економічно доцільним шляхом [8]. Найбільш 
оптимальним варіантом було б встановити чітке посилання на документи, що розкривають вжиті 
терміни для уникнення двозначності їх трактувань. 

Серед визначень цієї статті виникають питання щодо терміну «ідентичні товари, що походять з 
відповідної Сторони», під якими пропонують розуміти «товари, що є однаковими в усіх відношеннях, у 
тому числі за фізичними характеристиками, якістю та репутацією, незалежно від незначних 
відмінностей у вигляді, що не стосуються визначення походження цих товарів відповідно до цієї 

 
МАТЕРІАЛ 

означає будь-який інгредієнт, сировину, складову чи частину тощо, 
що використовується у виробництві продукту; 

 
ПРОДУКТ 

продукт, що виробляється, навіть якщо в подальшому планується 
використати його для іншої виробничої операції. 

 
ТОВАР 
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Глави». Однак, важко зрозуміти та кількісно виміряти таку властивість, як репутація. І якщо є певні 
показники градації якості – наприклад сорт, вид, то репутація такої градації не має, а це свідчить про 
неминучу суб’єктивність будь-якого співставлення товарів за критерієм репутації. 

В Угоді з Канадою зазначено, що товар походить зі сторони, «в якій відбулась остання 
виробнича операція, якщо товар був повністю вироблений» або ж відокремлено варіант «виключно з 
матеріалів, що походять з відповідної сторони», у тому числі з матеріалів, підданих достатній 
переробці за умовами статті 3.5.2. Крім того, до товарів із відповідним походженням належать ті, що 
піддані «достатній обробці/переробці», що як і в Угоді про вільну торгівлю України із Македонією дещо 
відрізняється від рекомендованого правила 3 Кіотської конвенції [6]. Мова йде про нюанси 
трактування термінів «суттєвий» і «достатній». Так, на нашу думку, «достатній» має більш суб’єктивне 
значення, і означає відповідність певному встановленому рівню, що залежить від сторони, що його 
встановлює та необов’язково є суттєвим, а може бути нижчим або вищим від нього. Водночас термін 
«суттєвий» не має такого кількісного підтексту як «достатній». З огляду на це, в Угоді невипадково 
вжито термін «достатній», адже він певним чином відображає досягнуті домовленості між сторонами і 
їх неповторність. 

Важливим елементом дво- та багатосторонніх угод є домовленості про кумуляцію походження 
товарів між учасниками. Це дає стимул для розвитку кооперування між підприємствами сторін. Однак, 
для контролюючих органів ускладнює процес контролю, у зв’язку з необхідністю ретельного 
відслідковування походження матеріалів, щодо яких може застосовуватись правило кумуляції 
походження відповідно до умов конкретного документу. 

Частина 2 статті 3.3 Угоди з Канадою передбачає двосторонню кумуляцію походження, що є 
типовим для усіх укладених раніше угод за участі України. Проте у статті 3.3.3. вказано можливість 
застосування діагональної кумуляції походження. Так, при наявності угоди про вільну торгівлю у обох 
Сторін із іншими країнами, що не є Сторонами, допускається врахування товарів, що походять із цих 
країн при визначенні країни походження товару у рамках Угоди з Канадою. Щоправда, на даний 
момент зазначена стаття не діє, і може бути приведення в дію за взаємної згоди Сторін. Така 
можливість особливо важлива із позиції співпраці українських та канадських підприємств із 
європейськими партнерами, адже є передумовою кращого взаємного проникнення на ринки. 

В Угоді з Канадою міститься ряд уточнень та доповнень щодо критеріїв віднесення товарів до 
повністю вироблених в країні у порівнянні із наведеними у Кіотській конвенції [1; 6] (табл. 1). 

Таблиця 1 
Критерії віднесення товарів до повністю вироблених в країні 

 
Кіотська конвенція Угода з Канадою 

1 2 

(а) корисні копалини, добуті з надр цієї країни, в її 
територіальних водах або на її морському дні; 

(а) корисні копалини та інші неживі природні ресурси, видобуті 
або одержані на території Сторони; 

(b) продукція рослинного походження, вирощена 
чи зібрана в цій країні;  

(b) овочі, рослини та товари рослинного походження, 

вирощені або зібрані на території Сторони; 

(с) тварини, що з’явилися на світ та вирощені у цій 
країні;  

(с) живі тварини, народжені та вирощені на території Сторони; 

(d) продукція тваринного походження, отримана у 
цій країні;  

(d) (I) продукція, одержана від живих тварин на території 
Сторони; 
(d) (IІ) продукція із забитих тварин, народжених і 
вирощених на території Сторони; 

(e) продукція мисливського або рибальського 
промислу в цій країні;  

(e) (I) продукція мисливського промислу, ловлі або 
рибальського промислу, здійснюваного на території Сторони; 
(e) (II) продукція аквакультури, вирощена на території 

Сторони; 

(f) продукція морського рибальського промислу та 
інша продукція морського походження, отримана в 
результаті промислу судном цієї країни; 

(f) риба, молюски та інші морські організми, видобуті з 
моря, морського дна, океанського дна чи ґрунту за 
межами територіальних вод Сторін судном, що 
зареєстроване, приписане або включене в реєстр 
Сторони і має право ходити під її прапором; 

(g) продукція, отримана на борту 
рибопереробного судна цієї країни виключно з 
видів продукції, яка підпадає під наведений вище 
пункт "f"; 

(g) продукція, виготовлена на борту плавзаводів Сторін 
виключно з продукції, зазначеної в пункті (f), за умови, що такі 
плавзаводи зареєстровані, приписані або включені в 
реєстр Сторони і мають право ходити під її прапором; 

(h) продукція, отримана з морського дна або надр 
за межами територіальних вод цієї країни, за 
умови, що зазначена країна має виключні права 
на освоєння такого морського дна або надр; 

(h) корисні копалини та інші неживі природні ресурси, 
добуті або видобуті з морського дна, надр або океанського 
дна Території, за визначенням статті 1 (1) UNCLOS, Стороною 
чи особою Сторони, за умови, що Сторона або особа Сторони 
має права на розробку цього морського дна, надр або 
океанського дна; 
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продовження табл. 1 
1 2 

(ij) брухт і відходи виробництва та переробки, а 
також використані вироби, які зібрані в цій країні 
та придатні лише для переробки на сировину;  

(i) сировина, видобута з товарів, що були у вжитку, 
зібраних на території Сторони, за умови, що ці товари 
придатні виключно для такої переробки; 

(k) товари, виготовлені в цій країні виключно з 
продукції, зазначеної в наведених вище пунктах 
(a)-(ij). 

(j) компоненти, видобуті з товарів, що були у вжитку, 
зібраних на території Сторони, за умови, що ці товари 
придатні тільки для такого використання, якщо компонент: 
(I) входить до складу іншого товару; 
(II) піддавався подальшій обробці, що призвела до появи 
товару з експлуатаційними показниками або строками 
експлуатації, еквівалентними або подібними до таких 
нового товару такого ж типу; 

(k) товари на будь-якій стадії виробництва, що 
виготовляється на території Сторони виключно з товарів, 
зазначених у пунктах (а)-(j). 

Джерело: сформовано автором на основі [1; 6] 

 
Так, зокрема внесено зміни до пункту b), де окремо винесено овочі та рослини (при цьому 

щоправда не зрозуміло, для чого окремим пунктом наведено вужчу за змістом категорію). 
Продукція тваринного походження в Угоді з Канадою деталізована на продукцію від живих та 

забитих тварин, що народжені та вирощені на території Сторони. Уточнено і пункт e), у якому окремо 
зазначено ловлю та продукцію аквакультури. 

Додатково зазначено групу товарів, а саме риби, молюски та інші морські організми, видобуті із 
океанського дна чи ґрунту. Важливо наголосити, що у пункті h) мова йде лише про неживі ресурси, 
тому зрозуміла логіка такого уточнення. 

Крім того, доцільно звернути увагу на додаткові вимоги до суден, на яких виробляється 
продукція, що може бути трактована як повністю виготовлена у одній із Сторін. А саме, судно повинно 
бути зареєстроване, приписане чи включене в реєстр (при цьому незрозуміло чим відрізняється, 
зареєстроване і включене у реєстр) та яке має право ходити під прапором Сторони, тобто якщо із 
попередніх умов має бути одна із трьох, то остання обов’язкова. Ця вимога присутня у пунктах f) та g). 

Окремо необхідно відмітити детальність умов визначення походження для товарів, бувших у 
вжитку. Адже, на відмінну від Кіотської конвенції, в якій вжито термін «використані вироби», в Угоді з 
Канадою уточнено, що мова йде про сировину, яка видобута з товарів, що були у вжитку і зібрані на 
території Сторони, за умови, що вони придатні тільки для такої переробки. Окремо у зазначеній Угоді з 
Канадою виділено компоненти, видобуті з товарів, що були у вжитку, і зібрані на території Сторони та 
придатні тільки для такого використання. Такий компонент: 

– має входити до складу іншого товару; 
– він уже піддавався подальшій обробці і в результаті отримано товари з експлуатаційними 

показниками або строками експлуатації еквівалентними новому товару або подібного до нього. 
Зазначені вимоги свідчать про те, що передбачено обов’язкову обробку використаних товарів, як 

мінімум виокремлення вторинної сировини, або ж ще більш поглиблену обробку – виділення сировини 
(компоненту), який перероблятиметься далі або ж вже був додатково перероблений на території 
Сторони. 

Останній із підпунктів (пункт k), наведених у табл. 1, теж містить істотне уточнення, адже 
зауважено можливість неповної обробки або ж часткового оброблення (виготовлення) товару із 
товарів, що вказані у попередніх пунктах. 

Товари, не повністю одержані, вважаються такими, що піддавались достатній переробці, якщо 
задовольняються умови, зазначені у Додатку 3-А Угоди з Канадою. 

Важливо зауважити, що відповідно до статті 3.5.2, якщо матеріал іншого походження піддається 
достатній переробці, одержаний з нього товар вважається таким, що походить з відповідної Сторони. 
Матеріали іншого походження у складі такого товару не враховуються, за умови, що надалі такий 
товар використовується у виробництві іншого товару. 

В Угоді з Канадою передбачено можливість використання матеріалів іншого походження у 
такому ж розмірі, що й в Угоді про вільну торгівлю з Македонією, а саме менше 10% від вартості 
трансакції або ціни франко-заводу. При цьому обов’язково не повинні перевищуватись граничні 
значення, зазначені у Додатку 3-А Угоди з Канадою. 

У статті 3.6.2 зазначено, що навіть при умові недотримання вимог, зазначених у Додатку 3-А 
групи 50-60 Гармонізованої системи опису та кодування товарів [9], товар матиме походження зі 
Сторін, якщо маса матеріалів іншого походження < 10% сукупної маси товару.  

Таке правило відсутнє у інших угодах про вільну торгівлю за участі України і є особливою 
домовленістю між Сторонами. Крім того, в Угоді з Канадою введено додаткову умову для Групи 63 
Гармонізованої системи опису та кодування товарів (інші готові текстильні вироби: набори, одяг і 
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текстильні вироби бувші у вжитку, ганчір’я) [1]. Так, товар походить зі Сторони, якщо складова, що 
визначає його тарифну класифікацію (ключова складова), виготовлена із використанням матеріалів 
іншого походження без дотримання вимог Додатку 3-А, тобто якщо сукупна маса матеріалів іншого 
походження < 10% сукупної маси ключової складової. 

Окремих трактувань щодо групи 63 Гармонізованої системи опису та кодування товарів нема у 
жодній із укладених на даний момент угод про вільну торгівлю за участі України, тобто це одна із 
особливостей саме цього документу. 

Як і рекомендовано у Кіотській конвенції, в Угоді з Канадою, якщо упаковка включається до 
складу товару для цілей класифікації, то вона враховується при визначенні того чи всі матеріали 
іншого походження, які використовуються у виробництві товару, відповідають вимогам, встановленим 
у Додатку 3-А. 

Відповідно до статті 3.12, до нейтральних елементів, які необов’язково повинні бути враховані 
при визначенні походження товарів в Угоді з Канадою, віднесені: 

(a) електрична енергія та паливо; 
(b) промислове устаткування та обладнання; 
(c) машини та інструменти;  
(d) матеріали, що не входять та не повинні входити до складу кінцевого товару. 
Варто зауважити, такий перелік присутній і у інших угодах про вільну торгівлю за участі України, 

однак у порівнянні із Кіотською конвенцію він розширений. Адже стандартне правило 11 містить 
перелік із енергії, машин та приладдя, використовуваних для виробництва або переробки товарів. 
Тобто додатково виділено паливо, що використовується при виробництві товару та допоміжні 
матеріали. Такі зміни особливо відчутні для окремих галузей, що є енергомісткими та у яких велику 
частину вартості становлять витрати на допоміжні матеріали. 

В Угоді з Канадою комплектуючі, запасні частини та інструменти, які поставляються разом з 
товаром у комплекті, враховуються при обчисленні матеріалів іншого походження, якщо згідно з 
Додатком 3-А встановлено максимальну частку вартості матеріалів іншого походження для цієї групи 
товарів відповідно Гармонізованої системи опису та кодування товарів. У той же час вони не 
враховуються, якщо перевіряється чи всі матеріали іншого походження підпадають під відповідну 
зміну тарифної класифікації чи інших вимог, викладених у Додатку 3-А. 

В свою чергу, рекомендоване правило 7 Кіотської конвенції передбачає, що «приналежності, 
запасні частини та приладдя, використовувані в машинах, пристроях, агрегатах або транспортних 
засобах, повинні вважатися такими, що мають те саме походження за їх спільного ввезення та 
продажу і їхньої відповідності з погляду комплектації». Тобто в Угоді з Канадою диференційовано 
визначення походження комплектуючих та запасних частин залежно від критерію достатньої 
переробки, що встановлений для певного товару відповідно до Додатку 3-А.  

При формуванні наборів в Угоді із Канадою, допустима вартість товарів іншого походження, що 
входять до цього набору, має бути < 25% ціни набору на умовах франко-завод. 

У інших угодах про вільну торгівлю за участі України максимальна питома вага матеріалів іншого 
походження дорівнює 15%, тобто знову можна констатувати винятковість двосторонніх домовленості 
між українською та канадською сторонами. 

Преференційний режим для товарів застосовується у випадку прямого транспортування. 
Допускається непряме транспортування товарів, які складають єдину партію, з використанням у разі 
потреби транзитних чи тимчасових складів на інших територіях за умови, що вони залишаються під 
контролем митних органів в країні транзиту чи зберігаються на складі і не піддаються іншим 
операціям, крім розвантаження та перевантаження чи будь-яких інших операцій, що мають на меті 
зберегти їх належний стан. Такі ж вимоги прописані в Угоді з Канадою щодо транзиту через країну, яка 
не є Стороною. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, у даній статті здійснено аналіз Угоди з 
Канадою щодо правил визначення країни походження товарів. Відокремлено особливості 
двосторонніх українсько-канадських домовленостей на основі порівняння відповідних положень 
документу із рекомендаціями Кіотської конвенції та інших двосторонніх угод про вільну торгівлю за 
участі України. Охарактеризовано відмінності у термінології, в критеріях віднесення товарів до 
повністю вироблених або ж достатньо перероблених у одній із Сторін. Розглянуто визначення 
походження у особливих випадках.  

Отримані результати є цінними для контролюючих органів, адже виявляють неточності, які 
допущені у зазначеному документі, та при усуненні яких зменшаться можливості ухилення від сплати 
податків, що ґрунтуються на тарифних преференціях за умовами двосторонніх договорів. З точки зору 
підприємств, зазначене дослідження детально розкриває основні вимоги, які мають бути дотримані 
для отримання ними тарифних пільг, що базуються на визначенні країни походження товарів. 
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Яковенко О.В. ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ ВІДПОВІДНО ДО УГОДИ ПРО 
ВІЛЬНУ ТОРГІВЛЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА КАНАДОЮ 

Мета. Аналіз частин Угоди з Канадою, що пов’язані із визначенням країни походження товарів у контексті 

отримання тарифних преференцій, задля виявлення особливостей у правилах визначення країни походження 
товарів, що мають бути враховані контролюючими органами та менеджментом підприємств. 

Методика дослідження. Для досягнення мети в процесі дослідження застосовано такі методи: 

спостереження (для розгляду частин Угоди з Канадою, що стосуються визначення країни походження товарів), 
теоретичного узагальнення і порівняння (для співставлення основних положень Угоди з Канадою із базовими 
документами), аналізу і синтезу (для визначення можливих передумов та наслідків застосування окремих 
положень угоди). 

Результати. Виокремлено особливості двосторонніх українсько-канадських домовленостей на основі 

порівняння відповідних положень документу із рекомендаціями Кіотської конвенції та інших дво- та 
багатосторонніх угод про вільну торгівлю за участі України. Охарактеризовано відмінності у термінології, вказано 
неточності або суперечності у використовуваних формулюваннях. Проаналізовано запропоновані зміни та 
уточнення в критеріях віднесення товарів до повністю вироблених або ж достатньо перероблених у одній із 
Сторін. Розглянуто визначення країни походження товару у особливих випадках.  

Наукова новизна. Вперше здійснено аналіз Угоди про вільну торгівлю з Канадою у контексті визначення 

країни походження товарів, що дало змогу встановити особливості цього документу у порівнянні із 
загальноприйнятими міжнародними документами та аналогічними договорами за участі України. 

Практична значущість. Отримані результати дослідження можуть бути використанні для удосконалення 

нормативних актів, що регулюють надання тарифних преференцій на основі дво- та багатосторонніх договорів. А 
також можуть слугувати дорожньою картою для підприємств, які планують здійснювати зовнішньоекономічні 
операції із канадськими партнерами. 

Ключові слова: угода про вільну торгівлю, країна походження, тарифні преференції, повністю вироблені 

товари, критерій достатньої переробки. 
 
Yakovenko O.V. FEATURES FOR DETERMINING THE ORIGIN OF GOODS IN ACCORDANCE WITH THE 

FREE TRADE AGREEMENT BETWEEN UKRAINE AND CANADIA 
Purpose. The aim of the article is the analysis of parts of the Agreement with Canada related to the definition of 

the country of origin of goods in the context of receiving tariff preferences in order to identify features in the rules for 
determining the country of origin of goods to be taken into account by the controlling bodies and management of 
enterprises. 

Methodology of research. The following methods have been used to achieve the goal in the research process: 

observation (for the consideration of parts of the Agreement with Canada regarding the definition of the country of origin 
of goods), theoretical synthesis and comparison (for comparison of the basic provisions of the Agreement with Canada 
with the basic documents), analysis and synthesis (for definition possible prerequisites and implications of the application 
of certain provisions of the agreement). 

Findings. The features of bilateral Ukrainian-Canadian agreements are outlined on the basis of comparison of the 

relevant provisions of the document with the recommendations of the Kyoto Convention and other bilateral and 
multilateral free trade agreements with the participation of Ukraine. The differences in terminology are described; 
inaccuracies or contradictions in the used language are indicated. The proposed changes and clarifications in the criteria 
for attributing goods to fully developed or sufficiently processed in one of the Parties have been analyzed. The definition 
of the country of origin of goods in special cases is considered. 

Originality. The analysis of the Free Trade Agreement with Canada in the context of determining the country of 

origin of goods is made for the first time, which made it possible to identify the features of this document in comparison 
with generally accepted international instruments and similar agreements with the participation of Ukraine. 

Practical value. The obtained results of the study can be used to improve the regulations governing the provision 

of tariff preferences on the basis of bilateral and multilateral treaties. These results can also serve as a roadmap for 
enterprises that plan to carry out foreign economic operations with Canadian partners. 

Key words: free trade agreement, country of origin, tariff preferences, fully developed goods, criterion of sufficient 

processing. 
 

Яковенко О.В. ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ В СООТВЕТСТВИИ С 
СОГЛАШЕНИЕМ О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И КАНАДОЙ 

Цель. Анализ частей Соглашения о свободной торговле с Канадой, что связанны с определением страны 

происхождения товаров в контексте получения тарифных преференций, и выявление особенностей в правилах 
определения страны происхождения товаров, которые должны быть учтены контролирующими органами и 
менеджментом предприятий. 

Методика исследования. Для достижения цели в процессе исследования применены следующие 

методы: наблюдение (для рассмотрения частей Соглашения о свободной торговле с Канадой, касающиеся 
определения страны происхождения товаров), теоретического обобщения и сравнения (для сопоставления 
основных положений Соглашения с Канадой с базовыми документами), анализа и синтеза (для определения 
возможных предпосылок и последствий применения отдельных положений соглашения). 

Результаты. Выделены особенности двусторонних украинско-канадских договоренностей на основе 

сравнения соответствующих положений документа с рекомендациями Киотской конвенции и других дву- и 
многосторонних соглашений о свободной торговле с участием Украины. Указаны различия в терминологии, 
неточности или противоречия в используемых формулировках. Проанализированы изменения и уточнения в 
условиях отнесения товаров к полностью произведенных или достаточно переработанных в одной из Сторон. 
Рассмотрены определения страны происхождения товара в особых случаях. 
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Научная новизна. Впервые осуществлен анализ Соглашения о свободной торговле с Канадой в контексте 

определения страны происхождения товаров, что позволило установить особенности этого документа по 
сравнению с общепринятыми международными документами и аналогичным договорам с участием Украины. 

Практическая значимость. Полученные результаты исследования могут быть использованы для 

совершенствования нормативных актов, регулирующих предоставление тарифных преференций на основе дву- 
и многосторонних договоров. А также могут служить дорожной картой для предприятий, которые планируют 
осуществлять внешнеэкономические операции с канадскими партнерами. 

Ключевые слова: соглашение о свободной торговле, страна происхождения, тарифные преференции, 

полностью произведенные товары, критерий достаточной переработки. 
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА  

В УМОВАХ БАГАТОУКЛАДНОЇ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ 
УКРАЇНИ  

 
Постановка проблеми. Прийнята в Україні стратегія економічної аграрної реформи включає 

поступове формування в сільському господарстві багатоукладної економіки. На першому етапі 
реформи було передбачено повністю завершити складний і тривалий процес реформування колгоспів 
і радгоспів. У відповідності до Стратегії селяни повинні стати реальними господарями землі і засобів 
виробництва, реалізовувати свої інтереси, розпоряджатися виробленою продукцією та одержаними 
доходами. 

У Стратегії зазначено, що у сільськогосподарських підприємствах необхідно провести глибокі 
перетворення на основі широкого використання підряду, оренди, акціонерних, кооперативних та 
сімейно-індивідуальних форм. Доцільно використовувати колективно-пайові або пайові способи 
безпосереднього привласнення засобів і результатів виробництва. Їх суть полягає в тому, що земельні 
угіддя й основні виробничі фонди розподіляються між членами трудового колективу (з урахуванням 
трудового внеску) на паї, на які нараховується частина одержаного прибутку. Селяни стають 
власниками, реальними господарями засобів виробництва і його результатів, максимально 
заінтересованими в кінцевих результатах праці. 

В Україні створене правове забезпечення для функціонування інших форм організації 
сільськогосподарського виробництва, в тому числі ферм, селянських господарств, самостійних 
кооперативів і особистих підсобних виробництв. У Законі України ―Про власність‖ підкреслюється, що 
всі форми власності є рівноправними, а держава створює умови для їх розвитку та захисту. 
Сільськогосподарським підприємствам сьогодні потрібне реальне економічне і правове розкріпачення 
(захист від адміністративного свавілля, матеріально-технічна і фінансова підтримка, визнання їх 
повноцінними суб’єктами ринкових відносин), як і фермерам, і селянським господарствам. Будь-який 
суб’єкт підприємництва в сільському господарстві повинен мати право самостійно вибирати напрямок 
спеціалізації (з урахуванням умов даного господарства), визначати перспективу і економічно 
ефективну структуру посівних площ та виробництва в цілому, включаючи розвиток підсобних 
підприємств та обслуговуючих цехів. Потрібна також свобода вибору партнера, договірних 
взаємовідносин із суб’єктами ринку, форм організації та оплати праці. Без цього ні приватна, ні 
колективна власність не зробить селянина повноцінним господарем. Формування багатоукладної 
системи господарювання в аграрному секторі не слід здійснювати шляхом протиставлення різних 
форм власності, проводячи курс на одноукладність з безроздільним пануванням приватних форм 
привласнення. Суть багатоукладності полягає в тому, що всі елементи тісно пов’язані між собою, 
доповнюють один одного і сприяють розвитку кожного. Без такої системи створюється не реальний, а 
формальний плюралізм форм власності і господарювання з непримиренними суперечностями.  

В Україні ухвалено низку законів, які покликані створювати умови для розвитку різноманітних 
форм господарювання. Так, Закон ―Про селянське (фермерське) господарство‖ визначає економічні, 
соціальні і правові основи створення та діяльності селянських (фермерських) господарств в Україні. 
Він гарантує право громадян на добровільне створення цих господарств, їх самостійність, рівність з 
іншими формами господарювання. Закон ―Про колективне сільськогосподарське підприємство‖ 
визначає правові, економічні, соціальні й організаційні умови діяльності колективних 
сільськогосподарських підприємств. Цей закон гарантує неприпустимість втручання держави в 
здійснення господарських функцій підприємства, обмеження його прав та інтересів з боку державної 
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влади та управління, забезпечує рівні умови колективним сільськогосподарським підприємствам з 
державними, селянськими (фермерськими) господарствами. Закон ―Про плату за землю‖ визначає 
порядок, розміри, строки сплати земельного податку та орендної плати.    

Перспективною є така структура організації аграрної сфери, яка не протиставляє, а навпаки, 
органічно поєднує різні уклади і форми господарювання. Оптимізація такої системи має здійснюватися 
поступово, у міру створення матеріально-технічної бази, виробничої та соціальної інфраструктури на 
селі. На кожному етапі мають бути свої критерії цієї оптимізації, слід вибирати надійний господарський 
механізм розв’язання суперечностей і узгодження економічних інтересів фермерських господарств, 
орендних колективів, кооперативів, переробних промислових підприємств. Перехід до багатоукладної 
системи передбачає розширення приватного сектору, але формування цієї якісно нової системи 
займе тривалий час.  

Таким чином, Україна переходить до створення на основі реформованих сільськогосподарських 
підприємств нових організаційно-правових форм господарювання на засадах приватної власності на 
земельні паї. Ідеться про створення нових за своїм змістом колективних і приватних господарств. 

Аграрна реформа передбачає реформу ціноутворення, оподаткування, рентних платежів, тобто 
всієї сукупності відносин власності в усіх сферах суспільного відтворення. 

Однією з ознак функціонування економічної системи в сучасному світі є її багатоукладність. Під 
укладом слід розуміти такий тип відносин між суб’єктами виробничої діяльності, при якому 
визначається специфічна система господарювання. Багатоукладна побудована на принципах 
співіснування в рамках однієї держави приватної, державної та змішаних форм власності. При цьому 
вони організовують свою життєдіяльність за певними принципами. 

Необхідно відзначити, що у багатоукладному суспільстві також має право на існування дрібно-
підприємницька організація взаємовідносин, на противагу якій діє олігархічно-монопольний режим. В 
загальній структурі багатоукладності також виділяється кооперативний тип суспільних зв’язків. В 
цілому слід зауважити, що основною рушійною силою всіх складових частин сучасної 
багатоукладності виступає саме підприємництво. Воно створює передумови для розвитку громадських 
господарських відносин. Такий принцип є основоположним для багатоукладності. 

У сфері сільського господарства виробництво сільськогосподарської продукції в Україні 
забезпечують майже в однаковій мірі два уклади – сільськогосподарські підприємства різних 
організаційно-правових форм та господарства населення. За статистичними даними виявлено, що у 
2016 р. 57% валової продукції сільського господарства було вироблено у сільськогосподарських 
підприємствах, а 43% – у господарствах населення. Водночас, якщо більша частка рослинницької 
продукції була вироблена у сільськогосподарських підприємствах (61%), то переважна частина 
тваринницької продукції (54%) – у господарствах населення [11, с. 46].  

Зазначена тенденція між двома укладами – сільськогосподарськими підприємствами різних 
організаційно-правових форм та господарства населення стабільно зберігається упродовж останніх 
років. При цьому необхідно відзначити, що все-таки в динаміці відбувається в певній мірі помітний 
перерозподіл земель на користь більш ефективно господарюючих суб’єктів – збільшуються земельні 
ресурси у господарствах населення і скорочуються – у сільськогосподарських підприємствах і в 
результаті розширюються угіддя у обробітку фермерських господарств. Таким чином, реалізація 
відносин приватної власності на землю підтверджує позитивну динаміку розвитку аграрного сектору 
економіки.  

Для посилення даної тенденції і забезпечення її стабільного впливу на процес забезпечення 
зайнятості сільського населення, формування конкурентного середовища і необхідної для суспільства 
галузевої структури сільськогосподарського виробництва держава повинна створити рівні умови 
господарювання і запровадити однакову підтримку сільськогосподарських товаровиробників усіх 
організаційно-правових форм і укладів. 

В умовах розвитку багатоукладності реалізація відносин власності на землю передбачає 
втілення у життя економічних інтересів землевласників, землекористувачів, місцевих громад і 
суспільства в цілому. Для землевласників і землекористувачів визначальною складовою економічних 
інтересів є отримання доходу. Проте для місцевих громад і суспільства в процесі реалізації земельних 
відносин важливо також вирішити такі проблеми, як забезпечення зайнятості сільського населення, 
формування необхідної для суспільства галузевої структури сільськогосподарського виробництва, 
забезпечення раціонального використання та охорони земель, а також пріоритетності вимог 
екологічної безпеки. 

Повноцінне функціонування земельних відносин і відносин власності на землю в умовах 
багатоукладності сільського господарства, як і будь-які інші економічні відносини і відносини власності 
в ринкових умовах, передбачають наявність конкурентного середовища. Отже, реалізація відносин 
власності на землю вимагає вирішення низки актуальних проблем, які знаходяться поза 
забезпеченням певного рівня дохідності суб’єктів відносин власності на землю. Одним із напрямків, 
який може вирішити дані проблеми, є подальший розвиток багатоукладності аграрного сектору 
економіки, що підтверджує актуальність теми даної наукової статті. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розробку теоретико 
методологічних і практичних основ становлення та розвитку різних форм господарювання в процесі 
реформування аграрного сектору економіки України зробили такі відомі вчені, як Андрійчук В.Г. [2]., 
Лупенко Ю.О. [12], Малік М.Й. [8], Месель-Веселяк В.Я. [12], Саблук П.Т. [7] та інші, яких можна 
назвати корифеями перехідної аграрної економіки. Результати їхніх досліджень і публікацій стали 
базою для формування багатоукладної аграрної економіки. Позитивно оцінюючи їх вклад, зокрема 
результати останніх досліджень і публікацій необхідно визнати доцільність продовжити вивчення 
поставленої проблеми, зокрема обґрунтування стратегії розвитку малого і середнього 
сільськогосподарського підприємництва як особливо важливої на сучасному етапі частини 
багатоукладної економіки.   

Огляд і аналіз результатів сучасних наукових досліджень і публікацій показує, що у сучасному 
науковому світі активно обговорюється західними економістами проблема розвитку підприємств 
малого і середнього бізнесу (МСБ) та структурних зрушень в організації аграрного виробництва. 
Виявлено також, що суттєвий науковий внесок в аналіз і оцінку питань розвитку підприємництва 
зробили такі відомі вітчизняні вчені, як А. Бойко [3], О. Булавка [4], В. Гребенюк [5], Ю. Губені [6], 
І. Матвій [9], В. Россоха [10], О. Тимченко [13], Г. Толмачова [14], Л. Федулова [15], О. Якубяк [16] та 
інші. 

Позитивно оцінюючи результати наукових досліджень і публікацій згаданих вище науковців, 
визначено, що розвиток малого і середнього підприємництва (МСП) має важливе значення у 
соціально-економічних напрямах поступу нашої країни. Особливо важливо визначити причини низької 
інноваційної активності малих та середніх підприємств та обґрунтувати стратегічні напрями і 
параметри підвищення ефективності їх функціонування, що підтверджує доцільність продовження 
вивчення поставленої проблеми. 

Постановка завдання. Метою даної статті є аналіз сучасного стану багатоукладності 
аграрного сектора економіки України для обґрунтування практичних рекомендацій щодо подальшого 
розвитку його структурних складових, зокрема малого і середнього підприємництва, у напрямках, які б 
забезпечили реалізацію економічних інтересів суб’єктів відносин власності на землю, створення 
додаткових робочих місць, раціонального використання ресурсів сільського господарства і підвищення 
продуктивності сільськогосподарського виробництва. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В процесі дослідження встановлено, що в Україні 
сектор МСП охоплює 99,9% від загальної кількості (1,97 млн) підприємств та фізичних осіб-
підприємців, зареєстрованих станом на 2015 р. Виявлено, що в 2015 році в країні налічувалось лише 
423 великих підприємства (або 0,2% загальної кількості підприємств). Решта компаній – це МСП, в 
тому числі 15 510 середніх підприємств, 1,96 млн суб’єктів малого підприємництва (327 814 малих 
підприємств та 1,6 млн фізичних осіб-підприємців).  

Сутність та особливості сектору МСП випливають із Закону України «Про розвиток та державну 
підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» (2012 р.) вносить зміни до Господарського 
кодексу України, чим дає такі критерії визначення МСП (табл. 1), що в цілому відповідає 
законодавству ЄС, але не включає критерій «балансу підприємства».  

Таблиця 1 
Визначення МСП в Україні 

 

 Мікропідприємство Мале Середнє Велике 

Кількість 
працівників 

≤ 10 осіб ≤ 50 осіб 
Компанії, що за 

своїми ознаками не 
можуть бути 

класифіковані як 
малі або великі 
підприємства  

≥ 250 осіб 

Річний дохід 

≤ 2 млн. євро ≤ 10 млн. євро ≥ 50 млн. євро 

Джерело: Господарський кодекс України 

 
Порівняльний аналіз показників табл. 1 показує, що підприємства, які мають сукупний дохід 

більший за 50 млн євро/рік, але менше 250 працівників, або навпаки, в ЄС вважаються великими 
компаніями, а в Україні відносяться до категорії середніх.  

З метою стимулювання розвитку малого бізнесу, а також зменшення неформальної діяльності 
підприємств та неформальної зайнятості в 1999 році була запроваджена спрощена система 
оподаткування, при якій більшість підприємств отримали змогу вести діяльність на спрощеній системі 
оподаткування (ССО). Платники єдиного податку мають право на спрощені процедури обліку та 
звітування, що є важливим питанням для малих підприємств, беручи до уваги той факт, що податкове 
адміністрування зазвичай є однією з основних перешкод для розвитку бізнесу. На сьогодні існує 
чотири групи платників податків за ССО (табл. 2). 
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Таблиця 2  
Характеристика спрощеної системи оподаткування 

 
  1 група 2 група 3 група 4 група 

Суб’єкт Фізичні особи Фізичні особи Фізичні та юридичні 
особи 

Сільськогосподарські 
товаровиробники 

Дохід < 300 000 грн/рік < 1,5 млн грн/рік  < 5 млн. грн./рік Частка 
сільськогосподарського 

виробництва ≥75% 
загального обсягу 

виробництва 

Ставки єдиного 
податку 

≤ 10% мінімальної 
заробітної плати 

≤ 20% мінімальної 
заробітної плати 

5% доходу включно 
з ПДВ / 3% доходу + 

ПДВ  

Визначено у п. 293.9 
статті 293 Податкового 

кодексу 

Кількість 
працівників 

— < 10 Без обмежень Без обмежень 

Податковий 
період 

1 рік 1 рік 1 квартал 1 квартал 

Види діяльності Роздрібна 
торгівля, побутові 

послуги 
населенню  

Послуги, виробництво 
/ продаж товарів, 
діяльність у сфері 

ресторанного 
господарства. 

Платники податку цієї 
групи можуть 

надавати послуги / 
здійснювати продаж 

товарів лише 
населенню та/або 
платникам єдиного 

податку  

Всі види діяльності, 
передбачені в 

рамках спрощеної 
системи 

оподаткування  

Сільськогосподарське 
виробництво 

Джерело: Податковий кодекс України 

 
Слід відмітити, що державна підтримка сектору малого та середнього підприємництва 

зафіксована не тільки в Законі України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 
підприємництва в Україні», але й в Концепції загальнодержавної програми розвитку малого і 
середнього підприємництва 2014-2024 рр. 

Уряд України вживає активних та постійних заходів щодо залучення для підтримки сектору МСП 
допомоги міжнародних донорських організацій. Стратегія розвитку МСП разом із Планом заходів щодо 
її реалізації є відправним пунктом для формування більш ефективної політики та підтримки МСП. В 
результаті в середньо- та довгостроковій перспективі стане можливим розширити джерела 
фінансування за рахунок державного бюджету, внутрішніх та зарубіжних інвесторів. Разом з тим, в 
процесі проведеного економічного аналізу використання наявного виробничого потенціалу МСП в 
сільському господарстві виявлено певні упущення активності в їх роботі і невикористані певні 
можливості. 

В результаті проведеного економічного аналізу виявлено, що основними причинами низької 
інноваційної активності малих та середніх підприємств як в аграрній сфері, так і в інших галузях 
національної економіки є:  

– відсутність належних економічних стимулів щодо залучення інвестиційних ресурсів в 
інноваційні процеси, зокрема і доступність кредитних ресурсів;  

– обмежений обсяг фінансування наукової та інноваційної діяльності з державного бюджету 
(менше 1% від ВВП);  

– відсутність органів публічного управління інноваційною діяльністю;  
– низький рівень створення умов для розвитку інноваційної інфраструктури (технопарків, 

технополісів, високотехнологічних інноваційних підприємств, венчурних фондів, центрів трансферу 
технологій та ін.);  

– недосконалість інституційного середовища, забезпечення трансферу технологій, 
невизначеність організаційно-правових засад функціонування кластерів, неналежний рівень 
організації інформаційно-аналітичного забезпечення, що перешкоджає розвитку науково-дослідної та 
технологічної кооперації в інноваційній сфері; 

– недосконалість зв’язків та співпраці у ланцюжку «освіта – наука – підприємство» (підготовка 
висококваліфікованих кадрів, виконання наукових розробок на замовлення підприємства тощо).  

До основних гальмівних чинників функціонування підприємств малого та середнього бізнесу на 
різних рівнях управління можна віднести: 
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– нерегулярне і не завжди гарантоване стимулювання програм підтримки і розвитку МСП на 
регіональному та державному рівнях;  

– відсутність чітких орієнтирів розвитку МСП на інноваційному підґрунті;  
– відсутність ефективної та результативної моделі співпраці великого і малого та середнього 

підприємництва;  
– нецільове використання коштів, які виділені під проекти для розвитку МСП, недосконалість 

системи моніторингу, контролювання за їхнім використанням;  
– невисоку кваліфікацію, досить низьку компетентність працівників підприємств МСП, що 

зумовлено низьким рівнем освіти, малим досвідом у різних сферах економіки та управління, 
відсутністю навичок комунікаційного менеджменту тощо;  

– зростання ступеня різних видів ризику, зокрема, наявний надмірний ризик конкуренції та появи 
масового банкрутства; 

 – надмірну конкуренцію із зарубіжними компаніями;  
– постійні зміни, необхідність періодичного оновлення та модернізації;  
– різного роду перешкоди, насамперед бюрократичні й адміністративні;  
– обмеженість і шалену недостачу фінансування для розвитку МСП;  
– потребу створення і впровадження інноваційних технологій, новітніх процесів, низький рівень 

інноваційної культури та мислення;  
– підвищений криміногенний компонент.  
В умовах переходу до ринкових відносин важливим і необхідним є державне регулювання. 

Щодо сільського господарства, то воно повинно охоплювати:  
- постійне спостереження за рухом ринкових цін на продукцію АПК, за дохідністю галузей і 

формуванням витрат виробництва;  
- відпрацювання механізму підтримання доходів сільськогосподарських товаровиробників 

шляхом регулювання мінімальних цін, фінансування і кредитування;  
- погодження цінової і фінансово-кредитної політики на продовольчому та ресурсному ринках з 

іншими країнами;  
- сприяння розвитку міжнародних зв’язків, насамперед у галузі техніки й технології виробництва 

та переробки сільськогосподарської продукції, організації агропромислових формувань;  
- максимально можливе стимулювання з боку держави збільшення виробництва та підвищення 

якості продукції харчування і сировини з урахуванням досвіду інших країн та цін на світовому ринку. 
Оскільки в різних соціально-економічних системах питома вага, місце і роль різноманітних форм 

власності на землю та інші засоби виробництва в агропромисловому комплексі суттєво відрізняються, 
то аграрні відносини, притаманні тій чи іншій системі, характеризуватимуть передусім відносини, 
зумовлені панівними формами власності на землю, основними з яких є приватна, державна, 
акціонерна чи кооперативна. 

Аграрна реформа характеризує собою процес зміни економічних відносин і перш за все 
відносин власності в сільському господарстві. Оскільки складовою частиною економічних відносин є 
техніко-економічні відносини, то матеріальною основою аграрної реформи повинні бути насамперед 
зміни в технологічному способі виробництва: впровадження нової техніки, культури виробництва, нові 
форми організації праці тощо. Перетворення відносин власності передбачає передусім зміну суб’єктів 
власності, тобто роздержавлення і приватизацію земельної власності, створення реального 
плюралізму форм власності, у тому числі відродження приватної власності. 

В Україні мета аграрної реформи — усунення державної монополії на землю, формування 
дбайливого господаря, використання державної, колективної та приватної форм власності. 

Аграрні реформи означають зміни в землеволодінні, землекористуванні й землерозпорядженні. 
Під час проведення земельної реформи в Україні в цій сфері передбачається: 

 - визначення права власності на землю і майно кожного члена сільськогосподарського 
підприємства;  

- можливість формування з розпайованих підприємств приватної власності на майно;  
- утвердження права розпорядження землями, переданими в колективну власність, та надання 

земельних ділянок членам колективу, що побажають вийти з будь-якої правової форми колективного 
підприємства. 

В Україні проблема власності на землю пов’язана з урахуванням інтересів усіх суб’єктів 
господарювання на землі: держави, колективних господарств і фермерів. Іншими словами, 
допускаються різноманітні форми власності на землю: приватна (для фермерів, і для тих, хто веде 
підсобне господарство), колективна (для колективних господарств), державна (для державних 
підприємств). 

Економічна реформа, розвиток різних форм власності у сільському господарстві України, 
формування аграрного ринку визначили складні завдання, вирішення яких вимагає ділової активності, 
підприємливості та комерційної ініціативи.  
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Важливе значення в Україні приділяється державній підтримці реформування аграрного 
сектору. У цій важливій роботі держава надає пріоритетного значення розвитку сільського 
господарства. Зусилля держави концентруються на відродженні села на індустріальній основі 
сучасного рівня, сприянні розвитку і зростанню обсягів аграрного виробництва, перетворенні АПК у 
високоефективний, експортоспроможний сектор економіки. Це сприятиме зростанню добробуту 
населення. Усе це передбачає, що агропромисловий комплекс має стати одночасно й лідером 
економічних реформ. У питаннях реформування АПК найгострішою є проблема прискорення 
земельної реформи. Основний принцип реформування земельних відносин: земля повинна належати 
тим, хто її обробляє, мати власника і господаря. Україна пройшла значну частину шляху до 
утвердження приватної власності на землю. Селяни стали власниками земельних паїв, однак 
отримані ними сертифікати не забезпечують реалізацію права володіння, користування та 
розпорядження приватною власністю на землю в повному обсязі. Основне завдання аграрної 
реформи – запровадження дієвого мотиваційного механізму докорінної перебудови 
сільськогосподарського виробництва, підвищення його якісних характеристик та ефективності – 
виявилося нереалізованим. А без цього марно сподіватися на залучення в АПК серйозних інвестицій 
на його технічне і технологічне переоснащення, формування на селі реального власника, підвищення 
добробуту та соціального захисту сільських жителів. 

Указ Президента України ―Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного 
сектора економіки‖ створює вагомі передумови для істотного прискорення ринкових перетворень на 
селі, завершення реформування громадського сектору сільськогосподарського виробництва на основі 
приватної власності. Однак визначених Указом норм (за всієї їх значущості) недостатньо для відчутної 
зміни на селі ситуації на краще. Приватна власність і засновані на її підвалинах нові господарства не 
запрацюють, якщо не буде створено ефективних механізмів кредитного обслуговування села, 
спеціалізовані банківські інституції. Зробивши крок до утвердження приватної власності на землю, 
потрібно одночасно визначитися і стосовно проблеми кредитування. Треба вирішити і питання 
реструктуризації і погашення державою боргових зобов’язань колективних сільськогосподарських 
підприємств у ході їх реформування у приватні підприємства і господарства з орендними відносинами. 
Цей крок також може бути ефективним лише за відповідної системи кредитування. Таким самим 
нагальним є інституціональне забезпечення реформ і створення на селі сучасної ринкової 
інфраструктури. Потребує суттєвого вдосконалення й заснована раніше (державна за своєю суттю) 
система лізингу сільгосптехніки. І в цьому питанні слід дивитися вперед. За кілька років наявна на селі 
техніка стане повністю непридатною для експлуатації. Утвердження приватної власності на землю 
створює передумови для відповідних змін і в механізмах лізингу. Реформування економічних відносин 
на селі відбудеться лише за умов захисту прав власника на землю. Інструменти такого захисту 
існують у всіх країнах, де діють відповідні відносини. Вирішення зазначеного комплексу завдань 
визначає зміст реформи аграрних відносин, яка здійснюється в Україні. Наведемо ключові напрями 
реформ. 

1. Реальне (а не формальне) реформування колективних сільськогосподарських підприємств 
(КСП) на засадах приватної власності. Держава повинна гарантувати свободу вибору організаційних 
форм приватного господарювання, що приходять на зміну КСП. Визначальними в цьому мають бути 
вищий рівень персоніфікації власності, максимальне забезпечення цілісності господарсько-
територіальних комплексів, що забезпечить ефективне використання землі, майна, розвиток 
соціальної сфери села. 

2. Перехід на земельно-орендні відносини між власниками землі (земельних паїв) та 
суб’єктами господарювання. У цьому процесі необхідно забезпечити:  

- обов’язкову платність за використання землі між суб’єктами земельних відносин, що 
стимулюватиме закріплення на ній більш ефективного господаря, раціональніше її використання та 
сприятиме соціальному захисту (через орендну плату) селян — власників землі;  

- спрощену процедуру індивідуальної та групової передачі селянами земельних паїв і майна в 
оренду приватним формуванням і введення повідомно-реєстраційного порядку передачі — одержання 
земельних паїв у оренду.    

3. Розвиток особистих підсобних господарств і перетворення найбільших з них у товарні 
господарства селян — міні-фермерські господарства. За роки незалежності та переходу до ринкової 
системи приватний сектор забезпечив відчутне зростання обсягів виробництва. Його частка у 
виробництві сільськогосподарської продукції збільшилась з 29,4 до 59,9 %. Для того, щоб надати 
більшого простору дальшому розвиткові цього сектору, потрібно забезпечити: безперешкодне 
вилучення селянами (за їх бажанням) земельних паїв з КСП та розширення за рахунок цих паїв 
особистих підсобних господарств без надання їм статусу юридичної особи (фермерських господарств) 
і підвищення таким чином рівня товарності цих господарств; виділення селянам (на отриманий 
земельний пай) у натурі майна в рахунок погашення майнового паю, заборгованості із заробітної 
плати, а саме: будівель і споруд, приміщень, техніки, робочої продуктивної худоби, знарядь праці 
тощо; вирішення питань щодо передачі у власність і користування земельних ділянок працівникам 
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соціальної сфери села (учителям, медпрацівникам, працівникам закладів культури та ін.) за рахунок 
земель запасу і резервного фонду; прискорення організації сільськогосподарських сервісних 
кооперативів. 

4. Усебічний розвиток інфраструктури ринку сільгосппродукції, забезпечення його 
прозорості, паритетності, створення рівних умов для конкуренції всіх учасників аграрного ринку. З 
цією метою передбачається:  

- стимулювання створення селянських (фермерських) кооперативів та приватних підприємств у 
сфері агросервісу, переробки і збуту продукції шляхом поширення на всю сферу агросервісу системи 
пільгового оподаткування, яка діє для сільського господарства тощо;  

- забезпечення закупівлі для державних потреб ресурсів і продукції та продаж 
сільгоспвиробникам виключно через аукціони й біржі незалежно від власності та розмірів підприємств;  

- надання державної підтримки за програмами розвитку аграрного сектору (племінна справа, 
селекція тощо) виключно на конкурентних засадах і на зворотній основі або з пайовою участю 
суб’єктів господарювання;  

- запровадження ефективних механізмів регулювання експортно-імпортних операцій, 
недопущення імпорту неякісних продуктів і продовольчих товарів, виробництво яких у необхідних 
обсягах може здійснювати національний АПК. 

5. Удосконалення економічних і фінансово-кредитних відносин на селі, а саме:  
- запровадження іпотечного кредитування під заставу землі з реально діючим механізмом її 

вилучення в разі неповернення кредитів;  
- заснування Земельного (іпотечного) банку;  
- створення механізму фінансових гарантій повернення кредитів сільгосптоваровиробниками 

через спеціалізовані структури за оцінкою платоспроможності та санації підприємств; 
- забезпечення адресності підтримки окремих диверсифікованих галузей виробництва 

(наприклад виробництва зерна) за рахунок цільових позичок (насіння, техніка) під конкретну 
продукцію;  

- запровадження механізмів відповідальності власників та керівників підприємств і господарств 
за своєчасну виплату заробітної плати та дивідендів, а також за розрахунки з державою. 

6. Удосконалення управління агропромисловим комплексом та регулювання економічних 
відносин на ринкових засадах. Із цією метою передбачається:  

– розмежувати функції державного управління (форми власності і господарювання, земельні, 
майнові та трудові відносини, структуру управління, розвиток інфраструктури аграрного сектору тощо) 
та функції господарського управління (ресурсне забезпечення, організація виробництва, збут 
продукції, фінансово-кредитне забезпечення тощо);  

- здійснити на рівні центральних органів виконавчої влади дальше об’єднання функціонально 
споріднених інститутів, перевести на корпоративне утримання галузеві й господарські структури 
управління;  

- реорганізувати на місцевому рівні управління сільського господарства в підрозділи (агентства) 
з реформування та сприяння розвитку агропромислового комплексу (з покладенням на них вирішення 
завдань земельної реформи, розвитку агросервісної інфраструктури та інфраструктури продовольчого 
ринку). 

Предметом особливої уваги має стати створення сучасної ринкової системи матеріально-
технічного забезпечення сільськогосподарського виробництва. 

7. Суттєве вдосконалення правового забезпечення проведення аграрної реформи. В Україні 
реалізуються завдання земельної реформи. Майже 6,1 млн громадян отримали земельні паї, обсяг 
яких становить близько половини земельних угідь країни. В основному завершено приватизацію 
присадибних ділянок, їх власниками стали близько 11 млн громадян. Отже, можна стверджувати: 
зроблено перший рішучий крок до реалізації кінцевої мети земельної реформи – безоплатної передачі 
землі у власність тим, хто на ній працює, формування платних орендних відносин і ринку землі. 

В процесі економічної реформи в Україні склались такі види сільськогосподарських підприємств: 
1. Приватне підсобне господарство громадян – форма виробництва, яка ґрунтується на 

приватній власності громадян, а також на їхній особистій праці та праці членів їх сімей і є додатковим 
джерелом прибутків та має споживчий характер. 

2. Приватні сільськогосподарські підприємства займаються виробництвом сільськогосподарської 
продукції та товарів, діють на засадах підприємництва і самоврядування, на основі об’єднання 
земельних наділів та технічних засобів кількох господарств. 

3. Селянське (фермерське) господарство – сімейно-трудове об’єднання жителів села, робота 
яких пов’язана з землеробством, особистою працею, спрямованою на виробництво товарної маси 
продуктів харчування, продовольства й сировини і на одержання доходів. 

4. Сільськогосподарські кооперативи – добровільні об’єднання фізичних і юридичних осіб на 
засадах членства, об’єднання пайових внесків, участі у спільній сільськогосподарській виробничій 
діяльності, а керівництво здійснюється виборними особами. 
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5. Акціонерні товариства – підприємства, капітал яких утворюється за рахунок внесків його 
учасників (акціонерів) шляхом придбання акцій. Характеризуючи різні види селянських (фермерських) 
господарств, не можливо віддати перевагу одному з них. Кожна з розглянутих організаційних форм 
має як переваги, так і недоліки, що в конкретних умовах проявляється по-різному.  

Важлива роль у розвитку комерційних засад та підприємництва на селі шляхом купівлі-продажу 
відводиться фермерству – новому соціально-економічному явищу, яке сприяє переходу до 
багатоукладного господарювання.  

Висновки з проведеного дослідження. Розвиток МСП має важливе значення у соціально-
економічних напрямах поступу нашої вітчизни. Аналізування структурно-функціональних індикаторів їх 
стану та розвитку засвідчив досить невелику соціальну корисність від їхнього функціонування, 
незважаючи на вагому частку цих економічних одиниць. Також варто відзначити зниження рівня 
рентабельності МСП, досить незначну ефективність та результативність ведення їхньої діяльності, 
невисокий ступінь та якість менеджменту, необхідність підсилення доступу до фінансування 
стратегічного розвитку МСП і, як наслідок, низький рівень інвестиційно-інноваційної активності через 
відсутність чіткого стратегічного орієнтиру розвитку МСП. Наявний стан їхнього функціонування та 
розвитку перебуває не на належному рівні, що свідчить про складні економіко-політичні умови та 
середовище ведення бізнесу в Україні.  

Статистичні дані свідчать про щорічне зменшення кількості підприємств, низьку інноваційну 
активність підприємств, спад капітальних інвестицій, зниження фінансових результатів від діяльності 
та рівня рентабельності. З огляду на це вкрай важливо розробити превентивні заходи щодо активізації 
діяльності малих і середніх підприємств; визначити основні стратегічні і тактичні орієнтири розвитку 
МСП на державному, регіональному та місцевому рівнях; впровадити чіткі, реальні та дієві способи 
ефективної і результативної підтримки їхнього функціонування. 
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Стельмащук А.М. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ БАГАТОУКЛАДНОЇ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ  
Мета. Аналіз сучасного стану багатоукладності аграрного сектора економіки України для обґрунтування 

практичних рекомендацій щодо подальшого розвитку його структурних складових, зокрема малого і середнього 
підприємництва, у напрямках, які б забезпечили реалізацію економічних інтересів суб’єктів відносин власності на 
землю, створення додаткових робочих місць, раціонального використання ресурсів сільського господарства і 
підвищення продуктивності сільськогосподарського виробництва. 

Методика дослідження. В процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи 

дослідження, зокрема: монографічний метод та метод теоретичного узагальнення використано при обґрунтуванні 
сутності багатоукладності економіки на принципах співіснування в рамках однієї держави приватної, державної та 
змішаних форм власності; розрахунково-конструктивний метод - при формування багатоукладної системи 
передбачає створення на основі реформованих сільськогосподарських підприємств нових за своїм змістом 
організаційно-правових форм господарювання. 

Результати. Встановлено, що однією з ознак функціонування економічної системи в сучасному світі є її 

багатоукладність, яка побудована на принципах співіснування в рамках однієї держави приватної, державної та 
змішаних форм власності. Обґрунтовано, що під укладом слід розуміти такий тип відносин між суб’єктами 
виробничої діяльності, при якому визначається специфічна система господарювання на засадах розширення 
приватного сектору. Визначено, що формування багатоукладної системи передбачає створення на основі 
реформованих сільськогосподарських підприємств нових за своїм змістом організаційно-правових форм 
господарювання створення нових колективних і приватних господарств. Встановлено, що аграрна реформа в 
сукупності передбачає реформу ціноутворення, оподаткування, рентних платежів, тобто всієї сукупності відносин 
власності в усіх сферах суспільного відтворення. 

http://www.dkrp.gov.ua/info/3226
http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/07/Arch_sg_zb.htm
http://economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4135
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Наукова новизна. Обґрунтовано стратегічні напрями і параметри багатоукладності. Визначено, що 

стратегічною є така структура організації багатоукладної аграрної сфери, яка не протиставляє, а навпаки, 
органічно поєднує різні уклади і форми господарювання. Оптимізація такої системи має здійснюватися поступово, 
у міру створення матеріально-технічної бази, виробничої та соціальної інфраструктури на селі. На кожному етапі 
мають бути свої критерії цієї оптимізації, слід вибирати надійний господарський механізм розв’язання 
суперечностей і узгодження економічних інтересів фермерських господарств, орендних колективів, кооперативів, 
сервісних і переробних промислових підприємств. Перехід до багатоукладної системи передбачає розширення 
приватного сектору. 

Практична цінність. Отримані результати дослідження направлені на відродження села на індустріальній 

основі сучасного рівня, на зростання обсягів сільськогосподарського виробництва, на перетворення аграрної 
галузі у високоефективний, експортоспроможний сектор економіки, що сприятиме зростанню добробуту 
населення.  

Ключові слова: малі і середні підприємства, аграрна економіка, стратегія розвитку, багатоукладність, 

сільськогосподарське підприємництво, фермерські господарства 

 
Stelmashchuk A.M. STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM AGRICULTURAL 

ENTREPRENEURSHIP IN THE CONDITIONS OF THE MULTIFACETED AGRARIAN ECONOMY OF UKRAINE 
Purpose. The aim of the article is an analysis of the current state of multifaceted of the agrarian sector of Ukraine 

in order to substantiate practical recommendations for the further development of its structural components, in particular 
small and medium enterprises, in the directions that would ensure the realization of economic interests of subjects of 
land ownership relations, creation of additional workplaces, rational use of resources agriculture and increase 
productivity of agricultural production. 

Methodology of research. General scientific and special methods of research are used in the course of the 

research, in particular: the monographic method and the method of theoretical generalization are used in substantiating 
the essence of the multifaceted economy on the principles of coexistence within the framework of one state of private, 
state and mixed forms of ownership; settlement and constructive method - in the formation of a multifaceted system 
involves the creation on the basis of reformed agricultural enterprises, new in their content of organizational and legal 
forms of management. 

Findings. It is established that one of the signs of functioning of the economic system in the modern world is its 

multifaceted structure, which is based on the principles of coexistence within the framework of one state of private, state 
and mixed forms of ownership. It is substantiated that the following should be understood as a type of relations between 
the subjects of production activity, in which the specific system of management is determined on the basis of the 
expansion of the private sector. It is defined that the formation of a multi-system system involves the creation, on the 
basis of reformed agricultural enterprises, of new in its content of organizational and legal forms of management, the 
creation of new collective and private farms. It has been established that agrarian reform in aggregate involves the 
reform of pricing, taxation, rent payments, that is, the whole set of property relations in all spheres of social reproduction. 

Originality. The strategic directions and parameters of multifaceted are substantiated. It is determined that such 

structure of organization of a multifaceted agrarian sphere is strategic, which does not contradict, but, on the contrary, 
organically combines different forms and forms of management. The optimization of such system should be gradual, with 
the creation of material and technical base, industrial and social infrastructure in the countryside. At each stage, there 
should be criteria for this optimization, choose a reliable economic mechanism for resolving conflicts and reconciling the 
economic interests of farms, lease groups, cooperatives, service and processing industry enterprises. The transition to a 
multi-layered system involves expanding the private sector. 

Practical value. The obtained results of the study are aimed at the revival of the village on an industrial basis of 

the modern level, on the growth of agricultural production volumes, on the transformation of the agrarian sector into a 
highly efficient, exportable sector of the economy, which will contribute to the growth of the welfare of the population. 

Key words: small and medium enterprises, agrarian economy, development strategy, multifaceted, agricultural 

entrepreneurship, farms. 

 
Стельмащук А.М. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В условиях многоукладной АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ 
Цель. Анализ современного состояния многоукладности аграрного сектора экономики Украины для 

обоснования практических рекомендаций по дальнейшему развитию его структурных составляющих, в том числе 
малого и среднего предпринимательства, в направлениях, которые бы обеспечили реализацию экономических 
интересов субъектов отношений собственности на землю, создание дополнительных рабочих мест, 
рационального использования ресурсов сельского хозяйства и повышение производительности 
сельскохозяйственного производства. 

Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы 

исследования, в частности: монографический метод и метод теоретического обобщения использованы при 
обосновании сущности многоукладности экономики на принципах сосуществования в рамках одного государства 
частной, государственной и смешанных форм собственности; расчетно-конструктивный метод - при 
формировании многоукладной системы предусматривает создание на основе реформированных 
сельскохозяйственных предприятий новых по своему содержанию организационно-правовых форм 
хозяйствования. 

Результаты. Установлено, что одним из признаков функционирования экономической системы в 

современном мире является ее многоукладность, которая построена на принципах сосуществования в рамках 
одного государства частной, государственной и смешанных форм собственности. Обосновано, что под укладом 
следует понимать такой тип отношений между субъектами производственной деятельности, при котором 
определяется специфическая система хозяйствования на основе расширения частного сектора. Определено, что 
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формирование многоукладной системы предусматривает создание на основе реформированных 
сельскохозяйственных предприятий новых по своему содержанию организационно-правовых форм 
хозяйствования создания новых коллективных и частных хозяйств. Установлено, что аграрная реформа в 
совокупности предусматривает реформу ценообразования, налогообложения, рентных платежей, то есть всей 
совокупности отношений собственности во всех сферах общественного воспроизводства. 

Научная новизна. Обоснованы стратегические направления и параметры многоукладности. Определено, 

что стратегической есть такая структура организации многоукладной аграрной сферы, которая не 
противопоставляет, а наоборот, органично сочетает различные уклады и формы хозяйствования. Оптимизация 
такой системы должна осуществляться постепенно, по мере создания материально-технической базы, 
производственной и социальной инфраструктуры на селе. На каждом этапе должны быть свои критерии этой 
оптимизации, следует выбирать надежный хозяйственный механизм разрешения противоречий и согласования 
экономических интересов фермерских хозяйств, арендных коллективов, кооперативов, сервисных и 
перерабатывающих промышленных предприятий. Переход к многоукладной системы предусматривает 
расширение частного сектора. 

Практическая ценность. Полученные результаты исследования направлены на возрождение села на 

индустриальной основе современного уровня, на рост объемов сельскохозяйственного производства, на 
превращение аграрной отрасли в высокоэффективный, экспортоспособной сектор экономики, что будет 
способствовать росту благосостояния населения. 

Ключевые слова: малые и средние предприятия, аграрная экономика, стратегия развития, 

многоукладность, сельскохозяйственное предпринимательство, фермерские хозяйства. 
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IMPROVING THE METHOD OF DIAGNOSTICS OF 
COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE AND VIRTUALITY 
OF ITS BANKRUPTCY BY THE LEVEL OF PROVIDING WITH 

OWN WORKING CAPITAL 
 

Formulation of the problem. In today's conditions, strengthening the role of entrepreneurial 
structures, as an important component of the state's economic system, the problem of competitiveness of 
enterprises is particularly acute. The enterprise management should have the necessary information support 
in order to maintain positive trends in positioning in a competitive environment, which will allow make 
managerial decisions timely and promptly. The diagnosis of the enterprise's competitiveness and the 
probability of its bankruptcy by providing its own working capital (hereinafter – OWC) should become the 
basis for the formation of such information support [1, p. 105]. 

Own working capital is the share of equity capital invested in the formation of current assets of the 
enterprise. It can be noted that any change in its working capital leads to certain changes in financial stability 
given its close relationship with the financial sustainability of the enterprise. Consequently, this fact is the 
basis for asserting that the presence of such a connection allows us to manage the competitiveness of the 
enterprise through management of working capital, varying in size. 

The methodology of diagnosing the enterprise's competitiveness and the probability of its bankruptcy 
by the level of its own working capital in the last decade practically remains unchanged. However, the 
introduction of transformational changes to the construction of financial statements in accordance with the 
requirements of IAS requires revision and further improvement measures. 

Analysis of recent research and publications. Research of issues concerning competitiveness 
management of the enterprise is considered in the scientific works of domestic and foreign economists, such 
as: O.D. Zaruba, V.M. Fedosov, T.V. Holovko, A.V. Chupis, V.O. Mets, etc. It identifies the features of the 
management of the competitiveness of the enterprise by the level of maintenance of its working capital, its 
significance in ensuring the competitive positions of the company in the market is revealed, the methods of 
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evaluation and calculation of indicators are proposed, attempts are made to study the external and internal 
factors of influence, etc.  

However, despite the wide coverage in the scientific literature of proposals to strengthen the 
competitiveness of enterprises in a context of fierce competition, the methodology for its diagnosis and the 
probability of bankruptcy due to the introduction of transformational changes to the construction of financial 
statements in accordance with the requirements of IFRS requires further study and searches ways to 
improve. 

Setting objectives. The aim of the article is to improve the methodology of diagnosing the 
competitiveness of the enterprise and the probability of its bankruptcy by providing its own working capital, 
the introduction of which in practice will allow the timely response of the management of the enterprise to 
changes in the financing of current assets, strengthening the financial strength of the enterprise, and, 
consequently, its competitiveness. 

The main material of research. The term ―current assets‖ comes from the English term ―circulating 
capital‖ and appeared in the vocabulary in connection with the active use of English-language sources of 
economic literature. Its synonyms in Ukrainian sources of economic theory are ―circulating assets‖, 
―circulating assets‖, ―working assets‖ and ―current assets‖. However, despite the heterogeneity of terms, the 
economic essence of the concept, which is determined by them, is interpreted quite clearly in domestic and 
foreign literature. This is a set of cash advanced by the enterprise for the formation of revolving productive 
assets and funds of circulation, which are used within a single reproduction cycle or in the short-term period 
(up to one year), providing a continuous process of production and economic activity [3, p. 104] and bring 
economic benefits [2, p. 195]. 

Own working capital is in constant motion, consistently passing all stages of the circulation. 
Consequently, at any time, part of the working capital of an enterprise is advanced into production 
inventories of materials and unfinished production, serving the production sphere, the rest is advanced into 
discharged production and accounts receivable, serving the process of product turnover outside the 
enterprise. Thus, its stock at each stage of the cycle should be such as to ensure the continuous operation of 
the enterprise [9]. 

The analysis of literature, which deals with the methodology for calculating own working capital, allows 
us to conclude that among specialists at present, there are different points of view in relation to this.  

At first sight, there were no significant changes in the methodology for determining its own working 
capital with the introduction of NP (S) of accounting 1 ―General requirements for financial reporting‖ and new 
forms of reporting. However, with a detailed study of changes in assets and liabilities f. 1 Balance sheet 
(Statement of financial position of the enterprise) (hereinafter – Balance sheet 1) should be considered on 
separate issues. 

Traditionally, the OWC was determined by the formula: 
 

                                      OWC = ∑(ІІ s. А) + ∑(ІІІ s. А) – ∑(ІV s. P),                   (1) 
 

where: s. А, s. P – section of asset and section of passive respectively.  
With the introduction of changes to the construction of the balance sheet, namely the transformation of 

―Future expenses‖ from the third to the second section of the assets of the balance sheet and the 
transformation of the IV section of the liability to the third, the OWC should be determined according to this 
model as: 

                OWC = ∑(ІІ s. А) – ∑(ІІІ s. P),     (2) 
                   OWC = l. 1195 – l. 1695     (3) 
 

However, the line numbering is not the main change. The transition to the preparation of financial 
statements in accordance with International Accounting Standards (―IAS‖) requires reflection on the financial 
statements in current liabilities of accounting new facilities, in particular provisions and contingent liabilities. 
At first sight, no complications arise with the introduction of such changes in the financial statements, that is, 
the line 1695 (summary of Section III of the Passive Balance) should simply be taken into account, but this is 
a false impression. 

In accordance with IAS 37 ―Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets‖ (―IAS 37‖), 
provision is a liability with an indefinite period or amount. At the same time, in accordance with IAS 37, 
contingent liabilities are recognized as: possible liabilities arising from past events and the existence of which 
will only be confirmed after one or more uncertain future events that are not fully controlled by the entity, or 
existing obligations arising out of past events but not recognized because there is no likelihood that the 
release of resources that embody economic benefits will be necessary for repayment of the obligation, or the 
amount of the obligation cannot be estimated reliably [5]. 

In the general sense, all provision is conditional because it is not defined by terms or amount. 
However, the term ―conditional or contingent‖ in IAS 37 applies only to non-recognized liabilities, since their 
existence will be confirmed only after one or more uncertain future events that are not fully controlled by the 
entity will occur or will not occur. So, one should clearly understand that: 
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– collateral are recognized as liabilities (assuming that they can be measured reliably), since they are 
an existing obligation and it is probable that repayment of this obligation will require the release of resources 
that embody economic benefits; 

– contingent liabilities, which are not recognized as liabilities. 
At the same time, according to P (S) of accounting 11 ―Liabilities‖, it is determined that the provision is 

the liabilities with an indefinite amount or maturity at the balance sheet date, and the contingent (unforeseen) 
liabilities are:  

1) which may arise as a result of past events and whose existence will be confirmed only when one or 
more uncertain future events, which the enterprise does not have full control, will or will not take place;  

(2) the present liability arising out of past events but not recognized as it is unlikely that a liability for 
the settlement of an obligation will require the use of resources that embody economic benefits or because 
the amount of the obligation cannot be reliably measured [8]. 

Consequently, the possibility of taking into account provisions and contingent liabilities as part of 
current liabilities of an enterprise is complicated by the lack of a clear methodology for their valuation. In 
particular, Matsenko L.F. offers an assessment of collateral and contingent liabilities, based on the 
accounting judgment of the probability of occurrence of the effect of determining the probability of occurrence 
of a certain effect of one of three indicators: the probability of a certain impact less than 50% (if there is 
doubt to be realized); the probability of occurrence of a certain consequence is equal to 50% (when there is 
uncertainty in the implementation and there are no clear arguments in favor of non-implementation); the 
probability of occurrence of a certain consequence more than 50% (with relative confidence in 
implementation). An accountant must resolve the issue of a balance sheet or off-balance reflection on the 
basis of such an assessment, only on the basis of the criterion of materiality, the probability of occurrence of 
the fact and its remoteness [4, p. 293]. 

At the same time, Orlov I.V. in order to provide a reliable estimate of the amount of collateral and 
contingent liabilities proposes to apply such valuation methods as:  

1) the best way of estimating (estimating the costs necessary to repay the present value of liabilities at 
the end of the reporting period);  

2) the method of a definite set of intervals of values based on the calculation of the average arithmetic 
value of the largest and smallest interval values, which are estimated taking into account the degree of 
probability of manifestation of the corresponding interval of values. According to the author, using proposed 
methods of estimating contingent liabilities will provide relevant information on the amount of contingent 
liabilities, their status and impact assessment on the results of economic activity [7, p. 110]. 

Nashkerska H.V. stresses that the assessment of contingent liabilities depends on the occurrence 
(non-occurrence) of the future uncontrolled or partially controlled by the enterprise events. She proposed to 
divide the contingent liabilities into two groups depending on the possibility of forecasting these events and 
the nature of their influence: provision and unforeseen obligations. In this case, the assessment of current 
provision should be based on the amount of costs for disbursements in subsequent (future) reporting periods 
by appointment and long-term provision should be valued at present value. Contingent liabilities should be 
reflected in the off balance sheet accounts of the enterprise according to the accounting estimate [6, p. 144]. 

In P (S) of accounting 11 is provided that provision is created to recover the following (future) operating 
expenses for: 

– payment of holidays to employees; 
– additional pension provision; 
– performance of warranty obligations; 
– restructuring, fulfillment of obligations upon termination of activity; 
– fulfillment of obligations on burdensome contracts, etc. [8]. 
Therefore, the methodology for their estimation is provided separately for each of the groups of listed 

operating expenses. The balance of provisions should be reviewed at each balance sheet date and, if 
necessary, adjust (increase or decrease). In the absence of the probability of retirement of assets to repay 
future liabilities, the amount of such security should be reversed. 

With regard to contingent liabilities, this standard specifies that contingent (unforeseen) liabilities 
should be reflected in the off-balance sheet accounts of the enterprise according to the accounting estimate. 
So, displaying them in the line 1660 in f. 1 Balance is invalid. Information about them should be disclosed in 
the Notes to the Financial Statements. 

Thus, in our opinion, in calculating own working capital, both security and contingent liabilities 
(reflected in the Notes to the Financial Statements) should be taken into account. Thus, the formula for 
determining own working capital should have the following form: 

  
                                     OWC = ∑(ІІ s. А) – ∑((ІІІ s. P) + CL NFS),                              (4) 

 
where CL NFS are contingent liabilities under the accounting estimate as reflected in the Notes to the 

Financial Statements. 
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However, the question arises about the inclusion of contingent assets, when it comes to taking into 
account about calculating the working capital of contingent liabilities, that is, possible assets that have arisen 
as a result of past events and the existence of which will only be confirmed after one or more uncertain 
future events not fully controlled by the entity [5]. 

Thus, there is a need to verify the correctness of identification of both contingent liabilities (CL) and 
contingent assets (CA) in diagnosing the enterprise's competitiveness and the probability of its bankruptcy by 
providing its own working capital (Figure 1). 

 

 
 

Figure 1. Model of identification of contingent liabilities and contingent assets 
Source: author's development 

 
In accordance with paragraph 89 of IAS 37, contingent assets may be displayed in the account for only 

on condition that the economic benefits are probable. If there is complete confidence in the receipt of 
economic benefits, the asset and related income are recognized in the financial statements of the period in 
which the change occurs. If an inflow of economic benefits is probable, an entity should disclose information 
about a contingent asset (similarly as a contingent liability) in the Notes to the Financial Statements. 

So, the formula for determining your own working capital should have the following form: 
 

               OWC = ∑((ІІ s. А) + CL NFS) – ∑((ІІІ s. П) + CL NFS),                           (5) 
 

where CL NFS are contingent liabilities under the accounting estimate as reflected in the Notes to the 
Financial Statements. 

The correspondence with the actual level of provision of the company's own capital to the established 
norm indicates the continuity of the production process, the company's financial stability and its stable 
position in terms of competitiveness. 

Conclusions from the conducted research. The introduction of the proposed methodology for 
diagnosing the competitiveness of enterprises in practice and the probability of their bankruptcy by the level 
of their working capital in the context of making transformational changes to the construction of financial 
statements of enterprises in accordance with the requirements of IFRS will ensure timely response of the 
management of the enterprise to changes in the financing of the formation of current assets and, 
accordingly, will contribute to strengthening positions of the enterprise on the level of its competitiveness. 

 
 
 
 

Contingent liabilities 

Verification of correctness of identification CL and CA 

 

Contingent assets 

Checking the correctness of the evaluation CL and CA 

Checking the correctness of the changes in the assessment CL and CA 

Methodological identification stage CL and CM 

Organizational stage of identification CL and CA 

Verification of the correctness of display in the financial statements and notes thereto 

 

Verification of appropriateness for create reserves of provisions for conditional liabilities 

 

The stage of the generalization of identification results 

 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ    33’’22001188  [[4400]]  
Міжнародний науково-виробничий журнал 

 

74 

Бібліографічний список 
 

1. Алфьорова І. Є., Кувичко А. С. Розробка політики фінансування майна за допомогою ефекту 
фінансового важеля. Економічний форум. 2013. Т. 3. С. 105-110. 

2. Ватченко О. Б., Тахмазова І. Б. Управління оборотним капіталом підприємства. Економічний 
простір. 2011. № 50. С. 193-200. 

3. Кустріч Л. О. Підвищення рівня управління оборотним капіталом. Вісник Хмельницького 
національного університету. 2010. № 3. С. 103-106. 

4. Маценко Л. Ф. Проблеми оцінки об’єктів умовних фактів господарського життя. Міжнародний 
збірник наукових праць. 2011. Випуск 2 (20). С. 291-300. 

5. МСБО 37. Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи. URL: 
http://buhgalter911.com/Res/MSBO/MSBO.aspx (дата звернення: 28.08.2018). 

6. Нашкерська Г. В. Особливості визнання та оцінювання умовних зобов’язань. Регіональна 
економіка. 2008. № 4. С. 141-150. 

7. Орлов І. В. Відображення умовних зобов’язань у фінансовій звітності суб’єктів 
господарювання. Вісник ЖДТУ. Житомир, 2011. № 3 (57). С. 109-112. 

8. П(С)БО 11. Зобов’язання. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ z0085-00 (дата звернення: 
28.08.2018). 

9. Управление оборотными средствами предприятия. URL: http://www.google.com.ua (дата 
звернення: 28.08.2018). 

10. Цуркан Н. Г. Аналіз і прогнозування інвестицій, їх взаємозв’язок з оцінкою бізнесу. Вісник 
соціально-економічних досліджень. 2012. Випуск 2(45). С. 186-190. 
 

References 
 

1. Alforova, I.Ye. and Kuvychko, A.S. (2013), «Development of policy of financing of property is by the 
effect of financial leverage‖, Ekonomichnyi forum, Vol. 3, pp. 105-110. 

2. Vatchenko, O.B. and Takhmazova, I.B. (2011), ―Management of enterprise a floating capital», 
Ekonomichnyi prostir, no. 50, pp. 193-200. 

3. Kustrich, L.O. (2010), ―Increase of level of management a floating capital‖, Visnyk Khmelnytskoho 
natsionalnoho universytetu, no. 3, pp. 103-106. 

4. Matsenko, L.F. (2011), ―Problems of estimation of objects of conditional facts of economic life‖, 
Mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh prats, Issue 2 (20), pp. 291-300. 

5. MSBO 37. Zabezpechennia, umovni zoboviazannia ta umovni aktyvy [International standard of 
record-keeping 37 «Providing, conditional obligations and conditional assets»], available at: 
http://buhgalter911.com/Res/MSBO/ MSBO.aspx (access date August 28, 2018). 

6. Nashkerska, H.V. (2008), ―Features of confession and evaluation of conditional obligations‖, 
Rehionalna ekonomika, no. 4, pp. 141-150. 

7. Orlov, I.V. (2011), ―Disclosure of contingent liabilities in the financial statements of economic 
entities‖, Visnyk ZhDTU, Zhytomyr, Ukraine, no. 3(57), pp. 109-112. 

8. Ministerstvo Finansiv Ukrainy (2000), Zoboviazannia: Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 
11 [Regulation (standard) of accounting 11. Obligations], available at: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00  (access date August 28, 2018). 

9. Upravlenie oborotnymi sredstvami predpriiatiia [Management the circulating assets of enterprise], 
available at: http: http://www.google.com.ua (access date August 28, 2018). 

10. Tsurkan, N.H. (2012), ―Analysis and prognostication of investments, their intercommunication with 
the estimation of business‖, Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen, Issue 2(45), pp. 186-190. 

 
Левченко Н.М. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ДІАГНОСТИКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА ТА ВІРОГІДНОСТІ ЙОГО БАНКРУТСТВА ЗА РІВНЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЛАСНИМ 
ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ 

Мета. Удосконалення методики діагностики конкурентоспроможності підприємства та вірогідності його 

банкрутства за рівнем забезпечення власним оборотним капіталом, запровадження якої на практиці дозволить 
забезпечити своєчасне реагування керівництва підприємства на зміни у фінансуванні оборотних активів, 
посилення фінансової міцності підприємства, а, отже, і його конкурентоспроможності. 

Методика дослідження. Метод теоретичного узагальнення та порівняння став підґрунтям розробки 

методики діагностування конкурентоспроможності підприємства та вірогідності його банкрутства за рівнем 
забезпечення власним оборотним капіталом за фінансовою звітністю побудованою у відповідності до вимог 
МСФЗ. Логічний метод, методи індукції та дедукції, групування та узагальнення виступили основою доведення 
взаємозв’язку забезпечень та умовних зобов’язань. Монографічний метод використано при викладенні 
результатів дослідження. 

Результати. Проаналізовано зміни до побудови фінансової звітності підприємств у відповідності до вимог 

МСФЗ. Розроблено методику діагностування конкурентоспроможності підприємства та вірогідності його 
банкрутства за рівнем забезпечення власним оборотним капіталом. 

http://buhgalter911.com/Res/MSBO/MSBO.aspx
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/%20z0085-00
http://buhgalter911.com/Res/MSBO/%20MSBO.aspx
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Наукова новизна. Удосконалено в умовах внесення трансформаційних змін до побудови фінансової 

звітності підприємств, у відповідності до вимог МСФЗ, методику діагностування конкурентоспроможності 
підприємства та вірогідності його банкрутства за рівнем забезпечення власним оборотним капіталом, що 
забезпечить своєчасне реагування керівництва підприємства на зміни у процесі формування оборотних активів і, 
відповідно, сприятиме посиленню конкурентних позицій підприємства. 

Практична значущість. Результати дослідження стосовно обґрунтованої методики діагностування 

конкурентоспроможності підприємства та вірогідності його банкрутства за рівнем забезпечення власним 
оборотним капіталом можуть бути використані підприємствами, керівництво яких бажає своєчасно реагувати на 
зміни у процесі формування оборотних активів і, відповідно, сприятиме посиленню фінансової міцності та його 
конкурентоспроможності. 

Ключові слова: власний оборотний капітал, забезпечення, умовні зобов’язання, умовні активи. 

 
Levchenko N.M. IMPROVING THE METHOD OF DIAGNOSTICS OF COMPETITIVENESS OF THE 

ENTERPRISE AND VIRTUALITY OF ITS BANKRUPTCY BY THE LEVEL OF PROVIDING WITH OWN WORKING 
CAPITAL 

Purpose. The aim of the article is to improve the methodology of diagnosing the competitiveness of the enterprise 

and the probability of its bankruptcy by providing its own working capital, the introduction of which in practice will allow 
the timely response of the management of the enterprise to changes in the financing of current assets, strengthening the 
financial strength of the enterprise, and, consequently, its competitiveness. 

Methodology of research. The method of theoretical generalization and comparison became the basis for 

developing a methodology for the diagnosis of enterprise competitiveness and the probability of its bankruptcy by 
providing its own working capital with financial statements prepared in accordance with the requirements of IFRS. Logical 
method, methods of induction and deduction, grouping and generalization were the basis for proving the interconnection 
of security and conditional obligations. The monographic method is used in the presentation of research results. 

Findings. The changes to the financial statements of enterprises in accordance with the requirements of IFRS 

have been analyzed. The method of diagnosing the competitiveness of the enterprise and the probability of its 
bankruptcy by the level of maintenance of own working capital is developed. 

Originality. Improved in the conditions of making transformational changes to the construction of financial 

statements of enterprises, in accordance with the requirements of IFRS, the method of diagnosing the competitiveness of 
the enterprise and the probability of its bankruptcy by the level of provision of its working capital, which will ensure timely 
response of the management of the enterprise to changes in the formation of current assets and, will promote 
strengthening of competitive positions of the enterprise. 

Practical value. The results of the study on a sound methodology for the diagnosis of enterprise competitiveness 

and the probability of its bankruptcy by the level of its own working capital can be used by enterprises whose 
management is willing to respond in a timely manner to changes in the process of formation of current assets and, 
accordingly, will contribute to strengthening financial strength and its competitiveness. 

Key words: own working capital, provision, contingent liabilities, contingent assets. 

 
Левченко Н.М. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ДИАГНОСТИКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ И ДОСТОВЕРНОСТИ ЕГО БАНКРОТСТВА ПО УРОВНЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОБСТВЕННОГО 
ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА 

Цель. Совершенствование методики диагностики конкурентоспособности предприятия и вероятности его 

банкротства по уровню обеспечения собственным оборотным капиталом, внедрение которой на практике 
позволит обеспечить своевременное реагирование руководства предприятия на изменения в финансировании 
оборотных активов, усиление финансовой прочности предприятия, а, следовательно, и его 
конкурентоспособности. 

Методика исследования. Метод теоретического обобщения и сравнения стал основой разработки 

методики диагностирования конкурентоспособности предприятия и вероятности его банкротства по уровню 
обеспечения собственным оборотным капиталом за финансовой отчетностью построенной в соответствии с 
требованиями МСФО. Логический метод, методы индукции и дедукции, группировки и обобщения выступили 
основой доказательства взаимосвязи обеспечений и условных обязательств. Монографический метод 
использован при изложении результатов исследования. 

Результаты. Проанализированы изменения к построению финансовой отчетности предприятий в 

соответствии с требованиями МСФО. Разработана методика диагностирования конкурентоспособности 
предприятия и вероятности его банкротства по уровню обеспечения собственным оборотным капиталом. 

Научная новизна. Усовершенствована в условиях внесения трансформационных изменений к построению 

финансовой отчетности предприятий, в соответствии с требованиями МСФО, методика диагностирования 
конкурентоспособности предприятия и вероятности его банкротства по уровню обеспечения собственным 
оборотным капиталом, которая обеспечит своевременное реагирование руководства предприятия на изменения 
в процессе формирования оборотных активов и, соответственно, будет способствовать усилению конкурентных 
позиций предприятия. 

Практическая значимость. Результаты исследования по обоснованной методике диагностирования 

конкурентоспособности предприятия и вероятности его банкротства по уровню обеспечения собственным 
оборотным капиталом могут быть использованы предприятиями, руководство которых желает своевременно 
реагировать на изменения в процессе формирования оборотных активов и, соответственно, будет 
способствовать усилению финансовой прочности и его конкурентоспособности. 

Ключевые слова: собственный оборотный капитал, обеспечение, условные обязательства, условные 

активы. 
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ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В КОНТЕКСТІ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Постановка проблеми. Як відомо, одним з актуальних питань забезпечення технічної 

модернізації сільського господарства є вирішення питань енергозбереження та енергоефективності. 
Прийняті нормативно-правові акти України в енергетичній сфері, що регулюють ці питання, 
передбачають необхідні повноваження для державних органів влади у даній сфері. Так, у сфері 
енергоефективності нині діє близько 50 національних стандартів у сфері енергозбереження, проте 
відсутній механізм стимулювання щодо запровадження енергоощадних програм та їх регулювання, хоча 
розроблено порядок економічного стимулювання енергоефективності. Згідно із законодавством України 
енергозбереження – це діяльність (організаційна, наукова, практична, інформаційна), спрямована на 
раціональне використання й економне витрачання первинної та перетвореної енергії і природних 
енергетичних ресурсів у національному господарстві та реалізується з використанням технічних, 
економічних та правових методів. 

Розвиток пріоритетних напрямів технічного забезпечення розглядається через створення умов 
для ефективної діяльності сільськогосподарських товаровиробників, оскільки матеріальні витрати – 
найбільш вагома стаття затрат на виробництво та реалізацію продукції. Саме це визначає два основні 
завдання, які постають перед ринком сільськогосподарської техніки: перша – повне забезпечення 
необхідними матеріальними ресурсами в необхідній кількості та у визначений час; друге – реалізація 
функцій технічного забезпечення з погляду економічної доцільності й ефективності. 

А тому актуальним буде розгляд питання підвищення економічної ефективності 
сільськогосподарського виробництва на основі використання сучасної техніки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відтворювальні процеси й раціональне використання 
ресурсів у сільському господарстві досліджували відомі вчені: В. Андрійчук, О. Бугуцький, 
А. Гальчинський, В. Геєць, А. Даниленко, М. Дем’яненко, С. Дусановський, О. Здоровцов, М. Єрін, 
В. Іванишин, Д. Крисанов, І. Лукінов, В. Мертенс, В. Месель-Веселяк, О. Могильний, О. Онищенко, 
О. Олійник, І. Охріменко, Б. Пасхавер, Г. Підлісецький, М. Пугачов, А. Стельмащук, В. Трегобчук, 
О. Улянченко, Г.Черевко, В. Шиян, О. Шпичак, О. Шубравська та інші. 

Підтримуємо думку І. Охріменка, О. Улянченка, що основною причиною низького рівня 
енергоефективності виробництва сільськогосподарської продукції є технічна відсталість матеріально-
технічної бази господарств корпоративного сектору аграрної економіки. О. Олійник вважає, що 
першопричиною такого становища в технічному забезпечені є відсутність тимчасово вільних 
фінансових ресурсів у суб’єктах агробізнесу внаслідок порушення паритетності цін між вхідними 
матеріальними ресурсами і сільськогосподарською продукцією. 

Проведений аналіз і оцінка результатів останніх досліджень і публікацій підтверджує їх належний 
науковий рівень і актуальність. Разом з тим визнано доцільним продовжити вивчення поставленої проблеми, 
зокрема питань енергоефективності в контексті забезпечення технічними засобами сільськогосподарських 
підприємств. 

Постановка завдання. Метою статті є розробка теоретичних, методологічних положень і 
практичних рекомендацій щодо підвищення рівня енергоефективності виробництва 
сільськогосподарської продукції на основі модернізації технічної бази господарств корпоративного 
сектору аграрної економіки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття енергоефективності є ширшим і містить 
не лише напрями безпосереднього енергозбереження, а й непрямі заходи, які ведуть до зниження 
споживання енергії, та характеризує ступінь використання енергії на одиницю кінцевого продукту. Слід 
зазначити, що у проекті Закону України «Про енергоефективність» взаємопов’язані між собою терміни 
«енергоефективність» та «неефективне використання паливно-енергетичних ресурсів» визначені 
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недостатньо конкретно [1]. З метою врегулювання енергозбереження та енергоефективності в країні 
було прийнято низку нормативних актів, де визначено напрями підвищення енергоефективності будь-
якої галузі промисловості України через інвестиційно-інноваційний розвиток, що сприятиме технічному 
оновленню виробничого потенціалу і формуванню високотехнологічного виробництва [2]. 

Сільське господарство Україні функціонує в більш несприятливих кліматичних умовах, ніж у 
багатьох розвинених країнах. Це призводить до того, що 20–30% енергетичних ресурсів, що 
споживаються в цій галузі, витрачається на обігрів приміщень. Збільшення приросту валової продукції в 
сільському господарстві на 1% досягався підвищенням на 1,8–2,7 % енергетичних потужностей. Сукупні 
енергетичні витрати на виробництво 1 т умовної зернової одиниці в Україні порівняно з США вищі більш 
як у 5 разів [3].  

За планової моделі господарювання простежувалася стійка тенденція до підвищення 
енергоємності сільськогосподарського виробництва. Результати аналізу свідчать, що за останні 15 
років енергоємність засобів виробництва має тенденцію до росту. Так, споживання енергії в аграрному 
секторі України за цей період зросло на 350%. При цьому продуктивність праці в сільському 
господарстві України вкрай низька порівняно з іншими країнами світу. Наприклад, відставання 
значення продуктивності праці в Україні від Нідерландів є чотирикратним (рис. 1).  
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Рис. 1. Продуктивність праці в сільському господарстві, тис. дол. США 

 (розраховано за паритетом купівельної спроможності) 
Джерело: дані ФАО  

 
Отже, пріоритетним напрямом забезпечення конкурентоспроможності продукції українського 

виробництва є зниження енергоємності, що можливо шляхом модернізації та впровадження технологій 
зберігаючого землеробства. 

Нині ощадливе землеробство впроваджено на площі 124 млн га в усьому світі (за даними ФАО), 
на всіх континентах і у всіх агрокліматичних умовах, а 50% від цієї площі обробляється в країнах, що 
розвиваються. Поширення ощадливого землеробства зростає з річним темпом 7 млн га протягом 
останнього десятиріччя. Такий високий темп є прямим доказом його життєздатності та стійкості, 
особливо в деяких країнах Південної Америки, де відсутня державна підтримка сільськогосподарських 
товаровиробників і ощадливе землеробство використовується на більш як на 60% орних земель [4]. 

Результати проведеного аналізу свідчать, що нині спостерігається поступове зниження частки 
статті «нафтопродукти» в загальній структурі матеріальних витрат на виробництво 
сільськогосподарської продукції та тваринництва і рослинництва зокрема (рис. 2). 

Отже, у перспективі структурно парк сільськогосподарських машин для застосування різних груп 
технологій повинен зазнати істотної модернізації, насамперед для гарантованого збільшення рівня 
технічної надійності. Це означає стабільну роботоздатність технічних ресурсів протягом основного 
сільськогосподарського циклу (сезону). Недостатня надійність вітчизняних машин (часто до 7–10 год на 
відмову) розглядається як основна проблема вітчизняного сільськогосподарського машинобудування. 

Головний стратегічний ресурс підвищення продуктивності праці, який буде формувати ринок 
техніки в майбутньому – це нарощення енергоозброєності праці та енергозабезпечення на 1 га ріллі. 
Очевидно, що скорочення кількості машин в парку повинно компенсуватися істотним збільшенням 
потужностей сільськогосподарських агрегатів. Так, основний обсяг енергоємних робіт у зерновому 
виробництві (до 50%) буде виконуватися тракторами тягових класів 6–8 (серія 8000) потужністю 420–450 
к. с. При обробітку просапних культур і на загальних роботах у зонах із невеликими полями сівозмін буде 
попит на трактори тягових класів 3–4 із двигунами потужністю 210–240 к. с. Відбудеться нарощення 
потужності тракторів тягового класу 1,4, однак потреба в них обмежуватиметься в основному роботами у 
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тваринництві та при виробництві кормів. Очевидно, що сільськогосподарські товаровиробники 
відчуватимуть потребу в тракторах класу 2 із двигунами потужністю до 150 к. с. На ринку комбайнів 
найбільш затребуваними будуть комбайни пропускною здатністю 910 кг/с із двигуном потужністю до 250 
к. с.  
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Рис. 2. Частка пального в структурі матеріальних витрат на виробництво 
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Вважаємо, що у перспективі (на найближчі 10 років) технічна політика на ринку 

сільськогосподарської техніки буде орієнтуватися на задоволення потреб сільськогосподарських 
товаровиробників у технологічному переозброєнні сільськогосподарського виробництва із різними 
параметрами виробництва (ландшафти, розмір ділянок, прибутковість тощо) з урахуванням трьох типів 
технологій виробництва (традиційні, інтенсивні та високі), що забезпечують різні рівні рентабельності 
виробничої діяльності, ефективності використання трудових ресурсів та вимоги до рівня кваліфікації 
механізаторів. 

Основна мета створення техніки нового покоління полягає в тому, щоб сформувати для 
сільськогосподарського виробництва ефективно функціонуючий парк машин і устаткування, що 
дозволяє освоїти ресурсозберігаючі технології виробництва в господарствах всіх форм власності з 
урахуванням ландшафтних особливостей України. 

Для вирішення цього завдання необхідно розробити: систему обґрунтування параметрів і 
конструкції техніки нового покоління з високим рівнем енергонасичення, технологічної гнучкості, 
надійності та адаптації до ландшафтів і соціально-економічних факторів, що забезпечить вищу 
потенційну продуктивність; запропонувати варіанти адаптивних машинно-тракторних агрегатів для 
ландшафтного землеробства, а також принципи побудови структури та параметричних рядів 
агрегатно-елементної бази для створення і виробництва адаптивної техніки. 

Принцип підвищення енергонасиченості та надійності машин ґрунтується на блочно-модульній 
побудові сільськогосподарських агрегатів та їх складових, який забезпечує створення 
високопродуктивної техніки для сталого функціонування гнучких систем землеробства і в цілому 
продуктивних комплексів країни.  

У своїй основі зазначені принципи є складовою частиною загальних принципів трансадаптивного 
інжинірингу, методологія якого забезпечує відповідність сільськогосподарської техніки до всієї сукупності 
факторів, що визначають умови й ефективність її функціонування, а саме: пристосованість засобів 
виробництва до біологічних об’єктів; адаптивність до агроландшафтів; адаптація до складної структури 
та соціально-економічних характеристик товаровиробників і сформованої інфраструктури, до 
інфраструктури машинобудівної бази, системи технічного сервісу і дилерських послуг; відповідність 
екологічним вимогам і ресурсним можливостям. 

Реалізація цих принципів дозволяє створити техніку нового покоління, конкурентну на світовому 
ринку, що забезпечує підвищення продуктивності праці в 1,5–2 рази, економію паливно-енергетичних 
ресурсів на 30–40%, збільшення обсягів виробництва продукції та зниження її питомої 
матеріаломісткості на 15–20%. 

Як уже зазначалося, нова сільськогосподарська техніка повинна створюватися на принципах 
блочно-модульної побудови. Такий підхід є основою технічного прогресу для всіх типів машин і знарядь, 
що застосовуються в сільськогосподарському виробництві; враховує ресурсні обмеження й можливості 
машинобудівної та сервісної інфраструктури при створенні техніки нового покоління; дає можливість 
створювати і використовувати елементну базу високого технічного рівня та надійності в рамках 
міжнародного інтегрованого сільгоспмашинобудування; забезпечує функціональну перебудову і 
пристосованість сільськогосподарських агрегатів до кліматичних і ґрунтових умов. 
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При цьому основними обмежуючими факторами застосування особливо потужних і важких 
енергозасобів є їх висока вартість, підвищення витрати палива, різке зниження універсальності та 
оперативності виконання механізованих робіт, несприятливий вплив на ґрунт. Так, перевищення 
енергонасиченості понад 25 к. с/т у гусеничних і 30 к. с/т у колісних тракторів призводить до зниження 
ККД машинно-тракторних агрегатів. 

Блочно-модульний принцип забезпечує новий підхід енергонасичених мобільних агрегатів на 
основі тягово-приводної концепції, використовуючи двигуни багаторівневої потужності, що дає 
можливість в єдиному універсальному агрегаті мати енергоносій для приводу як активних, так і пасивних 
робочих органів різного функціонального призначення. 

Серед найважливіших завдань створення техніки нового покоління можна виділити чотири світові 
тенденції, що будуть визначати розвиток галузі: впровадження засобів автоматизації та елементів 
точного землеробства; застосування індивідуальних гідро- або електроприводів робочих органів машин і 
тракторів; формування комбінованих енергозберігаючих агрегатів із максимальним рівнем поєднання 
технологічних операцій; впровадження зонально-адаптованих ресурсо- і енергозберігаючих технологій 
рослинництва. Розробка технічних можливостей і реалізація зазначених напрямів є основним науково-
технічним завданням енергозбереження в рослинництві [5]. 

Для реалізації поставленої проблеми необхідно вирішити три блоки науково-технічних завдань, а 
саме: розробити нові принципи створення техніки для енергозберігаючого землеробства; обґрунтувати 
технічні рішення для забезпечення необхідних технологічних показників якості; розробити механізми 
зональної адаптації та формування енергозберігаючих моделей техніки. Проте у більшості господарств 
корпоративного сектору економіки, особливо дрібних, цей процес здійснюється повільними темпами. 
Згідно з даними анкетного опитування керівників сільськогосподарських підприємств Київської та 
Хмельницької областей, інноваційна активність щодо модернізації технічного парку в агросекторі є 
низькою. Так, близько половини підприємств у 2016 р. взагалі не брали участі в інноваційних процесах. 
Тільки 4,7% господарств сформували довгострокові партнерські зв’язки з науковими установами і 
навчальними закладами, а в експериментах та апробації нової техніки були задіяні 11,6% обстежених 
сільськогосподарських підприємств. 

За результатами обробки відповідей респондентів було встановлено, що основною проблемою 
інноваційного розвитку сільського господарства є відсутність джерел фінансування нововведень. Так, 
68,2% керівників сільськогосподарських підприємств вказали на недостатність фінансової підтримки з 
боку держави, 56,8% – на про відсутність необхідного обсягу власних коштів. Найбільш вагомими 
перепонами в освоєнні досягнень НТП в агросекторі зазначено також такі фактори: нестача 
кваліфікованих кадрів (45,5%), нерозвиненість інфраструктури для створення і впровадження 
нововведень (43,2%) та їх висока вартість (40,9%).  

Активізацію діяльності суб’єктів господарювання щодо технічної модернізації гальмує їх 
незадовільний фінансовий стан, на що вказали більше половини респондентів (53,5%). Негативним 
моментом можна вважати також збільшення на 33,9 в.п. порівняно з даними попереднього опитування у 
2011 р. частки керівників сільськогосподарських товаровиробників, які вважали незадовільним 
фінансовий стан. 

Опитані в 2016 р. керівники вважали незадовільним також рівень капітальних вкладень. Лише 
4,5% респондентів оцінили його як «достатній для розширеного відтворення». Зазначимо, що питома 
вага негативних оцінок порівняно з результатами попереднього опитування збільшила на 26 в.п. (від 
35,4 до 61,4%). Це свідчить про загострення проблем, що стримують модернізацію агросектору. 

Рівень бюджетної підтримки аграріїв, залишаючись низьким, дає змогу компенсувати лише 
незначну частину витрат, пов’язаних із поточною та інвестиційною діяльністю. Тому 95,5% 
респондентів висловили невдоволення розміром наданих їм фінансових ресурсів. 

Очевидно, що при нестачі власних коштів у корпоративного сектору одним із джерел інвестицій є 
банківський кредит. Проте умови, за якими комерційні банки в 2016 р. надавали довгострокові кредити 
на розвиток сільськогосподарського виробництва, не задовольняли 76,6% керівників підприємств (для 
порівняння: у 2011 р. питома вага керівників, які вважають ці умови неприйнятними, була на 22 в.п. 
меншою) (табл.1). 

Основною проблемою, на яку вказують керівники господарств агросектору при отриманні кредиту 
в 2016 р., була висока відсоткова ставка, що зазначили майже 90% респондентів. Слід наголосити, що 
роком раніше ця проблема також була актуальною. Понад 2/3 керівників не влаштовувала тривалість 
оформлення необхідної документації, 42,1% респондентів були не задоволені жорсткими вимогами 
застави під забезпечення. Названі проблеми залишаються вагомими протягом усього періоду 
спостережень. 

Необхідною умовою модернізації сільського господарства, ефективного використання у 
виробництві сучасних досягнень НТП є наявність кадрового потенціалу галузі, здатного освоювати 
інновації. Як показують результати моніторингових опитувань, ця проблема й досі актуальна. Більше 
половини керівників  сільськогосподарських підприємств (54,8%) відзначили, що в 2016 р. (як і в 
попередні роки) вони відчували нестачу висококваліфікованих працівників провідних професій. 
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Таблиця 1 
Рівень забезпеченості кадрами обстежених сільськогосподарських  

підприємств,  % від опитаних 
 

Забезпеченість кадрами 

Рівень забезпеченості 

задовільний недостатній дуже низький 

2
0

0
5

 р
. 

2
0

1
1

 р
. 

2
0

1
6

 р
. 

2
0

0
5

 р
. 

2
0

1
1

 р
. 

2
0

1
6

 р
 

2
0

0
5

 р
. 

2
0

1
1

 р
. 

2
0

1
6

 р
. 

У цілому працівники 
сільськогосподарських підприємств 

65,1 76,1 65,1 27,9 23,9 30,2 4,7 0 2,3 

Висококваліфіковані працівники 
провідних аграрних  спеціальностей 

18,6 21,7 16,7 55,8 54,8 54,8 20,9 17,4 28,5 

Працівники середньої ланки 53,5 69,6 57,1 34,9 21,7 31 11,6 8,7 4,8 

Спеціалісти 55,8 77,8 46,5 34,9 22,2 37,2 9,3 0 16,3 

Джерело: складено авторами 
 

З різних причин працівники більшості сільськогосподарських підприємств не мали можливості 
(або не бажали) брати участі у заходах з обміну досвідом, курсах підвищення кваліфікації. Тому 3/4 
респондентів вказали, що професійні знання і навички працівників сільгосппідприємств у 2016 р. 
істотно не змінилися. Порівняно із 2013 р. так вважали 60,4% керівників. Отже, можна констатувати, 
що кадровий потенціал підприємств агросектору реалізується не повністю, а це знижує ефективність 
діяльності та сприйнятливість сільськогосподарських підприємств до інновацій [6]. 

Ще однією проблемою освоєння досягнень НТП, на яку вказали респонденти, є слабкий 
розвиток інноваційної інфраструктури. Сільське господарство інституційно не готове до модернізації, 
оскільки на селі ще не сформовано системи, яка спонукає до активізації розвитку інноваційної 
інфраструктури аграрного сектору, посилюючи тісноту взаємодії між її елементами (ВНЗ, НДІ, 
дослідними станціями, страховими комерційними організаціями, сільгоспвиробництвом, органами 
влади). 

Внаслідок цього конкурентні переваги сільськогосподарських підприємств, що передбачають 
можливість мати своєчасний доступ до нових розробок у сфері виробництва, управління та маркетингу, 
не реалізуються [7]. 

Для того, щоб модернізація сільського господарства стала реальною, потрібно реалізувати 
комплекс широкомасштабних, капіталомістких заходів. На думку респондентів, вони мають бути 
орієнтовані насамперед на забезпечення умов для підвищення рентабельності сільськогосподарського 
виробництва, формування еквівалентних товарообмінних відносин між учасниками аграрного сектору, їх 
інтеграції в кооперативні, холдингові структури. 

Не менш важливо, за оцінками керівників господарств корпоративного сектору аграрної економіки, 
проводити стимулюючу інвестиційну політику на основі компенсації за рахунок бюджетних коштів до 
50% витрат на розробку для підприємств агросектору проектів з модернізації виробництва, 
субсидування до 30% вартості ресурсозберігаючих машин та обладнання, надання податкових 
преференцій на період терміну окупності витрат на інновації. 

Відчувається також гостра потреба у створенні ефективної служби інформаційно-консультаційних 
послуг, здатної безпосередньо брати участь в аудиті, розробці та реалізації конкретних проектів з 
модернізації діяльності сільськогосподарських підприємств [8]. 

Окрім того, на нашу думку, слід провести наукові дослідження з визначення «критичних точок» 
управління виробничими процесами в сільському господарстві, перевищення яких призводить до 
зниження ефективності використання досягнень НТП. Очевидно, що суттєвої модернізації потребує 
також і система підготовки та перепідготовки кадрів для сільського господарства, спеціалістів 
консультаційних служб. 

Поряд з перерахованими вище заходами для прискорення освоєння досягнень НТП у сільському 
господарстві необхідно здійснювати комплекс заходів щодо активізації інформаційного супроводу 
модернізації галузі в ЗМІ шляхом підготовки та розповсюдження освітньої, рекламної та іншої 
друкованої продукції, випуску спеціалізованих журналів. Вважаємо, що лише на основі комплексного 
підходу й консолідації зусиль на державному та регіональному рівнях можна забезпечити модернізацію 
аграрного виробництва, підвищити продуктивність праці в галузі та конкурентоспроможність продукції. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, сільське господарство України функціонує в більш 
несприятливих кліматичних умовах, що зумовлює витрачання 20–30 % енергетичних ресурсів, які 
споживаються в цій галузі, на обігрів приміщень. Водночас збільшення приросту валової продукції в 
сільському господарстві на 1 % досягалося підвищенням на 1,8–2,7 % енергетичних потужностей, 
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сукупні енергетичні витрати на виробництво 1 т умовної зернової одиниці в Україні порівняно з США 
вище більш як у 5 разів. 

Нині державна політика повинна бути спрямована на пріоритетність на виробництво вітчизняної 
продукції сільськогосподарського машинобудування, з високим рівнем енергонасичення, технологічної 
гнучкості, надійності та адаптації до особливостей ландшафту і соціально-економічних факторів, що 
забезпечить вищу потенційну продуктивність.  

Постає необхідність розробки комплексної програми заходів з підвищення енергоефективності 
використання сільськогосподарської техніки, складовими якої повинні стати: запровадження технологій 
зберігаючого землеробства; енергозберігаючих технологій, які передбачають мінімальний обробіток 
ґрунту за системою «No–Till»; використання широкозахватної універсальної техніки. 
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Скоцик В.Є., Свиноус І.В. ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Мета. Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень і практичних рекомендацій 

щодо підвищення рівня енергоефективності виробництва сільськогосподарської продукції на основі модернізації 
технічної бази господарств корпоративного сектору аграрної економіки. 
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Методика дослідження. В процесі дослідження поставленої проблеми і досягнення поставленої мети 

використано такі методи: монографічний, статистичних групувань – для комплексного аналізу сучасного стану 
матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств та визначення факторів, що впливають на його 
технічну модернізацію; анкетування – для збору інформації, щодо чинників, які впливають на процес модернізації 
сільськогосподарських підприємств; порівняння – для порівняння економічних явищ у різні часові періоди з метою 
виявлення причинно-наслідкового зв’язку; абстрактно-логічний – при обґрунтуванні еквівалентного обміну між 
виробниками сільськогосподарської техніки і підприємствами сільського господарства, а також обґрунтування 
форм використання техніки.   

Результати. Встановлено, що сільське господарство України в порівнянні з розвинутими країнами 

функціонує в більш несприятливих кліматичних умовах, що зумовлює витрачання на 20–30% енергетичних ресурсів, 
які споживаються в цій галузі, на обігрів приміщень. Водночас збільшення приросту валової продукції в сільському 
господарстві на 1% досягалося підвищенням на 1,8–2,7 % енергетичних потужностей, сукупні енергетичні витрати 
на виробництво 1 т умовної зернової одиниці в Україні порівняно з США вище більш як у 5 разів. Дана обставина 
вимагає прийняття радикальних заходів як з боку держави, так і виробників сільськогосподарської продукції шляхом 
формування комплексної програми.   

Наукова новизна. Обґрунтовано необхідність розробки і реалізації комплексної програми модернізації 

сільськогосподарських підприємств, складовими якої повинні стати: запровадження технологій зберігаючого 
землеробства; енергозберігаючих технологій, які передбачають мінімальний обробіток ґрунту за системою «No–Till»; 
використання широкозахватної універсальної техніки. 

Практична значущість. Обґрунтовані і запропоновані до впровадження технологічні заходи показують, що 

основний обсяг енергоємних робіт у зерновому виробництві найбільш доцільно (до 50%) виконувати тракторами 
тягових класів 6–8 (серія 8000) потужністю 420–450 к. с. При обробітку просапних культур і на загальних роботах у 
зонах із невеликими полями сівозмін буде найбільш раціонально використовувати трактори тягових класів 3–4 із 
двигунами потужністю 210–240 к. с. На ринку комбайнів найбільш затребуваними будуть комбайни пропускною 
здатністю 910 кг/с із двигуном потужністю до 250 к. с.  

Ключові слова: енергоефективність, модернізація, сільськогосподарське підприємство, програма. 

 
Skotsyk V.Ye., Svynous I.V. PROBLEMS OF ENERGY EFFICIENCY IN THE CONTEXT OF PROVISION OF 

AGRICULTURAL ENTERPRISES BY TECHNICAL MEANS 
Purpose. The purpose of the study is to develop theoretical, methodological and practical recommendations for 

increasing the level of energy efficiency of agricultural production on the basis of modernization of the technical base of 
enterprises of the corporate sector of the agrarian economy. 

Methodology of research. The following methods are used in the process of studying the problem and achieving 

the goal: monographic, statistical groupings – for a comprehensive analysis of the current state of the material and 
technical base of agricultural enterprises and the determination of the factors influencing its technical modernization; 
questionnaire – for gathering information on factors influencing the process of modernization of agricultural enterprises; 
comparison – to compare economic phenomena in different time periods in order to identify the cause-effect relationship; 
abstract and logical – in substantiating the equivalent exchange between producers of agricultural machinery and 
agricultural enterprises, as well as substantiation of the forms of the use of technology. 

Findings. It has been established that agriculture of Ukraine operates in more adverse climatic conditions in 

comparison with developed countries, which results in spending 20-30% of the energy resources consumed in this area on 
the heating of premises. At the same time, an increase in gross output in agriculture is achieved by 1% increase in power 
capacities by 1.8-2.7%, total energy costs for production of 1 t of conditional grain unit in Ukraine compared to the US 
exceeded more than 5 times. This circumstance requires the adoption of radical measures by both the state and agricultural 
producers through the development of a comprehensive program. 

Originality. The necessity of development and realization of the complex program of modernization of agricultural 

enterprises, the components of which should be: introduction of technologies of preserving agriculture is substantiated; 
energy-saving technologies, which provide for the minimum, soil tillage system ―No-Till‖; use of wide-reaching universal 
technology. 

Practical value. The substantiated and proposed technological measures show that the main volume of energy 

intensive works in grain production is the most expedient (up to 50%) to be carried out traction classes 6-8 (series 8000) 
with a capacity of 420-450 horsepower by tractors. In the cultivation of crop rotations and in general works in areas with 
small fields crop rotation will most efficiently use tractors of traction classes of 3–4 with engines of 210-240 horsepower 
Combine harvesters with a throughput of 910 kgF with an engine up to 250 horsepower will be most in demand on the 
combine harvesters market. 

Key words: energy efficiency, modernization, agricultural enterprise, program. 
 
Скоцик В.Е., Свиноус И.В. ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Цель. Целью исследования является разработка теоретических, методологических положений и 

практических рекомендаций по повышению уровня энергоэффективности производства сельскохозяйственной 
продукции на основе модернизации технической базы хозяйств корпоративного сектора аграрной экономики. 

Методика исследования. В процессе исследования поставленной проблемы и достижения поставленной 

цели использованы следующие методы: монографический, статистических группировок – для комплексного 
анализа современного состояния материально-технической базы сельскохозяйственных предприятий и 
определение факторов, влияющих на его техническую модернизацию; анкетирования – для сбора информации, 
относительно факторов, влияющих на процесс модернизации сельскохозяйственных предприятий; сравнения – для 
сравнения экономических явлений в различные временные периоды с целью выявления причинно-следственной 
связи; абстрактно-логический – при обосновании эквивалентного обмена между производителями 
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сельскохозяйственной техники и предприятиями сельского хозяйства, а также обоснования форм использования 
техники. 

Результаты. Установлено, что сельское хозяйство Украины по сравнению с развитыми странами 

функционирует в более неблагоприятных климатических условиях, что приводит к расходованию на 20-30% 
энергетических ресурсов, потребляемых в этой области, на обогрев помещений. В то же время увеличение 
прироста валовой продукции в сельском хозяйстве на 1% достигалось повышением на 1,8-2,7% энергетических 
мощностей, совокупные энергетические затраты на производство 1 т условной зерновой единицы в Украине по 
сравнению с США выше более чем в 5 раз. Данное обстоятельство требует принятия радикальных мер как со 
стороны государства, так и производителей сельскохозяйственной продукции путем формирования комплексной 
программы. 

Научная новизна. Обоснована необходимость разработки и реализации комплексной программы 

модернизации сельскохозяйственных предприятий, составляющими которой должны стать: введение технологий 
сберегающего земледелия; энергосберегающих технологий, предусматривающих минимальную обработку почвы 
по системе «No-Till»; использование широкозахватной универсальной техники. 

Практическая значимость. Обоснованные и предлагаемые к внедрению технологические мероприятия 

показывают, что основной объем энергоемких работ в зерновом производстве наиболее целесообразно (до 50%) 
выполнять тракторами тяговых классов 6-8 (серия 8000) мощностью 420-450 л.с. При возделывании пропашных 
культур и на общих работах в зонах с небольшими полями севооборотов будет наиболее рационально 
использовать тракторы тяговых классов 3-4 с двигателями мощностью 210-240 л.с. На рынке комбайнов наиболее 
востребованными будут комбайны пропускной способностью 910 кг/с с двигателем мощностью до 250 л.с. 

Ключевые слова: энергоэффективность, модернизация, сельскохозяйственное предприятие, программа. 
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ФОРМУВАННЯ І ОПТИМІЗАЦІЯ  
БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Постановка проблеми. Одним з вирішальних чинників активізації конкурентних переваг 

вітчизняних виробників, зміцнення їх ринкових позицій і економічної самостійності є управління 
процесом розробки і випуску продукції. Умови зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, 
вимоги та переваги споживачів, можливості для їх реалізації, наявність матеріальних і фінансових 
ресурсів істотно позначаються на управлінні процесом виробництва продукції. Внаслідок цього суб’єкт 
господарювання повинен своєчасно виявляти і враховувати мінливі потреби діючих і потенційних 
покупців, використовувати наявні ресурси на пріоритетних напрямках робіт з проектування та 
розробки продукції. Це вимагає від суб’єкт господарювання осмислення і вироблення нових підходів 
до обґрунтування рішень у сфері управління бізнес-процесами.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у створення наукового підґрунтя 
для формування й функціонування бізнес-процесів суб’єктів господарювання здійснено в роботах 
таких українських та закордонних авторів, як: Т. Давенпорт (T. Davenport), В. Демінг (W. Deming), В. 
Міллар (V. Millar), Е. Г. Ойхман, Е. М. Попов, М. Портер (M. Porter), М. Хаммер (M. Hammer) і Й. Чампі 
(J. Champy), Й. Е. Шорт (J. E. Short). 

Так, на думку М. Хаммера (M. Hammer), і Й. Чампі (J. Champy), бізнес-процеси – це cукупність 
різних видів діяльності, у рамках якої на вході використовуються один або більше видів ресурсів, і в 
результаті цієї діяльності на виході створюється продукт, що має цінність для споживача, тобто 
«Діяльність – Створення ресурсів – Ціннісний продукт» [1]. 

T. Davenport і J. E. Short під бізнес-процесами розуміють набір логічно взаємопов’язаних дій, 
виконуваних для досягнення певного результату бізнес-діяльності [2]. 

Натомість М. Портер (M. Porter) і В. Міллар, (V. Millar) вважають, що бізнес-процес – це сутність, 
обумовлена через точки входу і виходу, інтерфейси та організаційні пристрої, які частково включають 
пристрої споживача послуг або товарів, через які відбувається нарощування вартості виробленої 
послуги або товару [3]. 

Е. Г. Ойхман і Е. М. Попов переконані у тому, що бізнес-процеси можна уявити як діяльність, 
спрямовану на створення продукту, тобто це безліч внутрішніх кроків (видів) діяльності, що 
починаються з одного і більше входів і закінчуються створенням продукції, необхідної клієнту та яка 
задовольняє його за вартістю, довговічністю, сервісом та якістю. Або – повний потік подій у системі, 
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що описує, як клієнт починає, веде і завершує використання бізнесу [4]. Або будь-які види діяльності в 
роботі організації [5]. 

Слід відзначити роботи Д. Іванова і С. Нагловського [6-7], де виносяться на обговорення окремі 
питання, пов’язані з теорією і практикою функціонування бізнес-процесів. При цьому до найбільш 
складних проблем дослідники відносять правильне визначення і розподіл між учасниками бізнес-
процесів необхідних для їх функціонування матеріальних, інформаційних й фінансових ресурсів та 
встановлення величини потреб у проміжних та кінцевих продуктах. При цьому Д. Іванов відзначає, що 
існує певна неузгодженість розуміння сутності бізнес-моделювання потоків ресурсів у межах певних 
кооперованих виробничо-логістичних структур [6].  

Досягнення ефективності та результативності стає можливим лише на основі скоординованих 
попереджувальних дій основних агентів бізнесу: стратегії розвитку компанії повинні доповнюватися 
управлінською гнучкістю, котра базується на рефлексії; фінансові звіти і бізнес-плани – бізнес-
моделями і ковзаючими прогнозами [8, с. 21–24].  

Показники, що відображають вартість бізнес-процесів мають вплив на конкурентоспроможність і 
ефективність суб’єкта господарювання. Ця вартість визначає ціну продукції і дає шанс підприємству в 
майбутньому здійснити більший радіус бізнес-процесів щодо різних груп клієнтів [9]. 

Незважаючи на значний обсяг наукових розробок і публікацій з досліджуваної проблеми, окремі 
положення теоретичного і методологічного характеру залишилися без урахування уваги вчених. 
Чимало аспектів визначеної наукової проблеми все ще є спірними, не досить розгорнутими, 
викликають суперечливі дискусії, зокрема: існуючі підходи щодо функціонування бізнес-процесів 
суб’єктів господарювання вимагають їх конкретизації з урахуванням критеріїв вибору бізнес-процесів 
для їх оптимізації. 

Постановка завдання. Метою статті є узагальнення теоретичних положень щодо 
функціонування і оптимізації бізнес-процесів, вивчення досвіду практичного застосування моделей 
оптимізації бізнес-процесів суб’єктів господарювання, що дають змогу визначити випадки їх 
практичного застосування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Бізнес в науковій літературі має різні 
трактування:  

– справа, заняття, підприємництво, спрямоване на отримання прибутку [10]; 
– самостійна підприємницька (комерційна) діяльність громадян і їх об’єднань, спрямована на 

отримання прибутку;  
– підприємство, фірма, що приносять прибуток в результаті певних видів діяльності.  
Всі ці визначення підкреслюють єдину суть – отримання прибутку. 
В літературі зустрічається безліч визначень поняття «бізнес-процес», проте, цей термін 

доцільно визначати поняття «бізнес-процес» як систему послідовних, цілеспрямованих і 
регламентованих видів діяльності, в якій за допомогою керуючого впливу і за допомогою ресурсів 
входи процесу перетворюються в виходи – результати процесу, що є цінністю для споживачів. 

Всі бізнес-процеси підприємства поділяють на основні, супутні, допоміжні, забезпечувальні, 
процеси управління і процеси розвитку. 

Бізнес-процес – це, по суті, графічний опис господарської діяльності підприємства, котрий 
допомагає раціонально аналізувати і відслідковувати логістичний ланцюжок взаємопов’язаних дій, 
націлених на перетворення входів і виходів процесів, котру простіше моделювати.  

Під бізнес-процесом тлумачать цілісний опис основних видів діяльності підприємства та їх 
проекцію на організаційні структури з урахуванням розвитку взаємодії учасників у часі. 

Отже, у множині трактувань поняття «бізнес-процес» можна виділити дві характерні складові: 
бізнес-процес – це діяльність або сукупність діяльностей; результатом бізнес-процесу є продукт або 
послуга.  

У процесі дослідження в економічній літературі сформувалися економічний, операційний, 
стратегічний, інтеграційний, структурний і системний підходи, які розглядають моделі бізнес-процесів 
як набір взаємопов’язаних елементів в сфері стратегії, структури та економіки, що об’єднуються з 
метою створення стійких конкурентних переваг на певних ринках. Компоненти моделей бізнес-
процесів представлені в таблиці 1. 

Бізнес-процес розпочинається від побажань споживача і закінчується повним задоволенням 
його потреби. Сам бізнес-процес створення цінності розподіляється на складові, котрі можуть також 
складатися з декількох компонентів. Для поліпшення і підвищення ефективності бізнес-процесу 
необхідно приділяти прискіпливу увагу кожному його етапу, впроваджувати інновації в принцип 
роботи. Концептуальна схема управління бізнес-процесом, як стабільна цілеспрямована сукупність 
взаємопов’язаних видів діяльності, що за певною технологією реорганізує входи на виходи і створює 
цінність для споживача зображена на рис. 1. 
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Таблиця 1 
Аналіз підходів до визначення поняття складу структурних компонентів моделі бізнес-процесів 

 
Підхід до визначення Компоненти бізнес-процесів 

економічний  структура витрат і доходів, ціноутворення, прибуток 

операційний основні процеси на підприємстві: адміністративні процедури управління, методи 
виробництва продукції і надання послуг, потоки ресурсів, логістичні ланцюжки 

стратегічний стратегічний аспект діяльності і сторони, зацікавлені в створенні цінності 
(постачальники, клієнти та партнери) 

інтеграційний фактори пропозиції, фактори ринку, фактори внутрішніх можливостей, фактори 
конкурентної стратегії, економічні фактори, фактори цілей бізнесу 

структурний внутрішні підсистеми бізнесу і зв’язку між ними 

системний внутрішні елементи системи у взаємозв’язку з елементами зовнішнього 
середовища: продукція для споживача, сегменти споживачів, перелік продуктів, 
що випускаються і послуг, ціноутворення, джерела доходу, пов’язані між собою 
види діяльності та їх реалізація, економічна стійкість 

Джерело: [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Концептуальна схема бізнес-процесів підприємства 

Джерело: розроблено автором 

 
Слід враховувати проблеми, що виникають при оцінці економічної ефективності бізнес-процесу 

підприємства. 
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По-перше, всі бізнес-процеси підприємства повинні бути ієрархічно впорядковані і структуровані 
до певного рівня, що дозволяє враховувати витрати на процеси. 

По-друге, всі бізнес-процеси слід правильно розділити на групи. Це можуть бути процеси, що 
додають вартість і формують прибуток і ті, котрі не додають вартість. 

По-третє, слід враховувати, що ефективність бізнес-процесів, що сприяють створенню доданої 
вартості, розраховуються з урахуванням фінансових показників, а ефективність бізнес-процесів, що не 
додають вартість, розрахувати практично неможливо. 

По-четверте, незалежно від виду бізнес-процесу завжди можна визначити економічну 
ефективність інноваційних заходів щодо його вдосконалення, раціоналізації й оптимізації. 

Незважаючи на це, слід враховувати, що ефективна робота компанії гарантується вдалою 
роботою в ній бізнес-процесів. Вони займають важливу позицію в організації злагодженої структури 
фірми, менеджменту, формують підстави конкурентоспроможності, позитивного ділового іміджу, 
сприяють збільшенню продуктивності роботи і прибутковості фірми. 

Виділяють такі основні види бізнес-процесів (табл. 2). 
Таблиця 2 

Основні види бізнес-процесів підприємства 
 

Найменування  Опис 

Фінансовий менеджмент - фінансове забезпечення діяльності;  
- адміністрування; 
- забезпечення безпеки; 
- управління ризиками 

Операційний менеджмент - забезпечення кадрами; 
- юридичне забезпечення; 
- виробництво товарів і послуг 

Взаємовідносини з клієнтами - вибір клієнтів (розробка пропозиції, створення іміджу товарів і послуг); 
- залучення клієнтів (маркетинг, проведення акцій); 
- збереження клієнтської бази (розробка програми лояльності, системи 
знижок); 
- розвиток взаємин з клієнтами (отримання аналіз зворотного зв’язку від 
клієнтів) 

Інновації  - виявлення можливостей, створення і просування нових товарів і послуг; 
- пошук і впровадження новітніх технологій в діяльність компанії 

Парадигма розвитку  
 

- навколишнє середовище (захист навколишнього середовища, 
облаштування територій); 
- безпека і здоров’я (охорона праці, організація робочого простору і часу); 
- працевлаштування (створення нових робочих місць); 
- інвестування в суспільство (спонсорство, проведення заходів районного та 
міського масштабу); 

Джерело: власна розробка 

 
Створення систем ефективного управління підприємствами – це одне з найскладніших завдань, 

що постає перед сучасним менеджментом. Універсальної методики створення таких систем 
управління не існує, однак можлива розробка загальних принципів побудови систем управління 
бізнесом.  

Саме тому доцільно здійснити вдосконалення бізнес-процесів підприємства, тобто забезпечити 
безперервну циклічну діяльність, що передбачає аналіз поточного стану суб’єкта, розробку нових, а 
також доопрацювання і адаптацію існуючих процесів і подальшого їх впровадження, виходячи з 
зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на діяльність суб’єктів господарювання за певний 
проміжок часу. 

У сучасному процесному управлінні доцільно виділити два концептуальних підходи 
вдосконалення бізнес-процесів: 

– поступовий, поетапний (У. Демінг) в рамках існуючої організаційної структури управління, що 
вимагає незначних капіталовкладень або не вимагає їх взагалі [5]; 

– кардинальний (М. Хаммер і Дж. Чампі), що веде до суттєвих змін процесу і організаційної 
структури управління [1]. 

Обидва підходи базуються на теорії процесного підходу і методології управління процесами 
(опис самого процесу, його меж, встановлення контрольних точок в процесах, вимірювання 
показників, аналіз отриманої інформації і пропозицій щодо вдосконалення). Вони єдині і в тому, що 
спрямовані на виявлення дублювання функцій, вузьких місць, якості окремих операцій, дефіциту 
інформації, можливості автоматизації і управління якістю. До вдосконалення бізнес-процесів 
підприємства необхідно підходити відповідально. Це зумовлює розробку і формування інноваційної 
бізнес-моделі з метою підвищення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання.  
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Поняття моделі бізнес-процесів за змістом збігається з поняттям стратегії або загальної 
концепції бізнесу, проте є окремі відмінності. Так, наприклад, відмінною рисою поняття моделі бізнес-
процесів є те, що в ньому міститься не тільки можливість, а й необхідність інтеграції функціональних 
підсистем та їх описів на різних структурних рівнях з можливістю високого ступеня деталізації. При 
цьому модель бізнес-процесів повинна описувати взаємодію фінансових, матеріальних та 
інформаційних потоків на різних часових горизонтах: коротко-, середньо- і довгостроковому. 

Модель бізнес-процесів підприємства – це структурована схема процесу перетворення за 
допомогою певних технологій фінансових, матеріальних, інформаційних та інших ресурсів в потоки 
продуктів та послуг, які сприймаються ринком як цінність, що конвертована в прибуток підприємства. 

Існує два підходи до визначення сутності поняття «бізнес-модель»: 
1) орієнтований на бізнес-процеси; 
2) орієнтований на цінність і клієнта. Перший підхід пов’язаний з розглядом діяльності 

підприємства з точки зору бізнес-процесів і технологій. 
Другий підхід передбачає орієнтацію на цінність, котру підприємство створює для зовнішніх 

клієнтів, а також на результати діяльності. 
Бізнес-модель дає змогу сформувати цілісну картину діяльності по досягненню бажаного 

результату. Ключовими елементами бізнес-моделі підприємства, що визначають її зміст, є: 
– цінність для зовнішніх клієнтів, яку пропонує підприємство на основі своїх продуктів і послуг; 
– система створення цієї цінності, що включає постачальників і цільових клієнтів, а також 

ланцюжки створення цінності; 
– активи, які підприємство використовує для створення цінності; 
– фінансова модель підприємства, яка визначає як структуру його витрат, так і способи 

отримання прибутку. У даній концепції бізнес-модель тісно пов’язана з стратегією. 
При формуванні інноваційної моделі бізнес-процесів необхідно враховувати багато факторів: 

кон’юнктуру ринку, особливості економічної, фінансової, соціальної політики держави, технологічні, 
структурні особливості галузі, об’ємні показники. 

Сформований вихідний варіант моделі бізнес-процесів повинен містити інформацію про такі 
елементи, як: 

– сегмент ринку з оцінками попиту і пропозиції на вироблені компанією продукти; 
– логічну послідовність ланцюжка створення цінностей, 
– ринки факторів виробництва і ринки товарів і послуг; 
– структуру витрат і чистого прибутку; 
– виробничі і логістичні заходи від закупівлі сировини до створення і доставки готової продукції 

споживачам; 
– інформацію про стан суб’єкта економічної діяльності щодо постачальників ресурсів і 

конкурентів. 
Сформована модель бізнес-процесів здатна виконувати організаційну функцію в управлінні 

бізнесом. Зокрема, бізнес-модель може бути використана для вирішення завдань прогнозування 
динаміки показників компанії, аналізу і діагностики діяльності, розробки програм перетворень, 
реінжинірингу бізнес-процесів, аналізу ефективності діяльності і пропозиції щодо її підвищення. 

Бізнес-модель як спосіб (технологія) ведення бізнесу виконує наступні функції: 
– визначає сегмент ринку, де є попит на цінність; 
– з’єднує ринки факторів виробництва і ринки товарів / послуг; 
– з’єднує внутрішні і зовнішні чинники в процес створення цінності; 
– визначає сукупність заходів від закупівлі сировини до створення і доставки цінності 

споживачам; 
– визначає логічну послідовність ланцюжка створення цінності; 
– визначає структуру витрат і потенційного прибутку; 
– виробляє і привласнює частину цінності, тобто отримує прибуток; 
– описує становище фірми в мережі створення вартості, яка об’єднує постачальників, клієнтів і 

конкурентів; 
– формує конкурентні стратегії, що сприяють створенню цінності і її утримання (перевага над 

конкурентами). 
Особливо варто відзначити наступні функції бізнес-моделі: 
– підвищує продуктивність факторів виробництва, поєднуючи компоненти, що дають 

синергетичний ефект; 
– посилює взаємовигідний вплив різних компонентів один на одного. 
Бізнес-модель як інструмент менеджменту дозволяє визначити генеральний напрямок розвитку 

компанії, розробити стратегічний план, спроектувати і реалізувати нову бізнес-модель, тобто 
технологію ведення бізнесу, яка буде відповідати вимогам ринку і принесе найбільшу цінність 
зацікавленим сторонам. 
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Бізнес-модель компанії як спосіб ведення бізнесу функціонує у взаємозв’язку з інноваціями, 
тому що компанії комерціалізують нові ідеї та технології за допомогою бізнес-моделей. 

Р. Аміт і С. Зотт розглядають бізнес-модель як місце інновацій [12]. 
Окремі дослідники включають стратегію до складу компонентів бізнес-моделі. Наприклад, 

Д. Тісс у межах складової частини бізнес-моделі виділяє ―вибір‖ керівництва, який визначає роботу 
організації, і наслідки зробленого вибору [13]. Вибір здійснюється в таких аспектах діяльності 
організації, як політика, активи і управління. 

Бізнес-модель як абстракція стратегій фірми, які можуть бути застосовані багатьма іншими 
фірмами, розглядає П. Седдон [14]. 

Х. Чесбро дає наступне визначення: ―Бізнес-модель – це конструкція, яка виступає 
посередником в процесі створення цінності. Вона діє між технічною та соціальною сферами, відбирає і 
фільтрує технології, трансформує їх у певні конфігурації, які будуть запропоновані на ринок‖ [15]. 
Компанії володіють великими інвестиційними можливостями у вигляді нових ідей і технологій, але 
часом не мають практичних навичок створення інноваційних бізнес-моделей, за допомогою яких 
вищезгадані активи могли б приносити найбільший прибуток. 

Процес розробки бізнес-моделі є частиною стратегії бізнесу, а інформація про бізнес-модель – 
розділом бізнес-плану. Основне призначення бізнес – моделювання – подолання розриву між 
стратегічним баченням бізнесу і практичною його реалізацією на рівні оперативних планів.  

Важливим етапом розвитку засобів бізнес – моделювання є застосування єдиного сховища 
даних з можливістю повторного використання об’єктів зберігання для різних цілей. Саме це положення 
і зумовило можливість створення повноцінної моделі організації, котра описує її архітектуру. З позицій 
побудови інформаційних систем управління бізнесу, еволюція розвитку засобів бізнес – моделювання 
і аналізу характеризується переходом від засобів візуального опису невеликих ділянок бізнесу до 
спеціалізованих засобів опису архітектури підприємства в цілому. Крім того, розширюються сфера і 
масштаби застосування засобів – від обміну інформацією між невеликою командою фахівців до 
управління транснаціональними розподіленими організаціями, який передбачає наявність вичерпних 
знань про діяльність організації. З’явилася можливість інтеграції з іншим програмним забезпеченням, 
котре дає змогу повноцінно впроваджувати засоби моделювання та аналізу в існуючу інфраструктуру 
організацій. Надалі очікується більш повна інтеграція систем бізнес - моделювання і аналізу з 
системами управління організацією. 

Крім моделей, що описують інформаційні потоки або бізнес-процеси, і є необхідними для 
впровадження корпоративних інформаційних систем в рамках загального підходу до бізнес – 
моделювання існують і застосовуються моделі різного рівня і призначення: 

– моделі стратегічного аналізу (матриці: SWOT, PEST, BCG, McKinsey та ін.); 
– моделі стратегій (7S, модель конкурентних стратегій Портера, модель Shell, модель Хофера-

Шенделя та ін.); 
– моделі (в тому числі стандарти) різних систем і підходів управління якістю, фінансами, 

персоналом, клієнтами, цілями, термінами, товарними потоками та ін. (CRM, SCM, BSC, TQM, ISO, 
PMI, SCM, BPM, KPI, MBO , HRM, і т.д.); 

– референтні моделі (типові галузеві рішення, які можуть служити для інших компаній 
прикладом для наслідування); 

– сутнісні бізнес-моделі (модель ціннісного ланцюжка, модель Захмана, архітектурні моделі та 
ін.). Кожна з перерахованих систем має свої переваги і недоліки і ефективно може бути застосована 
для вирішення актуальних завдань стратегічного аналізу. 

Розглянуті етапи формування і функціонування ефективних бізнес-процесів (рис. 2) дають 
можливість сформувати комплексний підхід до формування бізнес-моделі, заснований на проведенні 
послідовного аналізу всіх її елементів і підготовці рішень щодо варіантів змін. Підхід включає методику 
трансформації ланцюжка створення вартості підприємства, засновану на вивченні очікувань клієнтів 
від кожної стадії взаємодії з підприємством. Основні етапи формування бізнес-моделі підприємства 
запропоновані на рис. 3.  

Модель бізнесу можна відобразити у вигляді дев’яти взаємопов’язаних блоків, що здійснюють 
характеристику ключових ресурсів і процесів, задіяних у створенні цінності, клієнтів і взаємодії з ними, 
ціннісну пропозицію, структуру витрат і джерела доходів: 

1) Ключові партнери. Компанії будують партнерські відносини по-різному: з різною метою, 
процесами і алгоритмами взаємодії, які стають в подальшому основою бізнес моделей. Основним 
типом партнерських відносин є стратегічне співробітництво між неконкуруючими компаніями. 

2) Ключові види діяльності. Ключові види діяльності є тими діями, які необхідні для реалізації її 
бізнес-моделі. Це важливі дії компанії без яких її успішне функціонування є неможливим. 

3) Ключові ресурси. Різні типи бізнес-моделей вимагають різних ресурсів: для одних ключовим 
ресурсом є команда, для інших – напрацьовані зв’язки на ринку, для третіх особливі технологічні 
напрацювання і обладнання. 
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4) Ціннісні пропозиції. Ціннісна пропозиція – це сукупність переваг, які компанія готова 
запропонувати споживачеві. 

5) Взаємовідносини з клієнтами. Для визначення взаємовідносин з клієнтами необхідно чітко 
розуміти потреби кожного з сегментів компанії і співвідносячи з можливостями компанії і 
характеристиками пропонованого продукту, встановлювати певні взаємовідносини з кожним 
споживчим сегментом. 

6) Канали збуту. Важливо підтримувати оптимальний баланс між різними каналами збуту і 
знайти їх таке поєднання, яке забезпечить найкращі відгуки споживача і максимальний дохід. 

7) Споживчі сегменти. Для більш ефективного функціонування необхідно провести сегментацію, 
яка дозволяє визначити пріоритетних клієнтів, виділити ті сегменти, від яких доцільно відмовитися. 
Бізнес-модель може охоплювати одну або кілька клієнтських груп – споживчих сегментів. 

8) Структура витрат. За структурою витрат поділяють бізнес-моделі на два класи: з переважною 
увагою до витрат і з переважною увагою до цінності. 

9) Потоки надходження доходів. Для компанії особливо важливо розуміти, який прибуток вона 
отримує з кожного споживчого сегменту. 

 
Рис. 2. Етапи формування і функціонування ефективних бізнес-процесів 

Джерело: власна розробка 

 
Рис. 3. Основні етапи формування бізнес-моделі підприємства  

Джерело: власна розробка 

 
Пропонований комплексний підхід формування бізнес-моделі підприємства повинен 

забезпечити реалізацію наступних цілей: 
1) створення клієнтоорієнтованої бізнес-моделі, 
2) відповідність бізнес-моделі існуючій стратегії підприємства, 
3) зв’язок операційного рівня управління зі стратегічним, 
4) підвищення конкурентоспроможності підприємства. 
Висновки з проведеного дослідження. Управління бізнес-процесами – це складова частина 

«традиційного» менеджменту. Керівництву та фахівцям слід розуміти, що немає фінішної межі в 
удосконаленні бізнес-процесів, тому що це програма, котра повинна працювати постійно. 
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Використання процесного підходу є актуальним на всіх стадіях розвитку підприємства. При цьому, як 
побудова нових бізнес-процесів, так і оптимізація наявних вимагає низки спеціалізованих підходів і 
якісного розгляду поточної ситуації в сукупності з урахуванням стратегічних і тактичних цілей та 
завдань підприємства. 

Сутність системного підходу щодо управління бізнес-процесами полягає в комплексному 
дослідженні бізнес-процесів з позиції елементних, структурних, інтеграційних, комунікаційних, 
функціональних, поведінкових і динамічних її складових, розробці методів їх ефективної реорганізації 
в оптимальні моделі бізнес-процесів. Системний підхід в управлінні бізнес-процесами передбачає 
використання різноманітних технологій і гармонізацію системних зв’язків між різними структурами 
економіки підприємства, зокрема альтернативних варіантів. 

Отже, ефективне використання розглянутих підходів у формуванні і оптимізації бізнес-процесів 
на підприємстві мають певні обмеження. Це свідчить про необхідність продовження подальших 
досліджень в цьому напрямку. 
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Баглей Р.Р. ФОРМУВАННЯ І ОПТИМІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
Мета. Узагальнення теоретичних положень щодо функціонування і оптимізації бізнес-процесів, вивчення 

досвіду практичного застосування моделей оптимізації бізнес-процесів суб’єктів господарювання, що дають змогу 
визначити випадки їх практичного застосування. 

Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети в процесі дослідження застосовано: методи 

системного аналізу (для аналізу проблем під час планування бізнес-процесів на підприємстві); теорію 
стратегічного управління, теорію категорій, теорії множин (для опису методів та прийомів бізнес-процесів); теорію 
ухвалення рішень, теорію організаційного управління на основі процесного і системного підходів (в ході 
удосконалення моделей бізнес-процесів на підприємстві). 

Результати. Проведено класифікацію бізнес-процесів підприємства. Здійснено обґрунтування бізнес-

процесів підприємства. Розглянуто інструменти бізнес-моделювання та їх значення у формуванні стратегії 
бізнесу. Виділено методи аналізу бізнес-процесів підприємства. Проведено аналіз підходів до визначення 
поняття складу структурних компонентів моделі бізнес-процесів. Графічно інтерпретовано схему керованого 
бізнес-процесу на підприємстві. Обгрунтовано і запропоновано основні етапи формування і функціонування 
бізнес-моделі підприємства. 

Наукова новизна. Удосконалено загальну класифікацію бізнес-процесів підприємства. Запропоновано 

функціональну структуру інноваційно-орієнтованої бізнес-моделі, котра описує інноваційну діяльність 
підприємства. Обґрунтовано концептуальну схему управління бізнес-процесом. Запропоновано методи і прийоми 
побудови моделей бізнес-процесів підприємства, котрі дозволяють формалізувати опис потокових процесів, 
дають можливість системного дослідження оптимізації ланцюгів процесів виробництва. 

Практична значущість. Отримані результати дослідження можуть бути запропоновані для впровадження 

на будь-якому підприємстві України, що сприятиме адаптації можливостей кожного з них до постійно змінного 
середовища та мати статус конкурентоспроможного підприємства. 

Ключові слова: аналіз, планування, стратегічне управління, бізнес-процес, оптимізація, модель, 

підприємство, процесний підхід, системний підхід. 

 
Bahlei R.R. FORMATION AND OPTIMIZATION OF BUSINESS PROCESSES AT THE ENTERPRISE 
Purpose. The aim of the article is generalization of theoretical positions on the functioning and optimization of 

business processes, studying the experience of practical application of models of optimization of business processes of 
business entities, allowing to determine cases of their practical application. 

Methodology of research. The following methods are used to achieve the goal in the research process: the 

method of system analysis (for analysis of problems during business process planning at the enterprise); the theory of 
strategic management, the theory of categories, the theory of sets (to describe the methods and techniques of business 
processes); the theory of making decisions, the theory of organizational management based on process and system 
approaches (in the course of improvement of models of business processes at the enterprise). 

Findings. The classification of business processes of the enterprise is carried out. The substantiation of business 

processes of the enterprise is implemented. The tools of business modeling and their importance in shaping business 
strategy are considered. The methods of analysis of business processes of the enterprise are highlighted. The analysis 
of approaches to the definition of the concept of composition of structural components of the model of business 
processes is carried out. The scheme of managed business process at the enterprise is graphically interpreted. The 
basic stages of formation and functioning of business model of the enterprise are substantiated and offered. 

Originality. The general classification of business processes of the enterprise has been improved. The functional 

structure of the innovation and oriented business model, which describes the innovative activity of the enterprise, is 
proposed. The conceptual scheme of business process management is substantiated. The methods and techniques of 
constructing business process models of the enterprise are proposed, which allow to formalize the description of stream 
processes, provide the possibility of a systematic study of the optimization of production process chains. 

Practical value. The obtained results of the research can be offered for introduction at any enterprise of Ukraine, 

which will facilitate the adaptation of opportunities of each of them to a constantly changing environment and have the 
status of a competitive enterprise. 
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Key words: analysis, planning, strategic management, business process, optimization, model, enterprise, 

process approach, system approach. 

 
Баглей Р.Р. ФОРМИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
Цель. Обобщение теоретических положений о функционировании и оптимизации бизнес-процессов, 

изучение опыта практического применения моделей оптимизации бизнес-процессов субъектов хозяйствования, 
позволяющие определить случаи их практического применения. 

Методика исследования. Для достижения поставленной цели в процессе исследования применены: 

методы системного анализа (для анализа проблем при планировании бизнес-процессов на предприятии); теорию 
стратегического управления, теории категорий, теории множеств (для описания методов и приемов бизнес-
процессов); теорию принятия решений, теорию организационного управления на основе процессного и 
системного подходов (в ходе усовершенствования моделей бизнес-процессов на предприятии). 

Результаты. Проведена классификация бизнес-процессов предприятия. Осуществлено обоснование 

бизнес-процессов предприятия. Рассмотрены инструменты бизнес-моделирования и их значение в 
формировании стратегии бизнеса. Выделены методы анализа бизнес-процессов предприятия. Проведен анализ 
подходов к определению понятия состава структурных компонентов модели бизнес-процессов. Графически 
интерпретировано схему управляемого бизнес-процесса на предприятии. Обоснованно и предложены основные 
этапы формирования и функционирования бизнес-модели предприятия. 

Научная новизна. Усовершенствована общую классификацию бизнес-процессов предприятия. 

Предложено функциональную структуру инновационно-ориентированной бизнес-модели, которая описывает 
инновационную деятельность предприятия. Обоснованно концептуальную схему управления бизнес-процессом. 
Предложены методы и приемы построения моделей бизнес-процессов предприятия, позволяют формализовать 
описание потоковых процессов, дают возможность системного исследования оптимизации цепей процессов 
производства. 

Практическая значимость. Полученные результаты исследования могут быть предложены для 

внедрения на любом предприятии Украины, что будет способствовать адаптации возможностей каждого из них к 
постоянно изменяющейся среде и иметь статус конкурентоспособного предприятия. 

Ключевые слова: анализ, планирование, стратегическое управление, бизнес-процесс, оптимизация, 

модель, предприятие, процессный подход, системный подход. 
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МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Постановка проблеми. В умовах подолання кризових явищ в економіці України зростає 

значення розвитку підприємництва на принципах соціальної відповідальності. Дотримання вимог 
міжнародних та вітчизняних стандартів впровадження практик соціальної відповідальності передбачає 
як формування соціальної політики підприємств, так і моніторинг ефективності соціальних ініціатив за 
визначеними напрямами сталого розвитку. Підприємство виступає складною відкритою 
господарською системою, яка формує власний організаційно-економічний механізм реалізації 
соціальної відповідальності. Дія цього механізму спрямована на: досягнення стратегічних цілей 
підприємства; трудовий колектив (персонал) підприємства як його підсистему, яка перебуває під 
управлінським і регулюючим впливом керуючої підсистеми підприємства; підприємство як 
господарську систему, що може вступати у взаємодію з іншими господарськими системами 
(юридичними та фізичними особами, територіальними громадами); підприємство як складову системи 
вищого порядку (галузі, регіону) національної економіки. При цьому на рівні держави встановлюються 
правила і норми реалізації соціально відповідальних відносин між усіма суб’єктами таких відносин. 
Таким чином, підприємство у багаторівневій моделі реалізації соціальної відповідальності в 
суспільстві одночасно розглядається як підсистема, надсистема і взаємодіюча система, що визначає 
напрями їх аналізу та оцінки. 
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Соціальна відповідальність підприємства розглядається як політика діяльності підприємства, 
спрямована на позитивний внесок у розвиток суспільства, а не лише на отримання прибутку, тобто це 
– відповідальність підприємця за інтегровану суспільну корисність його бізнесу. В дослідженні 
соціальної відповідальності підприємництва виділяють різні сфери його взаємовідносин: 
«підприємство – персонал», «підприємство – інші суб’єкти ринку (інвестори, споживачі, постачальники, 
партнери, конкуренти)», «підприємство – територіальна громада», «підприємство – держава», 
«підприємство – навколишнє природнє середовище», «підприємство – інформаційне середовище». 

Основними проблемами досліджень з теорії, методології та практики оцінки соціальної 
відповідальності підприємства, які потребують методичного вирішення, можна визначити такі: 
розробка комплексної системи оцінок, адекватної сучасним міжнародним стандартам та цілям сталого 
розвитку, вирішення проблеми порівнянності різногалузевих критеріїв оцінки соціальної 
відповідальності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукових публікацій та світової практики 
оцінювання соціальної відповідальності (соціальної відповідальності та соціальної діяльності) показує, 
що існує декілька методологічних підходів до оцінки соціальної відповідальності на мікрорівні: 
оцінювання відбувається на основі фінансової та соціальної звітності, індексними, рейтинговими, 
якісними і кількісними методами. Підходи до оцінювання рівня соціальної відповідальності 
підприємства можна розрізняти за кількісними та якісними оцінками. В свою чергу методи кількісної 
оцінки поділяються на: оцінку рівня соціальних інвестицій та розрахунок показників соціальної 
відповідальності. Дослідження якісних параметрів передбачає складання соціальних рейтингів та 
соціальні (нефінансові) звіти. 

Аналізу методик оцінки соціальної відповідальності бізнесу присвячені дослідження таких 
вчених, як: О. Березіна [1], О. Буян [2], О. Ворона [3], В. Євтушенко[4], О. Затейщикова [5], 
О. Охріменко [10]. 

У Міжнародному стандарті ISO 26000 «Керівництво з соціальної відповідальності» основними 
принципи соціальної відповідальності названо: підзвітність, прозорість, етичну поведінку, взаємодію з 
зацікавленими сторонами, додержання норм (правових та міжнародних) і прав людини. Реалізація 
таких принципів діяльності у бізнес-практиці передбачає оцінювання як результативності соціальної 
діяльності, так і їх впливу на економічні результати діяльності, а також оцінку соціальних інвестицій. 

Оскільки стандарт ISO 26000:2010 «Керівництво з соціальної відповідальності» впроваджений в 
нашій економічній практиці, рекомендується починати оцінювання внутрішнього середовища 
соціальної відповідальності з виділення 7 основних напрямків, що представлені в стандарті: 
організаційне управління; права людини; трудові практики; навколишнє середовище; сумлінні ділові 
практики; проблеми, пов’язані із споживачами; участь в житті спільнот та їх розвиток. Отже ці напрями 
соціальних відносин потребують впровадження методик їх аналізу та оцінювання рівня ефективності 
чи результативності [11]. 

Починаючи з січня 2012 р., кожного місяця Центр «Розвиток КСВ» оцінює 10 найбільших 
компаній певного сектору за методологією Індексу прозорості. Результати їх оцінки на початок 2017 р.: 

 найбільше розкривають питання: у сфері трудових відносин, розвитку і підтримки громад, 
охорони довкілля, бізнес-профілю організацій; 

 найменше висвітлюють: бонуси та політику заробітної плати, програми впровадження 
корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) в ланцюг постачання та їх результати, політику 
відповідального маркетингу та її результати [9]. 

Розроблені методики оцінки внутрішнього середовища соціальної відповідальності підприємства 
побудовані з використанням як експертних так, і статистичних даних. Так, в роботі [7] описана 
методика розрахунку внутрішнього індексу соціальної відповідальності компанії на основі експертної 
оцінки та модифікованої матриці SPACE-аналізу. Для розрахунку індексу соціальних інвестицій 
працівникам підприємств пропонується використати такі критерії: винагорода і мотивація; професійна 
підготовка і розвиток персоналу; охорона праці; реалізовані соціальні програми; додаткові стимули 
для персоналу; задоволеність морально-психологічним кліматом. В кожній групі критеріїв сформовано 
перелік кількісних або якісних показників, які оцінюються за шкалою від 0 до 100. При цьому за 
принципом матриці SPACE показники поділені на групи: фактори забезпечення стабільності (додаткові 
стимули для персоналу, психологічний клімат); фактори створення безпечних умов праці (охорона 
праці); фактори забезпечення конкурентних переваг підприємства (підготовка та перепідготовка 
кадрів, соціальні програми); фактори забезпечення фінансової привабливості (винагорода і 
мотивація). Результати досліджень формуються у бальній оцінці з урахуванням абсолютної помилки, 
відносної похибки, надійності та коефіцієнта Стьюдента [7]. Описана методика стосується оцінювання 
трудових відносин і, хоча містить стратегічні оцінки, відображає лише один з напрямів соціальних 
відносин підприємства. 

Отже, найчастіше кількісні параметри оцінювання рівня соціальної відповідальності 
визначаються на основі показників у сфері трудових відносин. Рівень соціальної відповідальності 
підприємства на основі інтегральних оцінок визначається послідовно: 
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1) розрахунок часткових соціально-трудових показників, згрупованих за шістьма предметними 
областями: загальні показники (індекс соціальної відповідальності, індекс перспективного розвитку, 
співвідношення соціальних інвестицій та прибутку тощо); показники зайнятості (частка звільнених 
протягом досліджуваного періоду з ініціативи роботодавця в загальній чисельності працівників, 
коефіцієнт плинності кадрів тощо); оплати праці (співвідношення середнього розміру заробітної плати 
працівників корпорації з середнім по галузі, частка витрат на оплату праці в собівартості продукції 
тощо); охорони праці (коефіцієнт виробничого травматизму, витрати на покращення умов праці на 
одного працівника корпорації тощо); навчання та охорони здоров’я працівників (витрати корпорації на 
охорону здоров’я працівників в розрахунку на одного працівника, частка працівників, що проходять 
щорічний медичний огляд коштом корпорації в загальній чисельності працівників тощо); 

2) складання рейтингу за предметними областями і визначення інтегрованого рейтингового 
показника КСВ [1]. 

Аналіз перелічених методик оцінки соціальної відповідальності на мікрорівні дозволяє 
стверджувати, що більшість індикаторів стосуються відносин з персоналом та відображають такі 
складові КСВ: правову, економічну, етичну. Однак ці методики не відображають найважливіших сторін 
відповідальності підприємства: відносин з державою по трудовому та податковому законодавству та 

ефективності управління соціальною відповідальністю [15; 10]. 
Постановка завдання. Метою статті є теоретичне дослідження методів, об’єктів і показників 

оцінки соціальної відповідальності підприємства та надання методичних рекомендацій щодо їх 
удосконалення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. При складанні рейтингових оцінок діяльності 
суб’єктів підприємництва враховують бізнес-процеси, пов’язані з формуванням та реалізацією 
політики соціальної відповідальності, що здійснюють комплексний вплив на навколишнє середовище і 
суспільство. У міжнародній практиці найчастіше використовуються індексні методики оцінки соціальної 
відповідальності підприємництва, що представлені в табл. 1. 

Таблиця 1 
Індексні методики оцінки соціальної відповідальності бізнесу 

 

Індексний показник Часткові показники 

Індекс Domini Social Investment (DSI 400) 
оцінюються соціальні, екологічні й управлінські 
показники найбільших по капіталізації підприємств 

Індекс стійкості Доу Джонса (Dow Jones Sustainability 
Index) 

критеріями оцінки виступають показники 
корпоративного управління, соціальна активність, 
екологічна діяльність 

Індекс FTSE4Good 
фінансові, соціальні й екологічні показники 
підприємства, права людини 

Індекс корпоративної добродійності (Corporate 
Philanthropy Index) 

оцінюється благодійність, взаємини з основними 
партнерами 

Метод Лондонської групи порівняльного аналізу 
(London Benchmarking Group) 

аналіз соціальної інклюзії підприємства 

Джерело: складено авторами за даними [4; 8] 

 
Щодо аналізу якісних параметрів оцінки соціальної відповідальності підприємства, то слід 

звернутись до нефінансових звітів корпоративного сектору економіки. Нефінансова звітність 
конкретної компанії може бути підготовлена та подана у різних форматах (стандартах) з чотирьох 
загальноприйнятих [8; 10]: 

1. Звіт про КСВ-діяльність (соціальний звіт, звіт про соціальні та/або екологічні проекти компанії), 
який створюється за власною структурою компанії, за показниками, які самостійно визначаються 
компанією, представляє собою перелік соціальних проектів компаній і не проходить аудит. 

2. Звіт про реалізацію принципів Глобального договору (СОР – Communication on Progress). Звіт 
з прогресу стосується виконання принципів Глобального Договору, які розмежовуються за сферами: 
захист прав людини, захист навколишнього середовища, охорона праці та антикорупційні заходи. 

3. Звіт зі сталого розвитку готується за вимогами системи Глобальної ініціативи зі звітності 
(Global Reporting initiative – GRI), тобто за стандартизованою системою звітування щодо економічної, 
природоохоронної та соціальної діяльності, має чіткі індикатори, за п’ятьма складовими: бачення та 
стратегія; профіль організації; управління; індекс GRI; показники діяльності. 

4. Звіт за стандартом АА1000 (Account Ability) розроблений Інститутом соціальної та етичної 
звітності (Institute of Social and Ethical Account Ability) [4].  

Перелічені звіти не співставні для визначення рейтингових оцінок і потребують додаткових 
експертних оцінок. 

В українській практиці Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності» почав 
визначати Індекс прозорості та підзвітності, який відображає критерії зовнішнього оцінювання 
підприємництва за даними їх веб-ресурсів (див. табл. 2). 
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Таблиця 2 
Показники оцінки СВП на основі даних веб-сайтів 

 

Критерії оцінки Показники звітності 

Звітність наявність нефінансового звіту, розробленого відповідно до стандартів Глобальної 
ініціативи зі звітності, Глобального договору ООН або іншими стандартами; 
наявність звіту про екологічну та соціальну діяльність 

Зміст рівень розкриття інформації за основними сферами КСВ 

Навігація зручність користування сайтом 

Доступність мова, контактна інформація 

Джерело: складено авторами за даними [12] 

 
Комбінація методів кількісного та якісного аналізу найкращим чином допомагає оцінити 

ефективність соціальної діяльності. Використання якісних методів дає можливість у повній мірі оцінити 
інтереси і потреби представників соціальної групи, позиції всіх зацікавлених сторін і систему їх 
пріоритетів, допомагає зрозуміти економічний, політичний, соціальний контекст процесу соціальної 
відповідальності. 

Оцінювання будь-якого об’єкту та напряму соціальної відповідальності підприємства будь-яким 
методом потребує використання певної системи показників. Виділяють часткові та загальні, кількісні 
та якісні, зовнішні та внутрішні показники оцінки соціальної відповідальності підприємства. 

З метою виявлення чинників, що гальмують реалізацію соціальної відповідальності підприємств, 
визначення умов і перспектив її активізації пропонується науково-методичний підхід до оцінювання 
соціальної відповідальності, який базується на таких положеннях: врахування як внутрішніх, так і 
зовнішніх проявів соціальної відповідальності підприємства; врахування одночасно результатів 
фінансової звітності підприємства та соціальних інвестицій; орієнтування на обмежену кількість 
показників (що робить методичний підхід придатним для практичної реалізації). Для оцінювання 
внутрішньої та зовнішньої соціальної відповідальності підприємств сформовано сукупність критеріїв та 
показників їх оцінки. 

Враховуючи міжнародний досвід використання кількісних методів вимірювання ефективності 
соціальних інвестицій та необхідності доповнення їх показниками оцінки зовнішнього середовища, 
вважаємо за доцільне виділити наступні можливі цілі оцінки:  

 оцінка з метою визначення ефективності витрачання інтелектуальних та соціальних ресурсів 
підприємства; 

 оцінка з метою визначення ефективності соціальних інвестицій; оцінка з метою визначення 
конкурентоспроможності; 

 аналіз впливу соціальних інвестицій на результати діяльності. 
При визначенні рівня соціальної відповідальності певного підприємства важливим є врахування 

таких узагальнюючих критеріїв ефективності:  

 результативність вимірюється як відношення отриманого результату до поставленої мети, 
наприклад, скорочення заборгованості перед бюджетом, перед іншими суб’єктами економіки чи 
персоналом; 

 економічність – це відношення результатів до витрат ресурсів (матеріальних та 
нематеріальних) (ефективніша та діяльність, яка дозволяє отримати результат з меншими 
витратами); 

 доцільність  розглядається як відношення цілей до реальних соціальних проблем 
(ефективніша та діяльність, яка дозволяє вирішити реальні соціальні проблеми персоналу, 
територіальної громади, стейкхолдерів бізнесу); 

 ефективність управління  розглядається як відношення результатів діяльності у вигляді 
доходу чи чистого прибутку до витрат на адміністрування, збут та персонал за даними фінансової 
звітності. 

Для експрес-аналізу соціальної відповідальності підприємства та порівняльного аналізу у межах 
галузі чи території пропонується використати кількісні методи, що базуються на методах та 
процедурах аналізу показників господарської діяльності підприємства. Кількісні методи оцінки більше 
підходять для оцінки причинно-наслідкових зв’язків на основі показників результатів діяльності. При 
виборі показників вимірювання рівня соціальної відповідальності підприємства рекомендуємо перелік, 
вказаний у табл. 3. 

Пропонована методика оцінювання ефективності соціальної відповідальності діяльності 
передбачає послідовність таких дій: визначаються цілі оцінювання; ідентифікуються об’єкти 
оцінювання обґрунтовуються критерії оцінювання; визначається склад показників оцінювання; 
обираються методи розрахунку показників; виконується розрахунок кількісної величини критеріїв, 
тобто показників, відповідних тим чи іншим критеріям. 
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Таблиця 3 
Перелік кількісних показників оцінки СВП на мікрорівні 

 

Показники вимірювання внутрішнього середовища 
Показники вимірювання зовнішнього 

середовища 

Індекс питомих соціальних інвестицій (IL) (в грошових 
одиницях):  
IL = CІ / LІ, 

де CІ  осяг соціального інвестування;  

LІ  середньоспискова чисельність працівників. 

Комплексний індекс КІ: 
КІ = (VP + СІ+ SВ) / PV, 

де VP  виплачені податки; 

СІ  інвестиції в людський капітал; 

SВ  соціальні видатки; 

PV  витрати виробничого призначення. 

Частка соціальних інвестицій у сумарному обсязі продажів 
(IS), що вимірюється в відсотках: 
IS = CІ / S, 

де S  обсяг продажу. 

Індикатор перспективного розвитку: 
ІРR = (СІ+ SВ) / PR, 
де PR – чистий прибуток. 

Частка соціальних інвестицій у сумарному обсязі прибутків 
(ІР), що вимірюється в відсотках: 
IP = CІ / PR 

Індикатор соціальних видатків: 
ІСV = SВ / PR 

Джерело: складено авторами за даними [4; 6] 

 
Відносні показники, що відображають соціально-трудові відносини можуть бути використані для 

визначення рейтингу соціальної відповідальності підприємства з врахуванням умов зовнішнього 
середовища можуть бути доповнені такими: коефіцієнт співвідношення середньомісячної зарплати на 
підприємства і прожиткового мінімуму; коефіцієнт співвідношення середньомісячної зарплати на 
підприємстві й у відповідній галузі і прожиткового мінімуму; коефіцієнт співвідношення фонду оплати 
праці і операційних витрат.  

В табл. 4 представлено порівняльний аналіз ефективності соціальної політики за даними веб-
сайтів досліджуваних підприємств. 

Таблиця 4 
Порівняльний аналіз ефективності соціальної політики 

 

Дохід (грн.) 2014 2015 2016 
Середній темп 

зростання/ 
зниження, % 

Укрнафта  28292833 28761995 22578750 89,3 

Галнафтогаз 1312040 5448821 4168713 178,2 

Соціальні інвестиції = (адмінвитрати + 
витрати на збут + витрати на оплату праці 
+ соціальні витрати) 

    

Укрнафта  3502339 4135933 4519976 113,6 

Галнафтогаз 869573 1063566 1583825 135,0 

Соціальні інвестиції / дохід, грн/грн     

Укрнафта  0,12 0,14 0,20 127,2 

Галнфтогаз 0,66 0,20 0,38 75,7 

Джерело: складено авторами за даними веб-сайтів 

 
Порівняння показників соціальної відповідальності «Галнафтогаз» та «Укрнафти» дозволяє 

зробити такі висновки: хоча дохід «Укрнафти» знизився на 10,7%, а «Галнафтогаз» зріс на 78,2%, 
загальний обсяг соціальних інвестицій має позитивну тенденцію до змін і приріст складає 13,6% та 
35% відповідно. 

Порівняльний аналіз ефективності соціальної політики підприємств засвідчив середній темп 
зростання ефективності соціальних інвестицій «Укрнафти» т а «Галнафтогаз» 27,2% та 75,7% 
відповідно. 

На нашу думку, представлена експрес-методика оцінки ефективності соціальних інвестицій та 
соціальної відповідальності підприємства дозволяє відстежувати динаміку зміни результатів 
діяльності у співставленні з витратами на соціальні інвестиції. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, проведено теоретичне дослідження 
методів, об’єктів та показників аналізу соціальної відповідальності підприємства та розроблено 
експрес-методику оцінки її рівня. Методичні основи оцінювання соціальної відповідальності 
підприємства модифіковано наступним чином: доповнено критерії ефективності оцінки соціальної 
відповідальності з врахуванням результатів діяльності на мікрорівні, уточнено перелік та методику 
розрахунку параметрів соціальних інвестицій за витратним методом за даними публічних звітів. 
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Представлена методика дозволяє проаналізувати динаміку змін внутрішнього та зовнішнього 
середовища функціонування підприємства та вплив соціальних інвестицій на результати діяльності. 

Поєднання структурного аналізу щодо вибору об’єктів соціальної відповідальності та кількісного 
аналізу ефективності соціальних інвестицій дозволяє досягти комплексності аналізу та підвищити 
результативність управлінських рішень. 
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Куцик В.І., Мойсеєнко І.В. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 
Мета. Теоретичне дослідження методів, об’єктів та показників оцінки соціальної відповідальності 

підприємства та надання методичних рекомендацій щодо їх удосконалення. 
Методика дослідження. Теоретичною основою дослідження є фундаментальні положення формування 

системи соціальної відповідальності підприємництва; сучасна економічна теорія, що передбачає врахування 
цілей сталого розвитку та вимог міжнародних стандартів; наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених з питань 
соціальної відповідальності. Методологічну основу дослідження складають загальнонаукові та специфічні методи 
наукового пізнання. У процесі дослідження використовувались такі методи економічних досліджень: абстрактно-
логічний (формування теоретичних узагальнень і висновків); монографічний (вивчення наукових праць з проблем 
оцінки соціальної відповідальності підприємства); прямого аналізу та синтезу (систематизація методик аналізу 
соціальної відповідальності). 

Результати. Сформульовано методологічні основи оцінювання внутрішнього та зовнішнього середовища 

соціальної відповідальності підприємства на основі визначення цілей та критеріїв оцінки. Запропоновано експрес-
методику оцінювання соціальних інвестицій підприємства. 

Наукова новизна. Модифіковано методичні основи оцінювання соціальної відповідальності підприємства 

наступним чином: доповнено критерії ефективності оцінки соціальної відповідальності на мікрорівні, уточнено 
перелік та методику розрахунку параметрів на мікрорівні за витратним методом. Представлена експрес-методика 
дозволяє проаналізувати динаміку змін внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування підприємства 
та вплив соціальних інвестицій на результати діяльності. 

Практична значущість. Розроблена експрес-методика оцінки соціальної відповідальності підприємства 

дозволяє вирішити завдання методичного забезпечення прийняття управлінських рішень щодо сталого розвитку 
підприємства. Основні положення та висновки, сформульовані в роботі, можуть бути використані при підготовці 
підручників, навчальних посібників, методичних матеріалів, розробці лекцій та практичних занять з питань 
соціальної відповідальності підприємства. 

Ключові слова: соціальна відповідальність підприємства, соціальні інвестиції, кількісні показники, критерії 

оцінки, соціально-трудові показники, цілі оцінки. 
 
Kutsyk V.I., Moiseienko I.V. METHODOLOGICAL BASES FOR EVALUATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY 

OF THE ENTERPRISE 
Purpose. The aim of the article is theoretical study of methods, objects and indicators of corporate social 

responsibility assessment and provision of methodological recommendations for their improvement. 
Methodology of research. The theoretical basis of the research is the fundamental position of the formation of 

the system of social responsibility of entrepreneurship; modern economic theory, which envisages taking into account the 
goals of sustainable development and the requirements of international standards; scientific works of domestic and 
foreign scientists on social responsibility issues. The methodological basis of the research consists of general scientific 
and specific methods of scientific knowledge. The following methods of economic research are used in the process of 
research: abstract and logical (the formation of theoretical generalizations and conclusions); monographic (study of 
scientific works on the problems of assessing the social responsibility of the enterprise); direct analysis and synthesis 
(systematization of methods of analysis of social responsibility). 

Findings. The methodological bases for assessing the internal and external environment of corporate social 

responsibility are formulated based on the definition of goals and evaluation criteria. An express method of estimating 
social investments of the enterprise is offered. 

Originality. The methodical bases for evaluating the company's social responsibility are modified as follows: the 

criteria for the effectiveness of the assessment of social responsibility at the micro level are supplemented; the list and 
the method for calculating the parameters at the micro level according to the expense method are specified. The 
presented express method allows analyzing the dynamics of changes in the internal and external environment of the 
operation of the enterprise and the impact of social investment on the results of the activity. 

Practical value. The developed rapid method of assessing the social responsibility of the enterprise allows us to 

solve the problem of methodical support for making managerial decisions regarding the sustainable development of the 
enterprise. The main provisions and conclusions formulated in the work can be used in the preparation of textbooks, 
manuals, methodological materials, the development of lectures and practical classes on corporate social responsibility. 

Key words: social responsibility of the enterprise, social investments, quantitative indicators, evaluation criteria, 

social and labor indicators, objectives of evaluation. 
 
Куцик В.И., Моисеенко И.В. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНИВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Цель. Теоретическое исследование методов, объектов и показателей оценки социальной ответственности 

предприятия и предоставления методических рекомендаций по их усовершенствованию. 
Методика исследования. Теоретической основой исследования являются фундаментальные положения 

формирования системы социальной ответственности предпринимательства; современная экономическая 
теория, которая предполагает учет целей устойчивого развития и требований международных стандартов; 
научные труды отечественных и зарубежных ученых по вопросам социальной ответственности. 
Методологическую основу исследования составляют общенаучные и специфические методы научного познания. 

https://platfor.ma/.../tsentr--rozvitok-korporativnoyi-sotsialnoyi-vidpovidalnosti-
https://platfor.ma/.../tsentr--rozvitok-korporativnoyi-sotsialnoyi-vidpovidalnosti-
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В процессе исследования использовались такие методы экономических исследований: абстрактно-логический 
(формирование теоретических обобщений и выводов); монографический (изучение научных трудов по 
проблемам оценки социальной ответственности предприятия); прямого анализа и синтеза (систематизация 
методик анализа социальной ответственности). 

Результаты. Сформулированы методологические основы оценки внутренней и внешней среды 

социальной ответственности предприятия на основе определения целей и критериев оценки. Предложено 
экспресс-методику оценки социальных инвестиций на микроуровне. 

Научная новизна. Модифицированы методические основы оценки социальной ответственности 

предприятия следующим образом: дополнены критерии эффективности оценки социальной ответственности на 
микроуровне, уточнен перечень и методика расчета параметров на микроуровне затратным методом. 
Представленная экспресс-методика позволяет проанализировать динамику изменений внутренней и внешней 
среды функционирования предприятия и влияние социальных инвестиций на результаты деятельности. 

Практическая значимость. Разработанная экспресс-методика оценки социальной ответственности 

предприятия позволяет решить задание методического обеспечения принятия управленческих решений 
относительно устойчивого развития предприятия. Основные положения и выводы, сформулированные в работе, 
могут быть использованы при подготовке учебников, учебных пособий, методических материалов, разработке 
лекций и практических занятий, по вопросам социальной ответственности предприятия. 

Ключевые слова: социальная ответственность предприятия, социальные инвестиции, количественные 

показатели, критерии оценки, социально-трудовые показатели, цели оценки. 
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСУВАННЯ 
РЕМОНТУ ТА РОЗБУДОВИ ДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО 

КОРИСТУВАННЯ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ 
 

Постановка проблеми. На сучасному етапі суспільного розвитку пріоритетною проблемою в 
автодорожньому господарстві України, вочевидь, є не збільшення довжини і частки шляхів вищих 
категорій у загальноукраїнській мережі доріг, а кардинальне покращення якості дорожнього покриття 
практично в усіх регіонах України. 

Однак, враховуючи застарілість цієї проблеми і масштаби країни, стає очевидним, що 
розв’язання проблем, накопичених у цій сфері української економіки, вимагатиме величезних коштів 
протягом вельми значного періоду часу. Адже сукупна довжина доріг загального користування з 
твердим покриттям в Україні (без урахування окупованої АР Крим) на кінець 2017 р. становила 159,5 
тис. км, з яких доріг загального користування місцевого значення – 123,1 тис. км. [2]. 

З метою вирішення даної проблеми урядом вжито ряд заходів, серед яких ‒ створення 
Державного дорожнього фонду, децентралізація управління автошляхами, а, отже, і децентралізація 
фінансування їх ремонту та розбудови. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Трансформаційні процеси, які нині спостерігаються 
в економіці, спонукають науковців до вивчення змісту та основних характеристик інвестування 
ремонту та розбудови автомобільних доріг. Проблематику транспортної інфраструктури, зокрема 
інвестування суспільно важливих проектів у цій галузі, досліджували такі українські й зарубіжні вчені, 
як: А. Багдаєв, Ю. Бажал, Ф. Бастіа, І. Бураковський, С. Кулицький, Я. Семенюк та ін. Проте, 
незважаючи на досить широкий спектр досліджень вітчизняних учених з даної тематики, окремі 
питання до тепер залишаються дискусійними та потребують на подальше вивчення. Досить важливим 
серед них залишається питання ефективності механізму фінансування ремонту та розбудови 
автодоріг, передбаченого п. 14 Постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 року за 
№ 1085 «Про порядок спрямування коштів Державного дорожнього фонду» [6]. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження ефективності механізму фінансування 
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ремонту та розбудови доріг загального користування місцевого значення, а також пошук шляхів її 
забезпечення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Здійснюючи пошук шляхів належного 
фінансування проектів з ремонту та розбудови автодоріг, урядом з 1 січня 2018 року згідно Закону 
України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму 
фінансового забезпечення дорожньої галузі» від 17.11.2016 р. № 1763-VIII [3] та внесених змін до 
Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» щодо удосконалення 
механізму фінансування дорожньої галузі» від 17.11.2016 р. № 1762-VIII [4] для фінансування робіт, 
пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автодоріг загального 
користування, у складі спеціального фонду Державного бюджету створено Державний дорожній фонд 
(далі – ДДФ). 

Джерелами формування ДДФ визначено: акцизний податок з вироблених в Україні та ввезених 
на митну територію України пального і транспортних засобів, ввізне мито на нафтопродукти і 
транспортні засоби та шини до них (у 2018 р. – 50%, у 2019 р. – 75%, з 2020 р. – 100%), плату за 
проїзд автодорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або 
габаритні параметри яких перевищують нормативні; кошти спеціального фонду Державного бюджету 
України, отримані шляхом залучення державою кредитів (позик) від банків, іноземних держав і 
міжнародних фінансових організацій на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального 
користування; плату за проїзд платними автодорогами загального користування державного значення; 
інші надходження, передбачені Державним бюджетом України. 

Переважну частину коштів ДДФ, а саме 95% передбачається спрямовувати на розвиток мережі 
та утримання автомобільних доріг загального користування, з яких 60% – на утримання доріг 
державного значення та 35% – на утримання доріг місцевого значення [3]. Зупинимось на більш 
детальному вивченні фінансування доріг загального користування місцевого значення. 

Коротко з історії. Тривалий час місцеві бюджети залишалися без стабільного джерела 
фінансування таких видатків. В окремих випадках виділялися певні кошти на фінансування доріг, 
проте таке фінансування носило несистемний характер та не давало змоги здійснювати комплексні 
роботи по утриманню дорожнього господарства. 

Зі створенням ДДФ передбачається, що фінансування доріг загального користування місцевого 
значення набуде стабільного та довготривалого характеру, оскільки згідно п. 14 Постанови КМУ від 20 
грудня 2017 р. за № 1085 «Про порядок спрямування коштів ДДФ» [6] місцевим бюджетам щорічно 
надаватимуться субвенції в обсязі, який визначатиметься як: 
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де Sj – обсяг субвенції з державного бюджету місцевому бюджету; 

A – акцизний податок з вироблених в Україні пального і транспортних засобів (крім акцизного 
податку, визначеного п. 6 ч. 1 ст. 66 БКУ), що зараховується до спеціального фонду державного 
бюджету у плановому році; 

B – акцизний податок із ввезених на митну територію України пального і транспортних 
засобів, що зараховується до спеціального фонду державного бюджету в плановому році; 

C – ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них, що зараховується до 
спеціального фонду державного бюджету в плановому році; 

D – плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних 
машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні; 

E – плата за проїзд платними автомобільними дорогами загального користування 
державного значення; 

Pj – протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення у 
відповідній адміністративно-територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому; 

P – загальна протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення в 
цілому в Україні [4]. 

 
За даною методикою в 2018 році на ремонт доріг місцевого значення передбачено рекордну для 

України суму субвенцій – 11,5 млрд. грн, розподіл яких між областями подано на рис. 1. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP180112.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP180112.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102456.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102456.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP180112.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP180112.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP180112.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP180112.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP180112.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP180112.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP180112.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP180112.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP180112.html
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Рис. 1. Розподіл субвенцій на ремонт та будівництво доріг загального користування 
місцевого значення за областями на 2018 рік, тис. грн. 

Джерело: [8] 
 
За Бюджетним запитом на 2019–2021 рр. для забезпечення покращення стану мережі 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення передбачається надання з 
державного бюджету субвенцій місцевим бюджетам у розмірах, поданих в табл. 1. 

Таблиця 1 
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для забезпечення покращення 

стану мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення згідно 
Бюджетного запиту Укравтодору на 2019–2021 рр. 

 

Показники 
Од. 
вим. 

Роки 

2018 2019 2020 2021 

Протяжність доріг місцевого 
значення 

км 115908,9 118241,0 118843,2 129917,6 

Загальний обсяг субвенцій млн. грн. 11530,9 17654,2 25001,3 25892,4 

Джерело: станом на 31.08.2018 р. [1] 

 
Показники табл. 1 засвідчують, що обсяги субвенцій на забезпечення покращення стану мережі 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення невпинно зростатимуть, та чи є їх 
розподіл за протяжністю доріг адміністративно-територіальних одиниць ефективним, залишається 
відкритим питанням. 

Приймаючи рішення щодо розподілу субвенцій між областями, уряд обрав найпростіший шлях їх 
розподілу, проте таке рішення слід визнати невиваженим відповідно до мети й цілей, яких прагнемо 
досягти внаслідок реформування системи фінансування ремонту та розбудови доріг загального 
користування місцевого значення з тих причин, що: 

- по-перше, при розподілі субвенцій урядом проігноровано показники якості утримання та 
ремонту доріг, покладені в основу Методики визначення обсягу фінансування будівництва, 
реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг та нормативів витрат, пов’язаних з 
утриманням автомобільних доріг, затвердженої Наказом Міністерства інфраструктури України від 
16.10.2012 р. за № 1734/22046 [5] (чинної в редакції від 30.08.2013 р.) (далі – Методика 
№ 1734/22046); 

- по-друге, при визначенні обсягу субвенцій на ремонт та розбудову автошляхів Донецької 
області враховано протяжність автодоріг загального користування місцевого значення всієї, а не лише 
підконтрольної Україні території (протяжність автодоріг місцевого значення на підконтрольній Україні 
території становить 4567,5 км, з яких обласних – 966,2 км та районних – 3601,3 км); 
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- по-третє, при визначенні обсягу субвенцій тій же Донецькій області не взято до уваги стан 
пошкоджених автодоріг військовою технікою. Сума збитків від військового конфлікту, враховуючи 
пошкоджені або зруйновані об’єкти транспортної інфраструктури лише на неокупованій частині 
Донбасу, становить 2483,3 млрд грн. За час проведення АТО різного ступеня руйнувань зазнали 
майже 900 км доріг загального користування. Під час бойових дій повністю або частково було знищено 
13 мостів і шляхопроводів, дев’ять з яких знаходяться на неокупованій території, а два – неподалік 
лінії зіткнення; 

- по-четверте, при розподілі субвенцій між місцевими бюджетами не враховано умови 
експлуатації та складності ремонту доріг в гірських районах України; 

- по-п’яте, при визначенні обсягів фінансування проігноровано і міжремонтні строки експлуатації 
дорожніх покриттів. 

А отже, приходимо до висновку, що при визначенні обсягів субвенцій місцевим бюджетам на 
ремонт та розбудову автодоріг на 2018 рік поза увагою уряду залишились такі показники якості 
утримання та ремонту доріг, як: експлуатаційний стан автодоріг, наявність та стан дорожніх споруд 
(зокрема мостів, шляхопроводи тощо), інтенсивність руху, протяжність доріг за категоріями, безпеки 
дорожнього руху тощо. В той час, як ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального 
користування. Види ремонтів та перелік робіт» визначальним критерієм призначення ремонту визнано 
такий транспортно-експлуатаційний стан дороги, який не задовольняє вимоги щодо міцності 
дорожньої конструкції (дорожній одяг та земляне полотно) та/або безпеки дорожнього руху відповідно 
до чинних нормативно-технічних документів [7, с. 8]. Тож, в основу методики розподілу субвенцій на 
ремонт та експлуатацію доріг, на нашу думку, має бути покладено інтегральний показник 
експлуатаційного стану доріг та безпеки руху Ітс., визначений експертним шляхом за бальною оцінкою 
в межах від 0 до 10 (табл. 2), який дозволить встановити потребу в ремонті (табл. 3), а, отже, і рівень 
фінансування. 

Таблиця 2 
Шкала оцінки експлуатаційного стану дороги 

 

Індекс  
(J), бали 

Оцінка стану дороги 

10 
Проїзна частина рівна, без руйнувань і деформацій. Поверхня проїзної частини шорстка, узбіччя 
укріплені. Інженерне устаткування дороги відповідає нормативним вимогам. 

9 
Проїзна частина рівна, поперечний профіль не спотворений. На покритті окремі тріщини. Поверхня 
шорстка, узбіччя укріплені. Рівень інженерного устаткування на 90% відповідає нормативним 
вимогам. 

8 
Проїзна частина рівна, шорстка, поперечний профіль не спотворений. На покритті тріщини, 
руйнування були усунені при ямковому ремонті. Узбіччя укріплені. Рівень інженерного устаткування 
на 75% відповідає нормативним вимогам. 

7 
Рівність проїзної частини задовільна. Поперечний профіль не спотворений. Поверхня покриття 
зношена. На покритті тріщини і окремі деформації. Інженерне устаткування на 60% відповідає 
нормативним вимогам. Стан штучних споруд задовільний. 

6 
Поперечний профіль проїзної частини практично не спотворений. Колійність до 15 мм. Покриття 
зношено, шорсткість низька. Відносна площа руйнувань до 1%. Штучні споруди мають окремі 
дефекти, інженерне устаткування на 50% відповідає нормативним вимогам. 

5 
Поперечний профіль проїзної частини в окремих місцях спотворений. Наявні окремі просадки. 
Відносна площа вибоїн і інших руйнувань на проїзній частині до 2%. Інженерне устаткування на 35% 
відповідає нормативним вимогам. 

4 
Поперечний профіль проїзної частини в багатьох місцях спотворений. Покриття нерівне. Часті 
просадки. Відносна площа вибоїн 3%. Мости і інші штучні споруди сильно зношені. 

3 
Поперечний профіль проїзної частини на значній протяжності спотворений. Часті просадки. Відносна 
площа вибоїн до 4%. Інженерне устаткування і штучні споруди в незадовільному стані. 

2 
Поперечний профіль спотворений на великій протяжності ділянки. Просадки. Вибоїни на проїзній 
частині. Колійність. Інженерне устаткування встановлено тільки в найнебезпечніших місцях. Узбіччя 
не укріплені. Швидкість руху автомобілів значно нижче дозволеної. 

1 

Поперечний профіль проїзної частини спотворений. Деформації і вибоїни на проїзній частині. Узбіччя 
не укріплені. Просадки і колійність на проїзній частині. Мости в аварійному стані. Порушення стійкості 
земляного полотна. Стан дороги створює небезпеку для руху. Інженерне устаткування практично 
відсутнє. 

Джерело: [5] 

 
Проте ефективність механізму фінансування ремонту та розбудови доріг має визначатись не 

лише ступенем обґрунтованості розподілу субвенцій між адміністративно-територіальними одиницями 
(областями), а й за ступенем готовності Служб автомобільних доріг щодо їх використання. 
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Таблиця 3 
Встановлення необхідності ремонту залежно від індексу експлуатаційного стану дороги 

Jесд 

 

Значення індексу експлуатаційного стану дороги 
(Jесд) 

Необхідність ремонту 

8 і більше Ремонт не потрібен 

5 ≤ J ≤ 7 Необхідний поточний середній ремонт 

4 і менше Необхідний капітальний ремонт 

Джерело: [5] 
 
Статистичні дані по відсотку використання наданих субвенцій на забезпечення покращення 

стану мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення за областями 
наведено на рис. 2. 

 
Рис. 2. Відсоток використання наданих субвенцій на забезпечення покращення стану 

мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення за областями 
Джерело: [8] 

 
Найвищий відсоток використання коштів ДДФ м. Києвом, а саме 69% та Івано-Франківською 

областю – 65%. За ними йдуть Хмельницька – 54%, Київська – 48%, Чернівецька та Вінницька області 
– по 47%. Рештою областей субвенції використано менше, ніж 40% від обсягу наданих місцевим 
бюджетам коштів. Причинами тому стали: 

- по-перше, рекомендації Мінінфраструктури щодо ремонту доріг на місцях за маршрутним 
принципом, тобто, якщо розпочато ремонт дороги в одній області, то її ремонт доцільно продовжити й 
в іншій. Справді нелогічно латати дороги шматками, проте для здійснення ремонту за маршрутним 
принципом списки доріг, що підлягають ремонту, необхідно узгодити між місцевими органами, 
погодити з Мінінфраструктурою та «Укравтодором». А це тривалий процес, що саме і ускладнює 
використання коштів; 

- по-друге, ускладнення пошуку Службами автомобільних доріг якісних підрядників; 
- по-третє, бажання окремими місцевими органами затримання грошей на депозитах з метою 

їх нарощування шляхом отримання відсотків. 
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, приходимо до висновку, що нині діючий 

механізм фінансування ремонту та розбудови автодоріг загального користування місцевого значення 
слід визнати таким, що не здатний забезпечити економне ставлення та ефективне використання 
бюджетних коштів. 

З метою його удосконалення необхідно внести зміни до низки нормативно-правових актів з 
питань державного регулювання експлуатації, ремонту та розбудови автодоріг, зокрема: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBrZnI1ofeAhXEDiwKHaaYBeAQFjAMegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Ffakty.com.ua%2Fru%2Fukraine%2F20180705-dorogy-za-kytajskymy-tehnologiyamy-skilky-ukrayina-vytratyt-na-novi-avtostrady%2F&usg=AOvVaw3Zbw1ie7zLTwNowC4BDaPz
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBrZnI1ofeAhXEDiwKHaaYBeAQFjAMegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Ffakty.com.ua%2Fru%2Fukraine%2F20180705-dorogy-za-kytajskymy-tehnologiyamy-skilky-ukrayina-vytratyt-na-novi-avtostrady%2F&usg=AOvVaw3Zbw1ie7zLTwNowC4BDaPz
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- чітко розмежувати повноваження і відповідальність центральних та місцевих органів 
виконавчої влади щодо державної політики у сфері дорожнього господарства та управління 
автомобільними дорогами, що дозволить усунути дублювання і зайву бюрократизацію прийняття 
управлінських рішень та затягування їхнього оперативного виконання і реалізації відповідних проектів; 

- внести корективи до методики визначення обсягу фінансування ремонту та розбудови 
автомобільних доріг шляхом розробки механізму розподілу субвенцій між місцевими бюджетами, 
заснованого на показниках експлуатаційного стану доріг та безпеки руху, а також показниках 
готовності місцевих органів влади та Служб автомобільних доріг областей до повноцінного та 
ефективного використання бюджетних коштів; 

- посилити контроль за цілеспрямованістю та економним використанням бюджетних коштів. 
Подані пропозиції можуть стати в нагоді при формуванні механізму фінансування ремонту та 

розбудови мережі автодоріг загального користування місцевого значення, який забезпечить економне 
ставлення та ефективне використання бюджетних коштів. 
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Цімошинська О.В. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСУВАННЯ ДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО 

КОРИСТУВАННЯ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ 
Мета. Дослідження ефективності механізму фінансування ремонту та розбудови доріг загального 

користування місцевого значення, а також пошук шляхів її забезпечення. 
Методика дослідження. В процесі дослідження використано такі методи, як: метод теоретичного 

узагальнення та порівняння став підґрунтям розробки схеми механізму фінансування ремонту та розбудови 
мережі автодоріг загального користування місцевого значення; логічний метод, методи індукції та дедукції, а 
також узагальнення стали підґрунтям розробки пропозицій щодо формування механізму фінансування доріг 
загального користування місцевого значення, який забезпечить економне ставлення та ефективне використання 
бюджетних коштів; монографічний метод використано при викладенні результатів дослідження. 

Результати. Констатовано, що на сучасному етапі суспільного розвитку пріоритетною проблемою в 

автодорожньому господарстві України, вочевидь, є не збільшення довжини і частки шляхів вищих категорій у 
загальноукраїнській мережі доріг, а кардинальне покращення якості дорожнього покриття практично в усіх 
регіонах України. Доведено, що забезпечення якості автомобільних доріг відповідно до міжнародних стандартів 
вимагає значних фінансових ресурсів. Акцентовано увагу на створеному для фінансування робіт, пов’язаних з 
будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автодоріг загального користування Державного 
дорожнього фонду. Проаналізовано джерела формування Державного дорожнього фонду. Розглянуто механізм 
розподілу субвенцій на забезпечення ремонту та розбудови мережі автодоріг загального користування місцевого 
значення між місцевими бюджетами на 2018 рік. Наголошено на недоліках механізму розподілу субвенцій з 
державного бюджету місцевим бюджетам пропорційно до протяжності доріг загального користування місцевого 
значення. 

Наукова новизна. Окреслено напрямки забезпечення ефективності механізму фінансування доріг 

загального користування місцевого значення. 
Практична значущість. Розроблено пропозиції щодо формування механізму фінансування ремонту та 

розбудови мережі автодоріг загального користування місцевого значення, який забезпечить економне ставлення 
та ефективне використання бюджетних коштів. 

Ключові слова: ефективність механізму фінансування ремонту та розбудови мережі автодоріг, субвенції, 

інтегральний показник експлуатаційного стану доріг та безпеки руху. 
 
Tsimoshynska O.V. ESTIMATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE MECHANISM OF FINANCING PUBLIC 

ROADS OF LOCAL IMPORTANCE 
Purpose. The aim of the article is investigation of the effectiveness of the mechanism of financing the repair and 

development of public roads of local importance, as well as finding ways to ensure it. 
Methodology of research. The method of theoretical generalization and comparison became the basis for the 

development of a scheme for financing the repair and development of a network of public highway roads of local 
importance. The logical method, the methods of induction and deduction, as well as the generalization, became the basis 
for the development of proposals for the development of a mechanism for financing public roads of local importance, 
which will ensure economical attitude and effective use of budget funds. The monographic method is used in presenting 
the results of the research. 

Findings. It is stated that at the present stage of social development a priority problem in the road economy of 

Ukraine, obviously, is not the increase in the length and share of roads of higher categories in the all-Ukrainian road 
network, but a radical improvement of the quality of road coverage in almost all regions of Ukraine. It is proved that 
quality assurance of highways in accordance with international standards requires significant financial resources. 

The attention is focused on the works created for financing the construction, reconstruction, repair and 
maintenance of public roads of the State Road Fund. The sources of the formation of the State Road Fund have been 
analyzed. The mechanism of distribution of subventions for provision of repair and development of a network of public 
roads of common use of local significance between local budgets for 2018 is considered. It is emphasized the 
shortcomings of the mechanism of distribution of subventions from the state budget to local budgets in proportion to the 
length of the public roads of local importance. 

Originality. The directions of ensuring the effectiveness of the mechanism of financing local roads for general use 

are outlined. 
Practical value. Proposals on the formation of a financing mechanism for repair and development of a network of 

public roads of the general use of local importance have been developed, which will ensure economical attitude and 
efficient use of budget funds. 

Key words: efficiency of the financing mechanism for repair and development of the network of highways, 

subventions, integral indicator of the operational condition of roads and traffic safety. 
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Цимошинская О.В. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЗМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОРОГ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Цель. Исследование эффективности механизма финансирования ремонта и развития дорог общего 

пользования местного значения, а также поиск путей ее обеспечения. 
Методика исследования. В процессе исследования использованы такие методы, как: метод 

теоретического обобщения и сравнения стал основой разработки схемы механизма финансирования ремонта и 
развития сети автодорог общего пользования местного значения; логический метод, методы индукции и 
дедукции, а также обобщения стали почвой разработки предложений по формированию механизма 
финансирования дорог общего пользования местного значения, который обеспечит экономное отношение и 
эффективное использование бюджетных средств; монографический метод использовано при изложении 
результатов исследования. 

Результаты. Констатировано, что на современном этапе общественного развития приоритетной 

проблемой в автодорожном хозяйстве Украины, очевидно, является не увеличение длины и доли путей высших 
категорий во всеукраинской сети дорог, а кардинальное улучшение качества дорожного покрытия практически во 
всех регионах Украины. Доказано, что обеспечение качества автомобильных дорог в соответствии с 
международными стандартами требует значительных финансовых ресурсов. Акцентировано внимание на 
созданном для финансирования работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием 
автодорог общего пользования Государственного Дорожного фонда. Проанализированы источники 
формирования Государственного Дорожного фонда. Рассмотрен механизм распределения субвенций на 
обеспечение ремонта и развития сети автодорог общего пользования местного значения между местными 
бюджетами на 2018 год. Отмечены недостатки действующего механизма распределения субвенций из 
государственного бюджета местным бюджетам пропорционально протяженности дорог общего пользования 
местного значения. 

Научная новизна. Определены направления обеспечения эффективности механизма финансирования 

дорог общего пользования местного значения. 
Практическая значимость. Разработаны предложения по формированию механизма финансирования 

ремонта и развития сети автодорог общего пользования местного значения, который обеспечит экономное 
отношение и эффективное использование бюджетных средств. 

Ключевые слова: эффективность механизма финансирования ремонта и развития сети автодорог, 

субвенции, интегральный показатель эксплуатационного состояния дорог и безопасности движения. 
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ОЦІНКА ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ГІРСЬКИХ ТА ПЕРЕДГІРНИХ ТЕРИТОРІЙ 

 ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
Постановка проблеми. Прибутковість туристичної сфери залежить від унікальності 

рекреаційних ресурсів, від їх запасів та концентрації в конкретних місцях простору, від їх стану та 
можливості збереження в найближчій і віддаленій перспективі. 

Рекреаційно-туристські ресурси обмежені, тому залучення їх в економічний обіг повинно 
враховувати їх пропускний потенціал – максимальне навантаження, яке туристська діяльність може 
здійснити на туристсько-рекреаційні ресурси без шкоди для їх нормального відтворення. Сукупність 
природних та антропогенних рекреаційних ресурсів та можливостей їх ефективного використання і є 
рекреаційним потенціалом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичною базою дослідження стали наукові 
праці таких вчених, як: Бережна І. В.; Герасименко В. Г.; Ємець Г. С., Лендєл М.А. [1]; 
Коберніченко Т. О.; Долішній М. І., Кравців В. С. [3]; Лемко І. С. [4]; Мацола В. І. [6]; Мікловда В. П.; 
Молнар О. С. [7]; Петранівський В. Л. [8]; Пітюлич М. І. [9]; Самко О. О. [10]; Черчик Л. М. [12] та інші. 
Проте, незважаючи на значущість проведених досліджень, проблема раціонального використання 
природно-рекреаційного потенціалу потребує подальших досліджень. 

Постановка завдання. Мета дослідження  розкрити природно-ресурсний та туристично-
рекреаційний потенціал гірських та передгірних територій Закарпатської області. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Закарпатська область займає дуже вигідне 
геополітичне положення, знаходиться в географічному центрі Європи і межує з чотирма її країнами. 
Саме таке вигідне географічне

 
розташування та наявність рекреаційних ресурсів дає можливість 

розвивати різні напрями туристичної діяльності. Рекреаційні ресурси Закарпатської області складають 
унікальний рекреаційний і соціальний потенціал, на основі якого сформувалися бальнеологічні й 
кліматичні курорти з санаторно-оздоровчими закладами різних форм власності. 

Завдяки своєму розташуванню Закарпатська область має надзвичайно високий рекреаційно-
туристичний потенціал, що надає області значні можливості для розвитку туризму. Цьому сприяють як 
різноманітність природних факторів, так і наявність численних курортів, територій природно-
заповідного фонду. На Закарпатті зосереджений значний потенціал бальнеологічних ресурсів, який 
використовується недостатньо. Завдяки бальнеологічним ресурсам регіон може вийти на світовий 
ринок рекреаційних послуг. Адже тут є не лише унікальні мінеральні води, аналогів яким немає в 
Європі, але й сприятливі ландшафтно-кліматичні умови для розвитку міжнародного лікувально-

оздоровчого туризму  однієї з найприбутковіших і найдинамічніших галузей світового господарства. 
Природно-рекреаційні можливості області становлять 5,2% об’ємного і 5,1% вартісного 

потенціалу природно-рекреаційних ресурсів України. Область є унікальною екологічною системою 
заходу України з різноманітним рельєфом та кліматичними умовами. Її територія на півночі захищена 
Карпатським хребтом, з північного заходу – Татрами, з півдня – західними Румунськими горами і 
Мараморошським масивом [4]. 

Як правило, туристично-рекреаційні ресурси визначають формування туристичної діяльності в 
тому чи іншому регіоні. Наприклад, основними критеріями, які визначають придатність території для 
санаторно-курортного лікування, є наявність родовищ лікувальних мінеральних вод, озокериту, 
сприятливі кліматичні умови, екологічно чисте природне середовище. Туристичні ресурси умовно 
можна поділити на такі групи: природні; інфраструктурні; історико-культурні. Динамічний розвиток 
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туристичної індустрії вимагає наявності якісних інфраструктурних ресурсів. Навіть при високих 
привабливих властивостях природних ресурсів без наявності комунікацій, засобів зв’язку, комунальної 
інфраструктури, просвітницьких закладів, пам’яток культури, мистецтва тощо туристична діяльність 
для широкого кола споживачів неможлива. 

Рекреаційні ресурси Закарпаття включають: бальнеологічні; лісові та кліматичні; біологічні; 
водні; історико-культурні (багатонаціональна кухня, колоритні традиції); ландшафтні. 

Одними із найважливіших природних ресурсів області є бальнеологічні, що включають 
лікувальні мінеральні води, лікувальні грязі та озокерит. Мінеральні лікувальні води є найціннішим 
видом бальнеологічних ресурсів. У Закарпатській області широко поширені родовища лікувальних 
мінеральних вод різних типів. За кількістю та якістю лікувальних мінеральних вод Закарпаття займає 
перше місце на Україні. Тут зосереджено 620 мінеральних джерел, з яких понад 300 є вивченими. 

У області виявлено і досліджено понад 700 водопроявів у складі 67 основних родовищ 
мінеральних вод біля 30 типів. Із 609 населених пунктів Закарпаття – водопрояви є у 235. На території 
Закарпаття нараховується близько 50 джерел термальних вод, проте більшість з них знаходяться на 
території низинних районів області [8]. 

Аналіз бальнеологічних ресурсів є вкрай важливим, оскільки вони визначають перспективні 
напрями розвитку туристичного бізнесу. 

Рекреаційний потенціал передгірських і гірських районів Закарпаття у розрізі бальнеологічних 
ресурсів подано у табл. 1. 

Таблиця 1 
Бальнеологічні ресурси досліджуваних районів Закарпатської області 

 

Райони 
Природні 

мінеральні 
джерела, од. 

Штучні 
свердловини, 

од. 

Працюючі 
свердловини, 

од. 

Термальні 
свердловини, 

од. 

Санаторно-
курортні 

об’єкти, од. 

Перечинський 11 11 1 0 3 

Мукачівський  8 20 5 7 9 

Свалявський  17 70 24 7 10 

Хустський  40 41 6 3 7 

Іршавський  10 9 0 8 4 

Великоберезнянський 29 16 0 0 2 

Міжгірський 90 25 5 0 3 

Воловецький 8 0 0 0 - 

Рахівський 111 38 4 0 4 

Тячівський 46 18 7 3 6 

Джерело: складено на основі [4, c. 14] 

 
Дані табл. 1 вказують на високу забезпеченість області природними мінеральними джерелами 

та штучними свердловинами. Однак, частка працюючих свердловин незначна, а їх технічний стан 
морально застарів та потребує оновлення та модернізації, що стримує розвиток галузі. 

На базі мінеральних джерел найефективнішим є розвиток санаторно-курортної діяльності. У 
мережу санаторно-курортних та оздоровчих закладів Закарпатської області увійшли: 19 санаторіїв, 7 
санаторіїв-профілакторіїв, 29 баз відпочинку, по одному пансіонату з лікуванням та відпочинку, 2 
курортні поліклініки та 3 дитячі оздоровчо-санаторні позаміські заклади цілорічної дії. Шосту частину 
перерахованих суб’єктів зосереджено у Свалявському районі, 14% – у Мукачівському, 11% – у 
Хустському та 9,7% – у Тячівському районі. Подальший розвиток туристично-рекреаційного комплексу 
вимагає значних державних інвестицій у модернізацію існуючих та будівництво нових санаторно-
курортних закладів. Проте, переважна більшість санаторно-курортних комплексів наразі є приватною 
власністю, що сприяє підвищенню якості послуг, покращенню матеріальної бази закладів, залученню 
інвестицій. 

За сприятливих економічних умов, наявність таких запасів мінеральних вод, може становити 
значний інтерес для інвесторів у таких напрямках: 

 оновлення та модернізація існуючих санаторно-курортних закладів; 

 будівництво термальних басейнів, водолікарень й інших оздоровчих закладів; 

 будівництво сучасних дитячих оздоровчих туристичних баз; 

 будівництво розважально-оздоровчих центрів (аквапарки, спа-центри, велнес-готелі). 
Державна політика щодо бальнеологічних ресурсів повинна розпочинатись із проведення 

паспортизації свердловин та джерел, а також проведення перевірок діяльності туристичного бізнесу 
на дотримання природоохоронного законодавства. 



РРООЗЗВВИИТТООКК  ППРРООДДУУККТТИИВВННИИХХ  ССИИЛЛ,,  РРЕЕГГІІООННААЛЛЬЬННАА  ЕЕККООННООММІІККАА,,  

  ДДЕЕММООГГРРААФФІІЯЯ,,  ССООЦЦІІААЛЛЬЬННАА  ЕЕККООННООММІІККАА  ІІ  ППООЛЛІІТТИИККАА 
 

109 

Для інноваційного залучення термальних водопроявів потрібне попереднє вивчення досвіду 
використання термальних вод в Угорщині, де на базі термальних джерел широко поширений 
термальний туризм. 

Сприятливим фактором для туристичної галузі області є також забезпеченість лісовими, 
біологічними та сприятливими кліматичними ресурсами. 

В українських Карпатах збережені найбільші в Європі ділянки пралісів, унікальні рослинні 
угрупування від низинного до альпійського поясу. Екосистема Карпатського біосферного заповідника 
віднесена до найцінніших екосистем Землі і входить до міжнародної мережі біосферних резерватів 
ЮНЕСКО. 

Курортні ліси навколо оздоровниць виконують захисні, санітарні та рекреаційні функції. Вони 
підтримують дебіт мінеральних джерел, створюють сприятливі умови для лікування, оздоровлення та 
відпочинку туристів [2]. 

Для ефективнішого використання лісових ресурсів у туристичній сфері потрібно перш за все 
забезпечити захист від браконьєрської вирубки цінних порід, а також вивчити і впровадити досвід 
інших країн у цьому процесі. Інноваційне залучення лісових ресурсів у туристичну сферу вимагає 
здійснення таких заходів: 

 будівництво доріжок на висоті крон дерев; 

 будівництво підйомників та канатних доріг з кабінками; 

 проведення екскурсій у заповідних зонах. 
Забезпеченість області лісовими ресурсами та високогірним ландшафтом сприятливо 

відображаються і на кліматичних ресурсах. За показниками кількості днів із сонячним сяйвом 
Закарпатська область поступається тільки південним областям України. Сприятливі кліматичні умови 
дозволяють забезпечити відпочинок цілий рік, оскільки кліматичні умови для повноцінного відпочинку 

зберігаються тут протягом 1011 місяців у рік. 
Перевагою туристично-рекреаційної галузі Закарпаття є те, що вона найбільш забезпечена 

водними ресурсами. Основні ріки області, придатні для організації водних видів рекреаційно-
туристичної діяльності, – Боржава, Латориця, Ріка, Теребля, Тересва, Тиса, Уж. Озера та водоспади 
також цікаві як туристичні об’єкти. Залучення водних ресурсів у сфері рекреації створює умови для 
диверсифікації діяльності санаторно-курортних закладів [11]. Ефективність цього процесу 
підсилюється відсутністю екологічно-шкідливих промислових підприємств. Використання водних 
ресурсів для туристичної діяльності можливе через: 

 будівництво штучних водойм для купання у джерельній воді; 

 створення центрів по сплаву на байдарках; 

 будівництво нових водосховищ, штучних гребель та водопадів [5]. 
Міжсезонні циклічні коливання у функціонуванні рекреаційної галузі значною мірою 

згладжуються розвитком зимових видів відпочинку. За останній період часу інтенсивного розвитку 
набуло будівництво гірськолижних баз та витягів. Цьому у значній мірі сприяють природно-кліматичні 
умови та ландшафтні ресурси регіону. Понад 2/3 земельних площ області займають гірські хребти та 
гори, що сприяє розвитку гірськолижного туризму. Гірські схили в Україні є придатні для облаштування 
гірськолижних трас за найвищими світовими стандартами. Найбільш придатними для цього виду 
туризму є гірські райони області. 

Ефективне функціонування туристично-рекреаційної галузі значною мірою підсилюється 
наявністю розвиненої мережі історико-культурних рекреаційні об’єктів, кількість яких у Закарпатті 
включає понад 700 пам’яток історії та культури, в т.ч. понад 100 пам’яток архітектури [6]. 

На Закарпатті на порівняно невеликій площі сконцентрована значна частина пам’яток історії, 
архітектури та культури, добре збереглися звичаї та обряди, оригінальний фольклор, художні 
промисли, що також підвищує туристичний інтерес і виступає значним рекреаційним ресурсом. 
Пам’ятки архітектури в області охоплюють період в понад 1000 років і репрезентують всі основні стилі 
європейської архітектури. В області знаходиться десять середньовікових замків: Ужгородський, 
Мукачівський і Чинадіївський, які за станом є придатними для використання як екскурсійні об’єкти. Інші 
сім замків менш, але також придатні для туристично-екскурсійного обслуговування рекреантів [1]. 

Історико-культурний потенціал області, за винятком деяких пам’яток, в туристичних цілях 
використовується недостатньо. Історико-культурні ресурси ефективно можуть використовуватися у 
сільському туризмі та екскурсійній діяльності, особливо у високогірних селах, за умови розвиненої 
соціальної та транспортної інфраструктури. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, результати проведеного дослідження 
дають підстави стверджувати, що для підвищення ефективності та раціонального використання 
природно-ресурсного та туристично-рекреаційного потенціалу вкрай важливим є розв’язання цілого 
комплексу завдань, а саме: проведення обстеження та інвентаризації територій та об’єктів природно-
заповідного фонду; відновлення роботи непрацюючих чи неефективно працюючих туристично-
рекреаційних закладів, охорона історико-культурної спадщини; забезпечення раціонального 
використання водопроявів термальних і мінеральних вод.  
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Прогресивний розвиток рекреаційно-туристичної індустрії в Закарпатській області сьогодні 
неможливий без ефективного використання туристично-рекреаційного потенціалу регіону для потреб 
розвитку туристичних продуктів, без формування сучасної інфраструктури на базі стратегічного 
управління і взаємодії великого, середнього і малого бізнесу та залучення вітчизняних та іноземних 
інвестицій [1]. 
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Михайлюк І.І. ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГІРСЬКИХ ТА ПЕРЕДГІРНИХ ТЕРИТОРІЙ 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Мета. Розкрити природно-ресурсний та туристично-рекреаційний потенціал гірських та передгірних 

територій Закарпатської області та розглянути такі складові туристично-рекреаційного потенціалу, як 
бальнеологічні, лісові, водні, кліматичні та історико-культурні ресурси. 

Методика дослідження. Теоретичну і методологічну базу дослідження склали наукові доробки провідних 

українських авторів з проблем оцінки та ефективного використання туристично-рекреаційних ресурсів. У процесі 
вирішення поставлених завдань застосовувалися такі методи: аналізу і синтезу (для дослідження сутності 
інноваційних процесів, діалектики і природи їх впливу на рекреаційну сферу); метод системного узагальнення 
(для обґрунтування концепції управління розвитком туристичної інфраструктури України в умовах глобальної 
конкуренції); інституційний метод (для дослідження значення інституціональних регуляторів в процесі розвитку 
туристичної інфраструктури). 

Результати. Охарактеризовано природно-рекреаційний потенціал гірських та передгірних районів 

Закарпатської області. Визначено особливості розвитку туристичної індустрії на даних територіях. Встановлено, 
що для підвищення ефективності та раціонального використання природно-ресурсного та туристично-
рекреаційного потенціалу вкрай важливим є розв’язання цілого комплексу завдань, а саме: проведення 
обстеження та інвентаризації територій та об’єктів природно-заповідного фонду; відновлення роботи 
непрацюючих чи неефективно працюючих туристично-рекреаційних закладів, охорона історико-культурної 
спадщини; забезпечення раціонального використання водопроявів термальних і мінеральних вод. 

Наукова новизна. Набули подальшого розвитку підходи до оцінки туристично-рекреаційного потенціалу. 

Запропоновано проведення масштабної інвентаризації туристично-рекреаційних ресурсів області з метою їх 
подальшого ефективного та раціонального залучення у туристичну індустрію. 

Практична значущість. На підставі аналізу поточних реалій туристичної інфраструктури в області 

означено коло проблем розвитку рекреаційно-туристичної індустрії. Отримані результати можуть бути спрямовані 
на оптимізацію управління розвитком туристичної інфраструктури. 

Ключові слова: туристично-рекреаційний потенціал, гірські та передгірні території, туристичні ресурси. 

 
Mykhailiuk I.I. TOURIST-RECREATIONAL POTENTIAL OF MOUNTAIN AND FOOTHILL TERRITORIES OF 

THE TRANSCARPATH REGION 
Purpose. The aim of the article is to reveal the natural-resource and tourist-recreational potential of the mountain 

and foothill areas of the Transcarpathian region and consider such components of the tourist-recreational potential as 
balneological, forest, water, climatic and historical and cultural resources. 

Methodology of research. The scientific achievements of leading Ukrainian authors on the problems of 

evaluation and effective use of tourist and recreational resources are the theoretical and methodological basis of the 
research. The following methods are used in the process of solving the tasks: methods of analysis and synthesis (to 
study the essence of innovation processes, dialectics and the nature of their influence on the recreational sphere); the 
method of systematic generalization (to substantiate the concept of management of the development of Ukraine's 
tourism infrastructure in the conditions of global competition); institutional method (to study the value of institutional 
regulators in the development of tourism infrastructure). 

Findings. The nature-recreational potential of the mountain and foothill areas of the Transcarpathian region is 

characterized. The features of the tourism industry development in these territories are determined. It is established that 
in order to increase the efficiency and rational use of natural resources and tourist and recreational potential, it is 
extremely important to solve a whole range of tasks, namely: conducting inspection and inventory of the territories and 
objects of the nature reserve fund; restoration of work of inactive or inefficiently working tourist-recreational 
establishments, protection of historical and cultural heritage; ensuring the rational use of aquifers of thermal and mineral 
waters. 

Originality. Further development approaches to the assessment of tourist and recreational potential have been 

acquired. It is suggested to conduct a large-scale inventory of tourist and recreational resources of the region in order to 
further efficiently and rationally involve them in the tourism industry. 

Practical value. The range of problems of the recreation and tourism industry development is indicated based on 

the analysis of the current realities of tourism infrastructure in the region. The obtained results can be aimed at optimizing 
management of the development of tourism infrastructure. 

Key words: tourist and recreational potential, mountain and foothill areas, tourist resources. 

 
Михайлюк И.И. ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ГОРНЫХ И ПЕРЕДГОРНЫХ ТЕРИТОРИЙ 

ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТИ 
Цель. Раскрыть природно-ресурсный и туристско-рекреационный потенциал горных и предгорных 

территорий Закарпатской области и рассмотреть такие составляющие туристско-рекреационного потенциала, как 
бальнеологические, лесные, водные, климатические и историко-культурные ресурсы. 
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Методика исследования. Теоретическую и методологическую базу исследования составили научные 

наработки ведущих украинских и зарубежных авторов по проблемам регулирования и развития туристической 
инфраструктуры. В процессе решения поставленных задач применялись такие методы: методы анализа и 
синтеза (для исследования сущности инновационных процессов, диалектики и природы их влияния на 
рекреационную сферу); метод системного обобщения (для обоснования концепции управления развитием 
туристической инфраструктуры Украины в условиях глобальной конкуренции); институциональный метод (для 
исследования значения институциональных регуляторов в процессе развития туристической инфраструктуры). 

Результаты. Охарактеризовано природно-рекреационный потенциал горных и предгорных районов 

Закарпатской области. Определены особенности развития туристической индустрии на данных территориях. 
Установлено, что для повышения эффективности и рационального использования природно-ресурсного и 
туристско-рекреационного потенциала крайне важным является решение целого комплекса задач, а именно: 
проведение обследования и инвентаризации территорий и объектов природно-заповедного фонда; 
возобновление работы неработающих или неэффективно работающих туристско-рекреационных заведений, 
охрана историко-культурного наследия; обеспечение рационального использования источников термальных и 
минеральных вод. 

Научная новизна. Получили дальнейшее развитие подходы к оценке туристско-рекреационного 

потенциала. Предложено проведение масштабной инвентаризации туристско-рекреационных ресурсов с целью 
их дальнейшего эффективного и рационального привлечения в туристическую индустрию. 

Практическая значимость. На основании анализа текущих реалий туристической инфраструктуры 

отмечен круг проблем развития рекреационно-туристической индустрии. Полученные результаты могут быть 
направлены на оптимизацию управления развитием туристической инфраструктуры. 

Ключевые слова: туристско-рекреационный потенциал, горные и предгорные территории, туристические 

ресурсы. 
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СОЦІАЛЬНІ ЛІФТИ І ТЕХНОЛОГІЇ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ В 
СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ МОТИВАЦІЇ 

 
Постановка проблеми. Проблематика соціальних ліфтів набула надзвичайної гостроти в 

Україні, де в умовах соціальної нерівності без протекції, зв’язків та грошей талановитій людині 
практично неможливо потрапити на роботу в органи державного управління, швидко досягти 
кар’єрного зростання та зайняти провідні посади у багатьох установах або на підприємствах. 
Революція гідності цю проблему не вирішила. Закритість соціальних ліфтів руйнує трудові цінності, 
деформує мотивацію населення до ефективної праці та освітньо-професійного зростання, уповільнює 
прогресивний розвиток українського суспільства, підвищення конкурентоспроможності підприємств. 
Цивілізоване розв’язання зазначеної проблеми є неможливим без дослідження сутності природи 
соціальних ліфтів і технологій їх впровадження в системі соціально-економічної мотивації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На необхідність створення соціальних ліфтів у свої 
наукових працях акцентують увагу науковці Болотська О., Дроботенко М., Коваліско Н., Половець В., 
Сакало О., Сорокін П. та інші. В контексті проблем подолання соціальної нерівності і гармонізації 
соціально-трудових відносин розглядають завдання створення соціальних ліфтів Лібанова Е., 
Колот А., Семикіна М. та інші вчені. Водночас недостатньо вивченими залишаються технології 
впровадження соціальних ліфтів в системі соціально-економічної мотивації, що знижує ефективність 
такої мотивації на практиці. 

Постановка завдання. Мета статті полягає в обґрунтуванні сутності соціальних ліфтів в межах 
соціально-економічної мотивації персоналу, визначенні технологій впровадження соціальних ліфтів 
суб’єктами бізнесу відносно найманих працівників та критеріїв зміни соціального статусу працівника на 
основі руху соціальним ліфтом. 

                                                 
Науковий керівник: Семикіна М.В. – д-р екон. наук, проф., зав. кафедри економіки та 

підприємництва Центральноукраїнського національного технічного університету 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Соціально-економічна мотивація персоналу 
виступає рушійною силою, що економічно і соціально спонукає персонал до ефективної праці та 
освітньо-професійного зростання. В основі створення дієвих важелів соціально-економічної мотивації 
підприємств лежать потреби персоналу. В їхній ієрархії вищий рівень формують потреби реалізації і 
розвитку. Наявність таких потреб у працівника є важливою умовою його ефективної соціально-
економічної мотивації. З іншого боку, мотиваційні впливи теж мають бути спрямованими на посилення 
значущості потреб вищого рівня, які спонукають до неперервного навчання, розвитку та, як результат, 
схильності до інноваційної діяльності (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Пріоритетні цілі соціально-економічної мотивації в контексті задоволення потреб 
персоналу 

Джерело: складено за [1; 2, c. 12] 

 
У системі методів соціально-економічної мотивації (соціальній групі) важливе місце займає 

створення сприятливих умов розвитку і кар’єрного зростання. Застосування даного методу 
забезпечує соціальну наслідковість мотивації – розвиток персоналу та покращення його соціального 
статусу. 

Розвиток і кар’єрне зростання, базуючись на потребі самовираження, формують відповідні 
інтереси й очікування працівника. Вони можуть проявлятись як на етапі прийняття на роботу, так і 
посилюватись у ході трудової діяльності. Як правило, для більшості працівників інтерес розвитку і 
кар’єрного зростання є домінуючим. Дуже сильно це залежить від рівня добробуту конкретної особи, 
що детермінує ціннісне сприйняття різних потреб в ієрархії. У випадку походження з бідної родини, 
для працівника може виявлятись деформоване ціннісне прийняття оплати праці з нівелюванням 
значущості чинника кар’єрного росту. Однак в умовах поступового зростання рівня добробуту 
суспільства (в Україні цей процес має приховані, зумовлені тіньовою зайнятістю ознаки з частим 
невідображенням реальних доходів населення), для більшості економічно активного населення 
чинник кар’єрного просування є вагомим. Як підтвердження, згідно результатів загальнонаціонального 
опитування «Українське покоління Z: цінності та орієнтири», для 82% молоді важливими при виборі 
роботи є кар’єрні можливості; серед топових чинників фігурують також дохід (96%), стабільність (94%), 
можливість досягти певних цілей (84%); серед останніх місць – можливість зробити щось цінне для 
суспільства (72% вважають), що наразі обмежує орієнтир на інноваційну діяльність з соціальною 
метою [3, c. 78]. Цінність кар’єрних можливостей збільшує рівень «еластичності» мотивації, тобто міри 
чутливості працівника до впливу факторів мотивації, запропонованих підприємством, яка 
проявляється у зміні ефективності його діяльності та характеризує збільшення (зменшення) 
функціональної віддачі при зміні витрат підприємства на мотиваційні фактори [4, c. 8-9]. 

Фізіологічні потреби (повітря, вода, їжа, сон, 
продовження роду) 

Потреби безпеки (тіла, праці, життєвих ресурсів, сім’ї, 
здоров’я, власності) 

Потреби спілкування (любові, належності – дружба, 
сім’я, родина, різні соціальні контакти) 

Потреби поваги (почуття гідності, поваги, довіри, 
визнання з боку інших) 

Потреби самовираження (мораль, творчість, 
критичність, розвиток, самореалізація, самодостатність) 

Збереження можливостей належного 
задоволення базових потреб через 
регулювання режиму робочого часу і гідну 
оплату праці 

Створення безпечних умов праці (охорона 
праці, норми важкості, соціальне страхування, 
можливості рекреації і дозвілля, в тому числі в 
межах організації) 

Організація робочого часу з можливістю 
поєднання різних напрямків життєдіяльності, 
забезпечення відкритості комунікацій у 
колективі і зовні 

Активне соціальне стимулювання; 
формування корпоративної культури, що 
базується на взаємоповазі (вертикальній і 
горизонтальній); відчуття справедливості 
винагороди 

Створення можливостей неперервного 
навчання, кар’єрного просування, доступу до 
соціальних ліфтів через підвищення 
соціального статусу в сфері зайнятості та 
суміжних напрямках діяльності 
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Кар’єрне зростання є фактом використання працівником можливостей професійно-
кваліфікаційного просування на підприємстві. Це залежить від його потреб і мотивів, які можуть 
проявлятись як вимушено згідно інтересів працівника (цінність розвитку і кар’єрного зростання), так і 
орієнтуватись на формування таких інтересів. Підприємства мають пропонувати конкретні схеми 
професійно-кваліфікаційного просування для різних категорій персоналу, вказуючи в них вимоги 
відповідності новій посаді рівня кваліфікації працівника, яка повинна постійно підвищуватись. 
Наслідком професійно-кваліфікаційного просування має також бути підвищення особистісного 
соціального статусу працівника (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Зв’язок професійно-кваліфікаційного просування і кар’єрного зростання 
працівників на підприємстві 

Джерело: побудовано автором 

 
У поточних умовах одним з показових трендів розвитку сфери зайнятості є гнучкість її форм, 

орієнтація на креативність та інноваційні результати діяльності. Інформаційна економіка трансформує 
можливості використання і розвитку інтелектуально-трудового потенціалу населення та вимагає 
впровадження новітніх технологій прикладання праці. У результаті сучасна людина, як правило, не 
обмежує себе одним напрямком діяльності, а поєднує різні сфери. Поширеною є практика вторинної 
зайнятості, поєднання трудової діяльності з діяльністю в сферах політики, розвитку громади, 
самозайнятості і т. д. За таких умов розгляд розвитку і кар’єрного зростання у межах підприємства 
звужує бачення можливостей сучасної людини у задоволенні потреб вищого порядку. Однією з 
актуальних категорій, яка відображає цілеорієнтованість соціально-економічної мотивації щодо 
розвитку і кар’єрного зростання, є «соціальний ліфт». Він розширює зміст мотиваційного впливу з 
врахуванням не лише можливостей розвитку в межах організації, але й у суспільстві в цілому. 

Американський учений П. Сорокін виділяв вісім «ліфтів», за якими професійні особистості 
рухаються вгору за соціальними стратами – освіту, армію, церкву, політику, мистецтво, засоби масової 
інформації, бізнес і сім’ю [5,с. 747-748; 6, c. 22]. Таким чином, бізнес та середовище реалізації 
інтелектуально-трудового потенціалу, яке він формує, є важливим суб’єктом, що забезпечує рух 
соціальним ліфтом. Окрім того, суб’єкти бізнесу мають взаємодіяти з іншими інститутами задля 
формування цілісної об’єктивно-організованої системи розвитку суспільства. Це важливе завдання на 
різних управлінських рівнях. Як стверджують українські соціологи, в економічному житті «зламаний» 
соціальний ліфт викликає стагнацію продуктивності праці, відсутність інновацій, низьку активність 
малого і середнього бізнесу [7, c. 60]. Такі деструктивні наслідки слід максимально нівелювати. 

Соціальний ліфт опонує явищам «золотих комірців» і так званої «макджоб» («McJob»), що 
передбачає працю без перспективи кар’єрного зростання з низькими вимогами до рівня кваліфікації [8; 
9]. 

Рух соціальним ліфтом розкриває вертикальну соціальну мобільність персоналу. За своїм 
змістом вона відображає переміщення індивіда чи соціальної групи в системі соціальної стратифікації 
[10, c. 342]. Це результуюча дія забезпечення професійного і міжпрофесійного просування на 
підприємстві. Фактично інституціалізація соціальних ліфтів у системі мотивації персоналу 

Професійно-кваліфікаційне просування – 
можливості кар’єрного зростання працівника, що 

пропонуються підприємством 

Кар’єрне зростання – факт використання 
можливостей працівником професійно-

кваліфікаційного просування 

- Ресурсні можливості просування (результати підприємницької діяльності). 
- Концепція механізму соціально-економічної мотивації персоналу на підприємстві. 
- Вимоги до рівня кваліфікації працівника, схеми просування. 
- Можливості неперервного навчання і розвитку працівника (навантаження і винагорода). 
- Оцінка працівника за певний проміжок часу, результати діяльності за попередньою 
посадою. 

- Потреби розвитку, самореалізації, цінність кар’єрного просування і соціального статусу. 
- Результати праці за попередньою посадою. 
- Схильність, мотивація неперервного навчання і розвитку. 
- Адаптація і конкуренція в колективі. 
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підприємства є наступним кроком у забезпеченні професійного і міжпрофесійного просування та 
врешті соціальної мобільності. Соціальна мобільність відображає дієвість соціально-економічної 
мотивації з погляду інституційних ефектів, що орієнтовані на покращення характеристик штату 
персоналу. Якщо підприємство обрало довгострокову стратегію розвитку, то в будь-якому разі воно 
змушене докладати зусиль для розвитку свого персоналу з відображенням на його кар’єрному 
зростанні та соціальній мобільності (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Соціальний ліфт в алгоритмі формування соціальної мобільності населення 
Джерело: побудовано автором 
 

Розглянемо більш детально, яким чином підприємство може створювати соціальні ліфти для 
своїх працівників. Сам по собі соціальний ліфт виникає в умовах вертикальної мобільності, яка 
присутня у тій чи іншій мірі в любому суспільстві, адже між прошарками повинні існувати певні 
«мембрани», «отвори», «сходи», «шляхи», по яких дозволено індивідам рухатися вверх чи вниз із 
одного прошарку в інший (канали соціальної циркуляції) [11, c. 112]. При цьому суб’єкти бізнесу є 
важливими інститутами у продукуванні технологій впровадження соціальних ліфтів. Технології 
відображають: 

‒ яким чином працівник (реальний чи потенційний) може змінювати свій соціальний статус на 
підприємстві; 

‒ на основі яких критеріїв працівник може змінювати свій соціальний статус на підприємстві; 
‒ які часові, посадові, статусні і мотиваційні межі професійно-кваліфікаційного просування 

працівника. 
Технології впровадження соціальних ліфтів через інститут бізнесу формуються, на наш погляд, 

завдяки певній схемі професійно-кваліфікаційного просування. При цьому роль «сита» («фільтру) 
виконує факт кар’єрного зростання, що засвідчує, наскільки той чи інший працівник використовує 
можливості професійно-кваліфікаційного просування на конкретному підприємстві (рис. 4). Такий 
взаємовплив залежить від багатьох чинників. Вміння адаптуватись до них є ознакою успішності 
працівника у використанні можливостей забезпечення вертикальної соціальної мобільності.  

 

 
 

Рис. 4. Технологія впровадження соціальних ліфтів суб’єктами бізнесу відносно 
персоналу 

Джерело: побудовано автором 

 

Важливим елементом технології впровадження соціальних ліфтів суб’єктами бізнесу є 
визначення схем професійно-кваліфікаційного просування та критеріїв зміни соціального статусу. 

Схеми професійно-кваліфікаційного 
просування на підприємстві  

і/або 
Професійне навчання 

і/або 
Умови саморозвитку і самореалізації 
з можливістю вторинної діяльності 

Дія «фільтрів» – оцінювання 
персоналу (результативність, 

ефективність, розвиток, 
інноваційність) 

 
 
- спостереження; 
- тестування; 
- атестація 

Розвиток персоналу, стабілізація й 
оновлення основного штату 

 
Становлення креативного класу 

Кар’єрне зростання працівника 
(покращення критеріїв 
соціального статусу) 

Доступ до соціального 
ліфта (комплексний чи 
за одним із критеріїв) 

Професійна мобільність – 
підвищення рівня 

кваліфікації у поточній сфері 

Міжпрофесійна мобільність 
– підвищення рівня 

кваліфікації у суміжній сфері 

Соціальна мобільність – перехід 
в іншу соціальну групу в системі 

соціальної стратифікації 

Професійно-кваліфікаційне 
просування і кар’єрне 

зростання 

Соціальний ліфт Соціальний статус 
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Схеми професійно-кваліфікаційного просування – це усталені можливості зміни посади та 
обов’язків для різних професійних груп працівників, що мають часову вимірність та освітньо-
кваліфікаційні вимоги. Такі схеми можуть бути типові для окремих професійних груп і посад та 
індивідуальні – розроблені конкретно під кожного працівника. Також потрібно диференціювати часові 
рамки можливостей професійно-кваліфікаційного просування, пропонуючи «швидкісні» варіанти для 
окремих працівників. Однак таку практику слід проводити дуже обережно, щоб не викликати 
негативного ставлення решти персоналу щодо особливого відношення з боку керівництва до окремих 
працівників. 

Інший спосіб впровадження соціальних ліфтів суб’єктами бізнесу – це організація і проведення, а 
також підтримка професійного навчання персоналу. Право на професійне навчання належить до 
складового елемента права на захист від безробіття та поєднує в собі дві групи норм, які: 
1) спрямовані на працевлаштування і захист від безробіття; 2) забезпечують просування по роботі, 
враховуючи кваліфікацію [12, c. 149]. Підприємство через професійне навчання бере на себе 
обов’язок інвестицій в інтелектуально-трудовий потенціал своїх працівників, несучи прямі (оплата 
навчання та її організація) та опосередковані (часові з відображенням на результатах праці) втрати. 

Міра важливості професійного навчання персоналу дуже сильно залежить від сфери, в якій 
здійснює свою діяльність підприємство. Більшість сфер сучасної економіки дотримуються інноваційної 
моделі розвитку, тому потребують постійного підвищення рівня кваліфікації фахівців і робітників. 
Специфіка завдання професійного навчання переводить його у правову площину. Особливо це 
стосується виробничої сфери. У зв’язку з цим у чинному законодавстві України діє Положення про 
професійне навчання працівників на виробництві, яке регламентує правові аспекти формального 
навчання через курси цільового призначення, стажування та ін. [13]. Чинним є Порядок підтвердження 
результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями [14]

.
 Також дуже 

важливим нормативом є Закон України «Про професійний розвиток працівників», який визначає 
професійне навчання працівників як процес цілеспрямованого формування у них спеціальних знань, 
розвиток необхідних навичок та вмінь, що дають змогу підвищувати продуктивність праці, 
максимально якісно виконувати функціональні обов’язки, освоювати нові види професійної діяльності, 
що включає первинну професійну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників 
відповідно до потреб виробництва [15]. 

Національний стандарт ДСТУ ISO 10015:2008 «Настанови щодо навчання персоналу» визначає 
низку процедурних питань даного процесу, в основі якого – компетентність, що відображає 
використання у діяльності знань, навичок й особистих здібностей [16]. Власне, професійне навчання 
має бути орієнтованим на підвищення компетентності працівників. 

Таким чином, в Україні розроблена правова основа професійного навчання персоналу, який 
нами розглядається з позиції впровадження суб’єктами бізнесу соціальних ліфтів. Менеджмент 
підприємства може організовувати різні навчальні заходи, або оплачувати повністю чи компенсувати 
частково витрати на навчання в інших структурах. Таке навчання може бути як формальним (з 
отриманням в кінці документу про підтвердження здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня), так і 
неформальним (без офіційного документу, але з наданням нових навичок та знань). Також 
професійне навчання може бути з відривом або без відриву від виробництва (трудового процесу). 

Основними способами професійного навчання персоналу можуть бути наступні: 
‒ формально-навчальні – професійно-технічна, вища, післядипломна освіта (у тому числі, 

аспірантура/докторантура); 
‒ неформально-навчальні – семінари, тренінги, курси і т. д., різні форми дистанційного 

навчання, які стосуються прямих професійних обов’язків та суміжних напрямків (наприклад, вивчення 
іноземних мов); 

‒ виробничо-навчальні – стажування, практика, інші форми вивчення досвіду інших суб’єктів, 
консультування; 

‒ ситуативно-навчальні – проведення нарад, зустрічей, різних організаційних заходів, 
делегування нових повноважень; 

‒ міжпрофесійної співпраці – кураторство (менторство), різні форми кооперації (створення 
робочих груп), викладання (проведення тренінгів) і т. д.; 

‒ міжінституційної співпраці – представництво в різних державних, профспілкових, громадських, 
дорадчих, кластерних та інших структурах; 

‒ презентаційної діяльності – відрядження, участь у різних конференціях, ярмарках, 
конференціях, круглих столах і т. д. 

В умовах глобалізації дуже важливо забезпечувати професійне навчання з можливістю участі в 
різних заходах за кордоном. Це надзвичайно цінний досвід для кожного працівника з отриманням не 
лише нових навиків, відмінних від тих, які практикуються у звичному середовищі, але й зміною 
світоглядних та ціннісних орієнтирів. 

У сучасних ринкових умовах та із загостренням конкурентної боротьби між працівниками виникає 
нова ситуація щодо впровадження соціальних ліфтів бізнесом. Окрім того, що вони можуть 
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пропонувати схеми професійно-кваліфікаційного просування для своїх працівників, вони можуть 
створювати умови для саморозвитку з погляду формування різнобічної особистості. Це означає, 
що працівник, виходячи з особистісних потреб і мотивів, спроможний самостійно забезпечувати свій 
неперервний розвиток і навчання, однак потребує для цього створення відповідних умов. Доволі часто 
«бюрократичний» менеджмент не схвалює різнобічну діяльність працівника, намагаючись «ввігнати» 
його у визначені рамки виконання професійних обов’язків. Разом з тим, такий підхід може призвести 
до неефективного використання інтелектуально-трудового потенціалу працівника та нівелювання 
ймовірних ефектів у майбутньому. Такими ефектами можуть бути: 

‒ політичне лобі – за умов політичної кар’єри працівника; 
‒ соціальна відповідальність – за умов активної участі працівника у різних громадських 

структурах; 
‒ соціальна відповідальність перед персоналом – за умов активної участі працівника у різних 

профспілкових структурах, у тому числі вищого управлінського рівня; 
‒ розширення ділових партнерів та диференціація сегментів ринку – за умов здійснення 

працівником підприємницької діяльності (самозайнятості, ведення малого і середнього бізнесу); 
‒ розширення інститутів співпраці з некомерційних сфер, зокрема науки і освіти – за умов 

здійснення вторинної освітньої чи наукової діяльності; 
‒ розширення інститутів співпраці з сфер культури, спорту, туризму – за умов здійснення 

вторинної культурно-мистецької, спортивної, екскурсійної й іншої діяльності та інші варіанти. 
Тобто менеджмент обирає модель розвитку персоналу в контексті поєднання різних видів 

діяльності та формування різнобічної особистості, виходячи з цілей діяльності та специфіки сфери 
господарювання (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Моделі мотивації і розвитку персоналу в контексті сприяння формуванню 
різнобічної особистості працівника 

Джерело: побудовано автором 

 
Більшість сучасних підприємств відходять від моделі зайнятості за жорстким робочим графіком 

та з обмеженими можливостями вторинної зайнятості/діяльності. Такий тренд особливо виправданий 
для сфер господарювання, для яких важливими є творчість та креативність працівників, їх різнобічна 
активність і розвиток. 

Таким чином, суб’єкти бізнесу можуть використовувати три основі варіанти впровадження 
соціальних ліфтів – схеми професійно-кваліфікаційного просування, професійне навчання і створення 
умов для саморозвитку і самореалізації з формуванням всебічної особистості працівника, в тому числі 
з можливістю вторинної зайнятості/діяльності. Слідуючи одному з варіантів, суб’єкт бізнесу ризикує 
втратити фахівця чи робітника, який набув вищого соціального статусу. Однак, як правило, бізнес 

«Бюрократична» модель 
мотивації і розвитку персоналу 

- чіткий режим робочого часу; 
- жорстка трудова дисципліна, розвинена 
система штрафів і покарання; 
- чіткість професійних обов’язків; 
- чіткість методів мотивації з домінуванням 
колективного підходу; 
- вимога субординації між працівниками 
залежно від посади і т. д. 

- планові показники прибутків, що базуються 
на очікуваних результатах праці; 
- стабілізація професійно-кваліфікаційної 
структури персоналу; 
- стабілізація методів мотивації; 
- планове прогнозування подальших 
результатів діяльності. 

Прогресивна модель  
мотивації і розвитку персоналу 

- гнучкий режим робочого часу; 
- трудова дисципліна, базована на результатах праці; 
- цінність креативного підходу до виконання 
професійних обов’язків; 
- цінність саморозвитку працівника; 
- індивідуалізація методів мотивації; 
- цінність всебічного розвитку працівника, сприяння 
вторинній діяльності; 
- відкритість комунікацій у колективі. 

- зростаючі показники прибутків, що базуються на 
інноваційних результатах праці вмотивованих, 
самореалізованих працівників; 
- оптимізація професійно-кваліфікаційної структури 
персоналу; 
- оптимізація методів мотивації; 
- ситуативне прогнозування подальших результатів 
діяльності; 
- додаткові можливості використання соціального 
капіталу працівників (зв’язки, сфери впливу і т. д.). 
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може себе убезпечувати зобов’язанням персоналу відпрацювати певний період часу через різні 
неформальні домовленості та контракті умови. Кращою тактикою має бути підвищення дієвості 
мотиваційного впливу на працівника, який відзначився позитивним досвідом кар’єрного зростання. 

У результаті доступу до соціальних ліфтів працівник отримує можливість змінити свій соціальний 
статус. Соціальний статус за своїм змістом є складною і різнобічною категорією, що оцінюється через 
різні критерії. З науково-практичної точки зору важливо уточнити, які критерії зміни соціального 
статусу працівника, що відображають його місце в системі соціальної стратифікації: 

1) економічні: 
‒ дохід та його відображення в економічних індикаторах багатства і власності; 
‒ впевненість у завтрашньому дні, базована на стабільному доході; 
2) професійні: 
‒ професія та її значення для інших членів соціуму; 
‒ кваліфікація й освіта; 
‒ компетентність; 
‒ досвід, зокрема тривалість трудового стажу, практика навчання/праці за кордоном, у статусних 

фірмах і т. д.; 
3) владні: 
‒ права і привілеї, зокрема доступ до можливостей професійно-кваліфікаційного просування, до 

певних видів інформації, зустрічей, різних винагород і т. д.; 
‒ обов’язки, виконання яких підтверджує статусність працівника, залежність від його дій інших; 
‒ авторитет з відображенням на силі впливу щодо інших членів соціуму; 
‒ влада з відображенням на приналежності до певних політичних сил, державно-управлінських 

структур та з можливістю відстоювання різних інтересів. 
Виходячи з результатів останніх досліджень у сфері соціально-економічної мотивації[17], 

особливу групу критеріїв зміни соціального статусу працівника мають формувати професійні 
характеристики. Вони відображають у часі змінність професійного соціального статусу працівника. 
Вагомим його вимірником є значення професії для інших членів соціуму. У науковій літературі в 
даному сенсі виділяють поняття соціально-професійного статусу, що вміщує вивчення статусу 
професійної групи чи професії в соціумі, тобто визначає престиж професійної групи серед інших 
професій, вивчає рівень професійної кваліфікації в соціальній системі, відображає, наскільки 
результат діяльності певної професійної групи має значення для соціальної системи [18, c. 129]. 

Хоча суб’єкти бізнесу є важливими інститутами впровадження соціальних ліфтів, актуально 
розуміти, чи мають вони для цього достатні ресурсні можливості і мотивацію. Щодо цього 
проявляється дуже сильний вплив зовнішнього середовища. В основі характеру такого впливу має 
бути інтерес держави до функціональності соціальних ліфтів на рівні бізнес-середовища. Такий 
інтерес має проявлятись щодо: 

1) оптимізації соціальної структури з формуванням потужного середнього класу та 
виокремленням так званого класу креаторів; 

2) долання маргіналізації суспільства, що породжує відчуття соціальної нерівності й 
несправедливості та суттєво впливає на мотивацію до інноваційної діяльності в бізнес-середовищі; 

3) неперервного розвитку персоналу на рівні підприємств, що буде проявлятись у розвитку 
інтелектуально-трудового потенціалу населення та, як наслідок, на показниках соціально-
економічного розвитку країни. 

З наведеного переліку звертаємо увагу на те, що для українського суспільства актуальною є 
функціональність соціальних ліфтів з метою долання його маргінальності. Для нашої держави її прояв 
має свою специфіку: по-перше, вона викликана значною спадаючою мобільністю в умовах загальної 
кризи й радикальних реформ; по-друге, вона носить переважно змушений характер під впливом 
зовнішніх факторів, пов’язаних із соціально-економічною й соціокультурною трансформацією 
суспільства в цілому, яка, в свою чергу, призвела до зміни або повної втрати пов’язаного з ним 
соціального середовища, соціальних зв’язків й системи ціннісних орієнтацій соціальних груп, які 
раніше мали високий статус [19]. 

Функціонування соціальних ліфтів у бізнес-середовищі має забезпечувати якісні зміни в 
соціальній структурі суспільства з формуванням середнього і креативного класу. Щодо середнього 
класу базовим критерієм має бути стабільний дохід, що наразі особливо актуально для українського 
суспільства. Стабілізація доходів населення є важливою умовою долання ціннісних деформацій з 
надмірним домінуванням матеріальних потреб та поступовою переорієнтацією на інші сфери 
життєдіяльності та інтересів.  

Що стосується креативного класу, то соціальні ліфти, впроваджувані суб’єктами бізнесу на 
основі моделі формування різнобічної особистості працівника, є одним з ефективних шляхів його 
становлення в Україні. Це корелює з індикаторами дієвості соціально-економічної мотивації: 

‒ в економічному блоці – ефективна праця з ознаками інноваційності; 
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‒ у соціальному блоці – саморозвиток, захищеність, соціальний статус/соціальне значення 
результатів праці. 

Завдячуючи соціальним ліфтам, мотивація персоналу набуває більшої ефективності, а персонал 
– бажаних конкурентних переваг в знаннях та компетенціях, що є цінним для конкурентоспроможності 
підприємства [17; 20]. 

Особи, приналежні до креативного класу, характеризуються потребами неперервного розвитку, 
нестандартним мисленням та результатами інноваційної діяльності. Ці характеристики відповідають 
цільовій наслідковості соціально-економічної мотивації. Оскільки креативність вступає в постійний 
конфлікт з організацією, що є однією із найважливіших проблем сучасної епохи, то це суттєво змінює 
підходи соціально-економічної мотивації персоналу для більшості підприємств, навіть які здійснюють 
діяльність у традиційних секторах економіки [21, c. 78]. Така змінність відображається в переорієнтації 
методів мотивації на інші цілі (табл. 1). 

Таблиця 1 
Цілі соціально-економічної мотивації працівників з потенціалом формування креативного 

класу 
 

№ з/п Ціль Методи і способи 

1 

Розрізнення осіб з 
креативними 
характеристиками 
(реальних і 
потенційних) 

- cпівбесіди (особливо при прийомі на роботу); 
- oцінювання (атестація, тестування, опитування, різні експертні методи); 
- зворотний зв’язок.  

2 

Створення умов для 
креативної діяльності 
(творчість, 
нестандартність, 
інноваційність) 

- матеріальне стимулювання (базове і додаткове) за результатами 
креативної діяльності, зокрема встановлення певного відсотка до заробітної 
плати за творчу ініціативність, премія за впровадження інновації, виконання 
зобов’язань, що не входять у коло обов’язкових і т. д.; 
- cтворення умов професійно-кваліфікаційного просування з вагомістю 
критеріїв професіоналізму, освітньо-кваліфікаційного рівня, неперервного 
(само)розвитку; 
- cтворення умов професійного навчання, доступ до всіх можливих його 
форм; 
- збагачення змісту праці, змінність обов’язків, самостійність, спостереження 
за станом виконання; 
- досконале матеріально-технічне й інформаційне забезпечення робочого 
місця та виконання професійних обов’язків; 
- узгодження сприятливого режиму робочого часу (допустимість гнучкого 
графіку); 
- підтримка мобільності працівника (професійні та особистісні поїздки, що 
сприяють всебічному розвитку особистості); 
- формування норм корпоративної культури з практикою спільної творчої, 
спортивної, громадської та інших видів непрофесійної (вторинної) діяльності. 

Джерело: побудовано автором 

 
Формування креативного класу в суспільстві через впроваджувані в бізнес-середовищі соціальні 

ліфти є підтвердженням інноваційної складової його діяльності. Якщо бізнес є конкурентоздатним та 
орієнтованим на інноваційні підходи діяльності й розвитку, то так чи інакше він мусить створювати 
умови для креативної діяльності своїх працівників, а відтак і формування креативного класу. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, результати проведеного дослідження 
дають підстави стверджувати, що одним з важливих інститутів, що впроваджують соціальні ліфти з 
можливістю зміни населенням соціального статусу, є підприємства. Вважаємо, що за нинішніх умов 
український бізнес у співпраці з громадськими структурами реально може покращити ситуацію щодо 
соціальної стратифікації суспільства на основі спрямування важелів соціально-економічної мотивації у 
напрямі професійного розвитку персоналу. Підприємства володіють технологіями впровадження 
соціальних ліфтів через можливості професійно-кваліфікаційного просування, професійного навчання 
та створення умов саморозвитку. Розвиток інформаційної економіки з посиленням креативного 
сектору змушує більшість підприємств змінювати підходи до використання і розвитку інтелектуально-
трудового потенціалу своїх працівників. На зміну «бюрократичної» моделі мотивації і розвитку 
персоналу приходить прогресивна модель, орієнтована на створення гнучких умов для працівників з 
можливістю їх всебічного розвитку і поєднання різних видів діяльності. В разі розуміння підприємцями 
корисності від впровадження соціальних ліфтів буде вирішено чимало проблем у сфері зайнятості, які 
виникають у зв’язку з неефективним використанням інтелектуально-трудового потенціалу населення 
та фактичною руйнацією можливостей його розвитку. 
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Маклаков С.М. СОЦІАЛЬНІ ЛІФТИ І ТЕХНОЛОГІЇ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОЇ МОТИВАЦІЇ 
Мета. Дослідити сутність соціальних ліфтів в межах соціально-економічної мотивації персоналу, визначити 

технології впровадження соціальних ліфтів суб’єктами бізнесу відносно найманих працівників та критеріїв зміни 
соціального статусу працівника на основі руху соціальним ліфтом. 

Методика дослідження. Теоретичною базою дослідження є наукові праці вітчизняних та зарубіжних 

вчених з проблем соціальної мобільності, створення соціальних ліфтів в системі соціально-економічної мотивації. 
У процесі роботи були використані загальнонаукові та спеціальні методи і прийоми: аналітичний – для збирання, 
узагальнення та обробки наукової інформації; абстрактно-логічний – для аналізу та систематизації матеріалу; 
табличний та графічний – для наочного представлення теоретичних положень та висновків дослідження. 

Результати. Визначено пріоритетні цілі соціально-економічної мотивації в контексті задоволення потреб 

персоналу. Розкрито зв’язок професійно-кваліфікаційного просування і кар’єрного зростання працівників на 
підприємстві. Обґрунтовано сутність соціального ліфту та його роль в алгоритмі формування соціальної 
мобільності населення. Визначено технології впровадження соціальних ліфтів суб’єктами бізнесу відносно 
персоналу. Запропоновано моделі мотивації і розвитку персоналу в контексті сприяння формуванню різнобічної 
особистості працівника. Встановлено цілі соціально-економічної мотивації працівників з потенціалом формування 
креативного класу. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Collar_Awards
https://en.wikipedia.org/wiki/%20Golden_Collar_Awards
https://en.wikipedia.org/wiki/McJob
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0315-01
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/340-2013-%D0%BF#n9
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4312-17
http://metrology.com.ua/download/iso-iec-ohsas-i-dr/61-iso/232-dstu-iso-10015-2008
http://metrology.com.ua/download/iso-iec-ohsas-i-dr/61-iso/232-dstu-iso-10015-2008
http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2012_4_24
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Наукова новизна. Вперше запропоновано технологію впровадження соціальних ліфтів суб’єктами бізнесу 

відносно персоналу, що включає способи професійно-кваліфікаційного просування, професійне навчання та 
створення умов для саморозвитку і самореалізації працівників з можливістю вторинної діяльності. Набули 
подальшого розвитку наукові обґрунтування змінності підходів до мотивації і розвитку персоналу з відходом від 
бюрократичної моделі, що характеризується жорстким робочим часом та субординованими відносинами в 
колективі, та переходом до прогресивної моделі зі створенням умов для розвитку різнобічної особистості 
працівника. Удосконалено систематизацію критеріїв зміни соціального статусу працівника в ході його руху 
соціальним ліфтом з їх розподілом на економічні, професійні та владні. 

Практична значущість. Отримані результати дослідження сприятимуть покращенню соціально-

економічної мотивації. Зокрема практичне застосування технологій впровадження соціальних ліфтів у бізнес-
середовищі з використанням методів соціально-економічної мотивації відіграє значну роль у становленні 
креативного класу в суспільстві, сприятиме соціальній мобільності, підвищенню ефективності праці та 
конкурентоспроможності персоналу. 

Ключові слова: соціально-економічна мотивація, соціальний ліфт, технології, соціальний статус, 

креативний клас. 
 
Maklakov S.M. SOCIAL LIFTS AND TECHNOLOGIES OF THEIR IMPLEMENTATION IN THE SYSTEM OF 

SOCIAL AND ECONOMIC MOTIVATION 
Purpose. The aim of the article is to investigate the essence of social lifts within the limits of social and economic 

motivation of personnel, to define technologies of introduction of social lifts by subjects of business concerning 
employees and criteria of change of social status of an employee on the basis of movement by social lift. 

Methodology of research. The theoretical basis of the research is the scientific work of domestic and foreign 

scientists on the problems of social mobility, the creation of social lifts in the system of social and economic motivation. 
General scientific and special methods and techniques are used in the process of work: analytical – for the collection, 
compilation and processing of scientific information; abstract and logical – for analysis and systematization of the 
material; tabular and graphical – for a visual presentation of the theoretical positions and conclusions of the study. 

Findings. The priority goals of social and economic motivation in the context of meeting the needs of the 

personnel are determined. The connection of professional-qualification promotion and career growth of employees at the 
enterprise is revealed. The essence of the social lift and its role in the algorithm of formation of social mobility of the 
population are substantiated. The technologies of introduction of social lifts by business entities concerning personnel 
are determined. Models of motivation and development of personnel in the context of promoting the formation of a 
versatile personality of the employee are offered. The goals of social and economic motivation of workers with the 
potential of formation of a creative class are established. 

Originality. The technology of introduction of social lifts by business entities in relation to personnel is proposed 

for the first time, which includes methods of professional qualification promotion, professional training and creation of 
conditions for self-development and self-realization of workers with the possibility of secondary activity. Further 
development of scientific substantiation of the variability of approaches to the motivation and development of personnel 
with the departure from the bureaucratic model characterized by hard working time and subordinated relationships in the 
team, and the transition to a progressive model with the creation of conditions for the development of a versatile 
personality of the employee. Systematization of criteria for changing the social status of an employee in the course of his 
movement by a social lift, with their division into economic, professional and power is improved. 

Practical value. The practical application of technologies for the introduction of social lifts in the business 

environment using social and economic motivation methods plays a significant role in creating a creative class in society, 
promoting social mobility, improving labor efficiency and staffing competitiveness. 

Key words: social and economic motivation, social lift, technology, social status, creative class. 

 
Маклаков С.М. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ И ТЕХНОЛОГИИ ИХ ВНЕДРЕНИЯ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОТИВАЦИИ 
Цель. Исследовать сущность социальных лифтов в рамках социально-экономической мотивации 

персонала, определить технологии внедрения социальных лифтов субъектами бизнеса относительно наемных 
работников и критерии изменения социального статуса работника на основе движения социальным лифтом. 

Методика исследования. Теоретической базой исследования являются научные труды отечественных и 

зарубежных ученых по проблемам социальной мобильности, создания социальных лифтов в системе социально-
экономической мотивации. В процессе работы были использованы общенаучные и специальные методы и 
приемы: аналитический – для сбора, обобщения и обработки научной информации; абстрактно-логический – для 
анализа и систематизации материала; табличный и графический – для наглядного представления теоретических 
положений и выводов исследования. 

Результаты. Определены приоритетные цели социально-экономической мотивации в контексте 

удовлетворения потребностей персонала. Раскрыта связь профессионально-квалификационного продвижения и 
карьерного роста работников на предприятии. Обоснована сущность социального лифта и его роль в алгоритме 
формирования социальной мобильности населения. Определены технологии внедрения социальных лифтов 
субъектами бизнеса в отношении персонала. Предложены модели мотивации и развития персонала в контексте 
содействия формированию разносторонней личности работника. Установлены цели социально-экономической 
мотивации работников с потенциалом формирования креативного класса. 

Научная новизна. Впервые предложена технология внедрения социальных лифтов субъектами бизнеса 

относительно персонала, включая способы профессионально-квалификационного продвижения, 
профессиональное обучение и создание условий для саморазвития и самореализации работников с 
возможностью вторичной деятельности. Получили дальнейшее развитие научные обоснования сменности 
подходов к мотивации и развития персонала с уходом от бюрократической модели, характеризуется жестким 
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рабочим временем и субординованими отношениями в коллективе, и переходом к прогрессивной модели с 
созданием условий для развития разносторонней личности работника. Усовершенствована систематизация 
критериев изменения социального статуса работника в ходе его движения социальным лифтом с их делением на 
экономические, профессиональные и властные. 

Практическая значимость. Полученные результаты исследования будут способствовать улучшению 

социально-экономической мотивации. В частности практическое применение технологий внедрения социальных 
лифтов в бизнес-среде с использованием методов социально-экономической мотивации играет значительную 
роль в становлении креативного класса в обществе, способствовать социальной мобильности, повышению 
эффективности труда и конкурентоспособности персонала. 

Ключевые слова: социально-экономическая мотивация, социальный лифт, технологии, социальный 

статус, креативный класс. 
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Постановка проблеми. У зв’язку з обмеженістю земельних ресурсів і можливістю їх 
багатофункціонального використання як територіального базису, природного ресурсу та основного 
засобу виробництва питання підвищення ефективності землекористування набуває пріоритетного 
значення у соціально-економічному розвитку сільських громад. Протягом багатьох років формуються і 
пропонуються різні підходи до економічної оцінки ефективності використання сільськогосподарських 
земель. Методи оцінки залежать від поставленої мети оцінки землекористування та розв’язання її 
практичного завдання. Проте недостатньо дослідженим є показники економічної ефективності та 
реальної корисності земельних ділянок. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукова проблематика економічної ефективності 
використання земель сільськогосподарського призначення в Україні розглядається у працях багатьох 
вітчизняних дослідників – Бобилєва С. М. [1; 2], Жердєвої О. В. [3; 9], Коваленка М. Я. [11], 
Мінакова І. О. [12], Столярової М. О. [3; 9], Ходжаєва А. Ш. [1; 2] та інших. Однак в наукових працях 
розглядаються окремі аспекти ефективного сільськогосподарського землекористування. Водночас 
дослідження потребує комплексного підходу до оцінювання використання земель 
сільськогосподарського призначення державної власності в Україні. 

Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз економічної ефективності використання 
сільськогосподарських земель державними інституціями в Україні. 

Завданнями дослідження є: дослідження існуючих показників оцінювання економічної 
ефективності використання земель; математико-статистичний аналіз залежності між розміром 
орендної плати за земельні ділянки, які знаходяться у державній і приватній власності; обґрунтування 
підходів до ефективного використання земель сільськогосподарського призначення державними 
інституціями. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Щоб визначити, наскільки виправданими є 
витрати для досягнення потрібного результату в сільськогосподарському землекористуванні, 
використовують показник еколого-економічної ефективності. Його розраховують як економічну 
ефективність екологічних витрат або загальну результативність процесу виробництва 
сільськогосподарської продукції, беручи до уваги екологічний вплив сільського господарства на 
навколишнє середовище (земельні ресурси) [13]. 

Ефективність природокористування C. Н. Бобилєв та А. Ш. Ходжаєв [1-2] пропонують визначати 
за результатом (ефектом), вираховуючи з вартості продукції природокористування екологічні витрати 
та витрати на її виробництво (формула (1)): 
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де ЕЕЕ – еколого-економічна ефективність використання земельних ресурсів у сільському 
господарстві; 

ЕЕеф – еколого-економічний ефект; 
ЕЕв – еколого-економічні витрати.  
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За даними О. О. Медведєвої [5], еколого-економічну ефективність землекористування потрібно 
визначати з урахуванням фактора часу (формула (2)): 
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де NPV – еколого-економічна ефективність землекористування з урахуванням фактора часу, 
ЕЕВt – еколого-економічні вигоди; 
ЕЕЗt – еколого-економічний збиток; 
ЕЕВТt – еколого-економічні витрати; 
t – рік оцінки; 
r – ставка дисконтування. 

 
Група економістів на чолі з П. Ф. Парамоном до основних натуральних і вартісних показників 

економічної ефективності використання земель сільськогосподарського призначення відносять: 
урожайність культур, ц/га; вартість валової продукції, валового й чистого доходу, прибутку на 1 га, 
грошових одиниць; окупність витрат, грошових одиниць; рентабельність, %. Додатковими показниками 
можуть бути: частка сільськогосподарських угідь щодо загальної площі землекористування, %; 
розораність сільськогосподарських угідь, %; частка інтенсивних сільськогосподарських культур у 
структурі посівів, %; питома вага зрошуваних земель щодо загальної площі сільськогосподарських 
угідь, % [11]. 

Колектив авторів під керівництвом І. О. Мінакова до вищезгаданих показників додає також 
землевіддачу, землеємність, виробництво основних сільськогосподарських культур на 100 га ріллі, ц, 
виробництво основних видів тваринницької продукції на 100 га сільськогосподарських угідь, ц [12]. 

Економіст В. Т. Водянніков поділяє показники на три групи: узагальнюючі, часткові, допоміжні. До 
першої групи належать розмір прибутку, вартість виробленої продукції, вихід кормових одиниць на 100 
га сільськогосподарських угідь. Частковими показниками є врожайність культур, вихід кормових 
одиниць на 1 га окремих угідь, обсяг виробництва молока, м’яса на 100 га порівняльних угідь. 
Собівартість продукції, трудомісткість, фондомісткість, окупність витрат віднесено до допоміжних 
показників економічної ефективності використання земель сільськогосподарського призначення [10]. 

Деякі науковці вважають, що необхідно брати до уваги також віддачу балогектара і чистий дохід 
балогектара. Ці показники визначають на основі цінності продукції рослинництва, яка представлена 
грошовим потоком, а також на підставі економічної оцінки земель з урахуванням родючості ґрунтів. 
Використання вказаних показників дає змогу порівняти різні за якістю землі у кадастрових гектарах. 
Авторами [3; 9] запропоновано визначати віддачу балогектара, як функцію ряду змінних, що 
розраховується за формулою (3): 
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де Х1 – вартість i-го виду товарної продукції рослинництва, грошових одиниць, яка залежить від 
обсягу виробництва, т (qi) і цін реалізації, грошових одиниць. (рі); 

Х2  – вартість j-го виду товарної продукції тваринництва, грошових одиниць, яка залежить від 
обсягу виробництва, т (qi) і цін реалізації, грошових одиниць (рі), скоригована з урахуванням частки 
витрат на корми власного виробництва у структурі собівартості j-го виду товарної продукції 
тваринництва; 

Х3 – площа сільськогосподарських угідь, га; 
Х4 – сукупний ґрунтовий бал, який характеризує якість земель із погляду родючості.  

 
Для визначення економічної ефективності використання земель сільськогосподарського 

призначення науковцями [3; 9] пропонується використовувати вихід валової продукції, валового і 
чистого доходу, прибуток з розрахунку на одиницю порівнянної (кадастрової) площі 
сільськогосподарських угідь (формула (4)): 
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де SР – площа ріллі, га; 
SС – площа сіножатей, га; 
SП – площа пасовищ, га; 
Б1 – бал оцінки ріллі; 
Б2 – бал оцінки сіножатей; 
Б3 – бал оцінки пасовищ. 
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Податковим кодексом України встановлено, що земельний податок – це обов’язковий платіж, 
який справляється з власників земельних ділянок і земельних часток (паїв), а також із постійних 
землекористувачів. Орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності – 
обов’язковий платіж, який орендар уносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою. 
Підстава для нарахування орендної плати за земельну ділянку – договір її оренди. Платником 
орендної плати є орендар земельної ділянки. Звільняються від оподаткування орендної плати за 
земельні ділянки, що знаходиться у власності держави або територіальної громади, якщо така 
орендна плата повністю зараховується до відповідних бюджетів. Об’єктом оподаткування слугує 
земельна ділянка, надана в оренду [8]. 

Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем 
(власником) та орендарем. При цьому річна сума платежу не може бути меншою 3% і перевищувати 
12% нормативної грошової оцінки. 

Аналіз середнього розміру річної орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського 
призначення державної власності у відсотках від нормативної грошової оцінки наведено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Розмір річної орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення державної власності, % 
Джерело: розроблено автором за даними Держгеокадастру [4] 

 
У всіх областях, крім Луганської, середній розмір річної орендної плати за результатами 

земельних торгів більший, ніж при передачі земельних ділянок в оренду на неконкурентних засадах. 
Так, у Кіровоградській і Черкаській областях він перевищував майже у п’ять разів, Полтавській – шість, 
Хмельницькій – сім разів.  

Найбільша річна сума орендної плати на неконкурентних засадах у Житомирській і Рівненській 
областях – 5% нормативної грошової оцінки. В результаті проведення земельних торгів у формі 
аукціону максимальний розмір орендної плати становить 20,5% у Хмельницькій, 19,4% – Черкаській 
області. 

Проаналізувавши статистику розміру орендної плати, можна стверджувати, що передача земель 
на неконкурентних засадах занижена, є не ринковою й стає причиною недоодержання значних 
надходжень до бюджету.  

Дані щодо середнього розміру орендної плати в Україні станом на 1 січня 2017 р. у розрізі 
областей наведені на рис. 2. 

В середньому по Україні громадяни-власники паїв у минулому році отримали 1369 грн за гектар. 
Станом на 01.01.2017 цей показник складав 1093,4 грн/га. Зростання за рік становить 25%. 

Найвища орендна плата за паї зафіксована у Черкаській (2961,8 грн/га), Полтавській (2553 
грн/га), Харківській (2111 грн/га) та Сумській (2100,2 грн/га) областях. Найдешевше користування 
землею обходилося у Закарпатській (718,9 грн/га), Запорізькій (794,7 грн/га), Миколаївській (825,8 
грн/га) та Херсонській (842,3 грн/га) областях. 
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Рис. 2. Середній розмір орендної плати за землі сільськогосподарського призначення в 

Україні станом на 1 січня 2017 року 
Джерело: побудовано автором за даними Держгеокадастру [7] 

 
Середній розмір орендної плати за землі сільськогосподарського призначення державної форми 

власності в 2015 році відображено на рис. 3. 

 
Рис. 3. Середній розмір орендної плати за землі сільськогосподарського призначення 

державної форми власності у 2015 році 
Джерело: побудовано автором за даними Ліга.net [6] та Держгеокадастру [7] 

 
Максимальний розмір орендної плати у 2015 році становив 2489,7 грн у Хмельницькій області, 

2175,2 грн – Рівненській, 2095,16 грн – у Полтавській. Проте мінімальні показники в Луганській області 
– 582,6 грн, Чернігівській – 694,93 грн та Волинській – 740,1 грн. Середнє значення по Україні – 1377,8 
грн.  
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Розмір орендної плати за землі сільськогосподарського призначення приватної та державної 
форм власності відображено на рис. 4. 

 
Рис. 4. Розмір орендної плати за землі сільськогосподарського призначення приватної та 

державної форм власності 
Джерело: розроблено автором за даними Ліга.net [6] 

 
Проаналізувавши вищенаведені дані, можна стверджувати, що у всіх областях середній розмір 

орендної плати за землі сільськогосподарського призначення державної форм власності станом на 
2015 р. більший, ніж за землі приватної власності. Це пояснюється тим, що площа земель державної 
форми власності, які передаються в оренду, переважно більша від середнього розміру (4,0 га) 
земельних ділянок приватної власності. Договори оренди державних земель укладаються на довший 
строк порівняно з приватними, а це також впливає на вартість обслуговування договорів. Оренда 
таких земель зменшує ризики ведення агробізнесу та стає основою сталого прибутку. 

Лінійну залежність між розміром орендної плати за земельні ділянки державної та приватної 
форм власності визначають за допомогою коефіцієнта кореляції Пірсона, розрахованого за формулою 
(5): 
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де rxy – коефіцієнт кореляції Пірсона; 
xi – показники орендної плати за земельні ділянки приватної власності; 
yi – показники орендної плати за земельні ділянки державної власності; 

 – середній показник орендної плати за земельні ділянки приватної власності; 

 – середній показник орендної плати за земельні ділянки державної власності. 

 
Кореляційний зв’язок наявний тоді, коли явище, яке досліджується, піддається впливу не одного, 

а багатьох факторів. Показник кореляції завжди набуває значення в числовому інтервалі від -1 до +1. 
Знак коефіцієнта показує «напрямок» зв’язку. Додатний коефіцієнт кореляції (rxy > 0) свідчить про 
«прямий» зв’язок між ознаками (тобто такий, коли зростання однієї ознаки збільшує значення іншої 
ознаки), а від’ємний (rxy < 0) – про «зворотний» зв’язок (такий, коли зростання однієї ознаки призводить 
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до зменшення іншої ознаки). У нашому випадку існує «зворотний» кореляційний зв’язок (-0,19) між 
показниками орендної плати за землі державної та приватної власності.  

Коефіцієнт кореляції Пірсона оцінює зв’язок між двома ознаками, лише припускаючи, що 
значення однієї ознаки пов’язані з відповідними середніми іншої ознаки лінійною залежністю, тобто 
оцінює тільки лінійний за формою кореляційний зв’язок. Отже, якщо дві ознаки тісно пов’язані між 
собою (навіть функціонально), але їхній зв’язок за формою суттєво відрізняється від лінійного, 
коефіцієнт кореляції Пірсона може набувати значення, близького до «нуля». Проте не можна говорити 
про відсутність кореляційного зв’язку між ними; це свідчить лише про відсутність лінійного 
кореляційного зв’язку. Встановлений кореляційний зв’язок не означає, що виявлено причинний зв’язок 
між ними, а тільки те, що одна з ознак частково зумовила іншу або обидві ознаки і є наслідком деяких 
спільних для них причин. 

Якісну оцінку одержаного показника визначають за шкалою Чеддока, відповідно до якої між 
масивом вихідних даних існує слабкий лінійний кореляційний зв’язок 0,1< rxy <0,3. 

На рис. 5 графічно зображено дані та зв’язок між ними шляхом побудови поля кореляції 
(діаграма розсіювання). 

 
Рис. 5. Діаграма розсіювання 

Джерело: розроблено автором 

 
Діаграму розсіювання побудовано для відображення того, що відбувається з однією зі змінних 

величин, якщо інша змінна змінюється, але діаграма розсіювання не дає змоги визначити причинно-
наслідковий взаємозв’язок. 

У 2015 році на земельних торгах у формі аукціону продано 1139 прав оренди на землі державної 
власності загальною вартістю 39162,12 тис. грн. Середня вартість 1 га земель права оренди проданих 
на земельних торгах становить 1,4088929 тис. грн. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, доведено, що сучасна система 
управління землями сільськогосподарського призначення державної власності не може вважатися 
ефективною. Причиною цього є, передусім, передача земель у користування на неконкурентних 
засадах, що стимулює корупцію й призводить до недоодержання великих сум податкових надходжень 
сільськими громадами. 

Здійснено математико-статистичний аналіз залежності між розміром орендної плати за земельні 
ділянки, які знаходяться у державній і приватній власності. Коефіцієнт кореляції Пірсона у такому разі 
становить 0,19, що за шкалою Чеддока свідчить про дуже слабкий лінійний кореляційний зв’язок. 
Отже, розмір орендної плати на зарегульованому ринку оренди державних земель 
сільськогосподарського призначення фактично не відповідає корисності аналогічних земель, які 
перебувають у приватній власності. 

Щоб уникнути такої ситуації у подальшому, пропонується здійснити децентралізацію влади та 
передати повноваження щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення 
державної власності за межами населених пунктів місцевим громадам для дотримання принципу 
повсюдності місцевого самоврядування. 
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Ярова Б.М. ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ДЕРЖАВНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ 
Мета. Аналіз економічної ефективності використання сільськогосподарських земель державними 

інституціями в Україні. 
Методика дослідження. У роботі як методологічна основа застосовувалися наукові методи пізнання, що 

базуються на системному підході до розв’язання поставлених проблем. Для досягнення поставленої мети 
використано низку загальних та спеціальних наукових методів дослідження: діалектичний; монографічний (при 
опрацюванні наукових публікацій); системного аналізу (при дослідженні різних показників ефективності 
використання земель); метод аналогій та порівнянь (при співставленні показників, які запропоновані різними 
науковцями); комплексний аналіз (при формуванні висновків та пропозицій щодо вирішення поставлених 
завдань); статистичний (при опрацюванні статистичних даних) та ін. 

Результати. Доведено, що передача земель у користування на неконкурентних засадах стає причиною 

недоодержання великих сум податкових надходжень сільськими громадами. Здійснено математико-статистичний 
аналіз залежності між розміром орендної плати за земельні ділянки, які знаходяться у державній і приватній 
власності. Коефіцієнт кореляції Пірсона у такому разі становить 0,19, що за шкалою Чеддока свідчить про дуже 
слабкий лінійний кореляційний зв’язок. Запропоновано здійснити децентралізацію влади та передати 
повноваження щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності за 
межами населених пунктів місцевим громадам для дотримання принципу повсюдності місцевого самоврядування. 

Наукова новизна. Удосконалено методику оцінки ефективності використання земель 

сільськогосподарського призначення, у якій, на відміну від існуючих, використано коефіцієнт кореляції Пірсона та 
шкалу Чеддока. Результати свідчать про те, що розмір орендної плати на зарегульованому ринку оренди 
державних земель сільськогосподарського призначення фактично не відповідає корисності аналогічних земель, 
які перебувають у приватній власності. 

Практична значущість. Одержані висновки можуть бути використані у подальшому з метою ефективного 

та раціонального управління земельними ресурсами шляхом підвищення вартості розміру оренди земель 
державної власності. 

Ключові слова: управління земельними ресурсами, державна власність, показник, ефективність. 

 
Yarova B.M. EVALUATION OF ECONOMIC EFFICIENCY FOR USE OF AGRICULTURAL LAND BY PUBLIC 

INSTITUTIONS 
Purpose. The aim of the article is the analysis of economic efficiency of agricultural land use by government 

institutions in Ukraine. 
Methodology of research. Scientific methods of knowledge based on a systematic approach to solving problems 

are used as a methodological basis in this work. A number of general and special scientific research methods are used 
to achieve this goal: dialectical; monographic (when working out scientific publications); the system analysis (in the study 
of various indicators of land use efficiency); the method of analogies and comparisons (when comparing the indicators 
proposed by different scholars); complex analysis (in drawing up conclusions and proposals for the solution of the tasks); 
statistical (in the processing of statistical data), etc. 

Findings. It is proved that the transfer of land for use on a non-competitive basis becomes a reason for not 

receiving large amounts of tax revenues from rural communities. A mathematical and statistical analysis of the 
relationship between the size of the rent for land plots, which are in the state and private ownership, is carried out.  

The Pearson correlation coefficient in this case is 0.19, which indicates a very weak linear correlation relationship 
on the Chaddock scale. It is proposed to decentralize power and transfer the authority to dispose of agricultural land of 
state ownership outside the settlements to local communities in order to adhere to the principle of the general nature of 
local self-government. 

Originality. Methodology for assessing the effectiveness of using agricultural lands is improved. Pearson 

correlation coefficient and Chaddock scale are used in this method in contrast to the existing. The results indicate that 
the size of the rent on the regulated market of lease of state agricultural land does not actually correspond to the 
usefulness of similar lands that are privately owned. 

Practical value. The obtained conclusions can be used in the future for the purpose of effective and rational 

management of land resources by increasing the value of the amount of lease of state-owned land. 
Key words: land resources management, state property, indicator, efficiency. 
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Яровая Б.Н. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИНСТИТУЦИЯМИ 

Цель. Анализ экономической эффективности использования сельскохозяйственных земель 

государственными институциями в Украине. 
Методика исследования. В работе как методологическая основа применялись научные методы познания, 

основанные на системном подходе к решению поставленных проблем. Для достижения поставленной цели 
использован ряд общих и специальных научных методов исследования: диалектический; монографический (при 
обработке научных публикаций); системного анализа (при исследовании разных показателей эффективности 
использования земель); метод аналогий и сравнений (при сопоставлении показателей, предложенных 
различными учеными); комплексный анализ (при формировании выводов и предложений по решению 
поставленных задач); статистический (при обработке статистических данных) и др. 

Результаты. Доказано, что передача земель в пользование на неконкурентных принципах, становится 

причиной недополучения крупных сумм налоговых поступлений сельскими общинами. Осуществлен математико-
статистический анализ зависимости между размером арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной и частной собственности. Коэффициент корреляции Пирсона в таком случае составляет 0,19, 
что по шкале Чеддока свидетельствует о слишком слабой линейно корреляционной связи. Предложено 
осуществить децентрализацию власти и передать полномочия по распоряжению землями 
сельскохозяйственного назначения государственной собственности за пределами населенных пунктов местным 
общинам для соблюдения принципа вездесущности местного самоуправления. 

Научная новизна. Усовершенствована методика оценки эффективности использования земель 

сельскохозяйственного назначения, в которой в отличие от существующих использовано коэффициент 
корреляции Пирсона и шкалу Чеддока. Результаты свидетельствуют о том, что размер арендной платы на 
зарегулированном рынке аренды государственных земель сельскохозяйственного назначения фактически не 
соответствует полезности аналогичных земель, находящихся в частной собственности. 

Практическая значимость. Полученные выводы могут быть использованы в дальнейшем в целях 

эффективного и рационального управления земельными ресурсами, путем повышения стоимости размера 
аренды земель государственной собственности. 

Ключевые слова: управление земельными ресурсами, государственная собственность, показатель, 

эффективность. 
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ 
КОМПЛЕКСНОГО ПОКАЗНИКА ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОЇ 

БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 

Постановка проблеми. Поява нових соціально-економічних відносин у нашій країні та 
впровадження системи глобального економічного управління визначають відповідний рівень 
відкритості економіки. Зміни в геополітичних умовах вимагають розуміння підходів та розробки 
концепції національної безпеки. 

Стратегія державної економічної безпеки України повинна зосереджуватися головним чином 
на: 

підтримці рівня життя населення; 
забезпеченні суспільно-політичної безпеки громади; 
підтримці основ конституційного ладу; 
формуванні стабільної системи національних цінностей та інтересів. 
Соціально-економічний розвиток країни має не тільки позитивні сторони, але й велику кількість 

екологічних проблем. Сьогодні існують проблеми еколого-економічної взаємодії, які не можуть бути 
успішно вирішені без сталого розвитку, тобто без екологічно та соціально збалансованого 
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господарства. Важливим є наукове дослідження, яке призведе до розробки концептуальних, 
методологічних підходів до забезпечення екологічної та економічної безпеки на макроекономічному 
рівні. 

Враховуючи необхідність захисту навколишнього середовища, екологічні питання економічної 
діяльності та управління інвестиційними процесами стали нашим пріоритетом.  

Протягом останніх років екологічна та економічна система національної економіки зазнала 
змін, що свідчить про наявність серйозних екологічних та економічних протиріч. Національна 
економіка потребує радикальних заходів для забезпечення збалансованості економічних, природних 
та людських ресурсів. Неправильне використання природних ресурсів може призвести до дисбалансу 
та порушення рівноваги еколого-економічної системи. Особливо актуальними завданнями еколого-
економічних перетворень є формування та підтвердження екологічно-орієнтованої стратегії розвитку. 
На сучасному етапі немає єдиної точки зору щодо досягнення еколого-економічного розвитку. Теорії, 
що базуються на сталому розвитку, розглядають питання безпеки як основний елемент раціонального 
природокористування, людського розвитку, розвитку інформаційних компонентів, нарощування 
потенціалу національних економік та стабільності соціально-екологічних та економічних систем.  

Тому дослідження в сфері еколого-економічної безпеки є досить актуальними на сучасному 
етапі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Взаємозв’язок економічної безпеки та 
інвайронментальної економіки, теоретичне обґрунтовання сутності економічної категорії 
«інвайронментальна безпека», пріоритети інвайронментальної безпеки відображено у працях 
Мащенко М.А. [1-2].  

Вчені-економісти Лісаускене М.В., Ліхачева Т.І., Кліменко О.М., Гарднер М. М. (Gardner M.M.), 
Райлі К.Б. (Riley C.B.), Боммарко Р. (Bommarco R.), Екінгер Е. (Öckinger E.), Дикань О. [3-8] приділяють 
увагу дослідженню питань інвайронментальної та соціальної економіки, екологічній та економічній 
безпеці. Необхідним є подальший аналіз та оцінка інвайронментальної безпеки підприємства. 

Постановка завдання. Подальшого дослідження потребує аналіз та оцінка 
інвайронментальної безпеки підприємства.  

Метою статті є розробка методичного підходу до визначення комплексного показника 
інвайронментальної безпеки підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Комплексний показник інвайронментальної 
безпеки промислового підприємства запропоновано визначати за допомогою інтегрального показника, 
який розраховано за середньо геометричною величиною від інтегральних показників комплексної 
оцінки його економічної, екологічної та соціальної складових за формулою: 

 

3 **
СоцЕколЕконІБПП

ІПІПІПР  ,     (1) 

 

де 
ІБПП

Р  – рівень інвайронментальної безпеки промислового підприємства; 

Екон
ІП  – комплексний показник оцінки економічної складової; 

Екол
ІП  – комплексний показник оцінки екологічної складової; 

Соц
ІП  – комплексний показник оцінки соціальної складової. 

 
Необхідним є розрахунок комплексного показника оцінки економічної складової. Методику 

розрахунку наведено у таблиці 1. 
Таблиця 1 

Складові коефіцієнти комплексного показника оцінки економічної складової та методика їх 
розрахунку 

 

Показник Методика розрахунку Вимоги 

1 2 3 

Коефіцієнт фондовіддачі 
основних засобів 

 

ОВФ

ОТП
К

ФВ
  

де ОТП  – обсяг товарної продукції, тис. грн 

ОВФ  – середньорічна вартість основних виробничих 

фондів підприємства, тис. грн 

Збільшення 

 
 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ    33’’22001188  [[4400]]  
Міжнародний науково-виробничий журнал 

     

 134 

продовження табл. 1 
1 2 3 

Коефіцієнт 
матеріаловіддачі 

МВ

ОТП
К

МВ
  

де ОТП  – обсяг товарної продукції, тис. грн 

МВ  – матеріальні витрати на випуск продукції, тис. грн 

Збільшення 

Коефіцієнт 
продуктивності праці 

ПВП

ПП

Ч

ОТП
К   

де ОТП  – обсяг товарної продукції, тис. грн 

ПВП
Ч  – середньорічна чисельність працівників 

промислово-виробничого персоналу, ос. 

Збільшення 

Коефіцієнт 
рентабельності 

виробництва 

ВРП

РВ
В

ЧП
К   

де ЧП  – чистий прибуток, тис. грн; 

ВРП
В  – витрати на виробництво та реалізацію продукції, 

тис. грн 

Зменшення 

Джерело: сформовано на основі [9] 

 
Необхідним є розрахунок комплексного показника оцінки екологічної складової. Методику 

розрахунку наведено у таблиці 2. 
Таблиця 2 

Складові коефіцієнти комплексного показника оцінки екологічної складової та методика 
їх розрахунку 

 

Показник Методика розрахунку 
Нормативне 

значення 

Коефіцієнт суспільної 
корисності виробництва 

 

СКВ

негкор

СКВ
В

РЕ
К


  

де 
кор

Е  – корисний ефект функціонування підприємства, тис. грн; 

нег
Р  – грошова оцінка негативного впливу підприємства на 

навколишнє середовище, тис. грн 

СКВ
В  – витрати на виробництво та запобігання негативному 

впливу на навколишнє середовище, тис. грн. 
 

Збільшення 

Коефіцієнт суспільної 
корисності 

використання продукції 
підприємства 

СКВПП

прод

нег

прод

кор

СКВПП
В

РЕ
К


  

де 
прод

ег

прод

кор
РЕ ,  – грошова оцінка відповідно корисного та 

негативного ефекту використання продукції підприємства, тис. 
грн; 

СКВПП
В  – витрати на використання продукції підприємства та 

запобігання негативному впливу на навколишнє середовище, тис. 
грн. 

Збільшення 

Коефіцієнт 
ресурсоємності 

виробництва продукції 

кор

рес

емнрес
Е

О
К 

 ..
 

де 
рес

О  – грошова оцінка обсягу задіяних у виробництві ресурсів, 

тис. грн; 

кор
Е  – корисний ефект функціонування підприємства, тис. грн. 

Скорочення 

Джерело: сформовано на основі [9] 
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Необхідним є розрахунок комплексного показника оцінки соціальної складової. Методику 
розрахунку наведено у таблиці 3. 

Таблиця 3 
Складові коефіцієнти комплексного показника оцінки соціальної складової та методика їх 

розрахунку 
 

Показник Методика розрахунку 
Нормативне 

значення 

Коефіцієнт плинності 
кадрів 

ЧПП

К
К

звіл

плин
  

де 
звіл

К  – кількість звільнених працівників за власним 

бажанням або за порушення, ос.; 

ЧПП  – середньооблікова чисельність персоналу 

підприємства, ос.. 

Скорочення 

Коефіцієнт витрат на 
розвиток соціальної 

інфраструктури 
підприємства 

заг

РСІ

ВРСІ
В

В
К   

де 
РСІ

В  – витрати на розвиток соціальної інфраструктури 

підприємства, тис. грн. 

заг
В  – загальні витрати підприємства на виробництво та 

реалізацію продукції, тис. грн. 

>0,1 

Коефіцієнт витрат на 
розвиток персоналу 

Взаг

В
К

ПКіРМ

ВРП
  

ПкіРМ
В  – витрати на підвищення кваліфікації та розвиток 

майстерності персоналу, тис. грн; 

заг
В  – загальні витрати підприємства на виробництво та 

реалізацію продукції, тис. грн. 

>0 

Джерело: сформовано на основі [9] 

 
Запропоновані системи показників містять як показники-дестимулятори, так і показники-

стимулятори. Саме тому перед їхнім зведенням в інтегральний показник їх спочатку нормалізують: 
- для показники-стимулятора 
 

        мах

і

і
П

П
 ,         (2) 

 
- для показника-дестимулятора 
 

                                                            і

міп

і
П

П
 ,        (3) 

 

де і
П  – значення і-го показника; 

мах
П  – найбільше значення показника за аналізований період; 

міп
П  – найменше значення показника за аналізований період. 

 
При цьому узагальнюючий (інтегральний) показник визначається як середньоарифметична 

величина з нормалізованих показників 
 

                                                        п
ІП

п

і

Пі



1



,                               (4) 

 

де ІП  – інтегральний показник комплексної оцінки складової інвайроментальної безпеки 
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промислового підприємства за напрямком аналізу; 

Пі
  – нормалізоване значення і-го показника, що входить до складу інтегрального. 

 
Разом з тим розглянута методика не дає змогу врахувати різний ступінь значущості локальних 

показників. Тому ми пропонуємо удосконалити існуючу методику за рахунок визначення рівня 
значущості кожного показника відповідної системи. 

Вважаємо доцільним визначити питомі ваги значущості локальних показників за допомогою 
експертних оцінок. 

Як вказано у монографії [9, с. 27], в практичній діяльності використовують індивідуальні та 
групові експертні процедури. Перевагою індивідуальної експертизи є оперативність одержання 
інформації для прийняття рішень і відносно невеликі витрати, а недоліком – надвисокий рівень 
суб’єктивності і, як наслідок – відсутність впевненості у вірогідності отриманих оцінок. Для вирішення 
поставленого питання використано колективні експертні оцінки, а саме – метод Дельфі, який 
відноситься до різновиду закритих експертних опитувань. 

Розглянемо методи визначення коефіцієнтів важливості, які підрозділяються на два класи: 
методи обробки інформації в первинних шкалах й у похідних шкалах.  

Для вирішення даного завдання найбільш підходящими є методи першого класу, що 
включають: 

- методи аналізу матриці попарного порівняння (у тому числі методи найменших квадратів, а 
також методи власних векторів матриці, з яких найпоширеніші методи Уея, Сааті й Коггера); 

- рангові методи (у тому числі методи середніх та трансформованих рангів); 
- методи точечних оцінок (бальні методи) [9, с. 31-32]. 
На вибір методу оцінки вагових коефіцієнтів впливають наступні основні фактори. 
По-перше, фізична сутність параметрів і відношення між ними (у даному випадку – сутність 

економічних показників, ступінь взаємозв’язків між ними, характер залежності або незалежності).  
По-друге, складність проведення експертизи та трудомісткість одержання експертної 

інформації. Найменшого часу спілкування з експертами вимагають рангові методи. 
По-третє, ступінь погодженості думок експертів, що залежить насамперед від кількості 

запрошених експертів і рівня їхньої кваліфікації. У той же час на неї впливає обраний метод оцінки 
вагів. Так, найбільшу погодженість експертів забезпечує лінійна згортка, найменшу – безпосередня 
чисельна оцінка вагів, при цьому, як відзначено в [10, с. 152], ранжирування при всій його простоті 
дозволяє одержати вагові коефіцієнти досить точні й близькі до їхнього значення, отриманому 
методом лінійної згортки.  

По-четверте, трудомісткість обробки експертних даних. Найменш трудомісткими є рангові й 
бальні методи. 

Таким чином, з огляду на вищевикладене, найбільш доцільним для визначення коефіцієнтів 
важливості окремих показників в інтегральному показнику є метод середніх рангів: 

 

 



 




n

i

n

j

ij

n

j

ij

і

R

R

1 1

1
 ,                    (5) 

 

де 
i

  – питома вага (коефіцієнт важливості); 

ij
k  – перетворений ранг параметра i в експерта j; 

n  – кількість параметрів (показників) [10, с. 156]. 

Експертам пропонується проранжувати показники за ступенем їх важливості, причому 
можливо надавати однакові ранги показникам, які вони вважають рівно важливими. Потім отримані 
ранги аналізують. При застосуванні процедури колективних експертних оцінок підсумкове значення 
коефіцієнтів важливості визначається як середня арифметична величина по кількості експертів, 
звичайно, з урахуванням значень коефіцієнтів конкордації, які повинні розраховуватися для кожного з 
досліджуваних показників окремо. 

Відповідно, після впровадження до методики комплексної оцінки складових 
інвайронментальної безпеки промислового підприємства за напрямком аналізу рівня значущості 
кожного показника відповідної системи інтегральний показник комплексної оцінки інвайронментальної 
безпеки промислового підприємства за напрямком аналізу визначатиметься як середньоарифметична 
величина з нормалізованих показників, помножених на коефіцієнт їх важливості 
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п
ІП

п

і

іПі



1

* 

,                   (6) 

 

де ІП  – інтегральний показник комплексної оцінки інвайронментальної безпеки промислового 

підприємства; 

Пі
  – нормалізоване значення і-го показника, що входить до складу інтегрального; 

і
  – коефіцієнт важливості кожного з системи N показників. 

Отже, методичний підхід до визначення комплексного показника інвайронментальної безпеки 
підприємства повинен включати наступні етапи: 

- визначення показників економічної складової інвайронментальної безпеки підприємства. Це 
розрахунок коефіцієнта фондовіддачі основних засобів, коефіцієнт матеріаловіддачі, коефіцієнт 
продуктивності праці, коефіцієнт рентабельності виробництва; 

-  визначення показників екологічної складової інвайронментальної безпеки підприємства. Це 
розрахунок наступних показників: коефіцієнт суспільної корисності виробництва, коефіцієнт суспільної 
корисності використання продукції підприємства, коефіцієнт ресурсоємності виробництва продукції; 

- визначення показників соціальної складової інвайронментальної безпеки підприємства. Це 
розрахунок наступних показників: коефіцієнт плинності кадрів, коефіцієнт витрат на розвиток 
соціальної інфраструктури підприємства, коефіцієнт витрат на розвиток персоналу; 

- визначення інтегрального показника інвайронментальної безпеки підприємства; 
- аналіз отриманого показника інвайронментальної безпеки підприємства; 
- розробка заходів щодо підвищення комплексного показника. 
Висновки з проведеного дослідження. Отже, методичний підхід щодо визначення 

комплексного показника інвайронментальної безпеки підприємства повинен включати наступні етапи: 
визначення показників економічної складової інвайронментальної безпеки підприємства; визначення 
показників екологічної складової інвайронментальної безпеки підприємства; визначення показників 
соціальної складової інвайронментальної безпеки підприємства; визначення інтегрального показника 
інвайронментальної безпеки підприємства; аналіз отриманого показника інвайронментальної безпеки 
підприємства; розробка заходів щодо підвищення комплексного показника. 

Таким чином, розроблений методичний підхід щодо оцінки інвайронментальної безпеки 
підприємства дозволить провести оцінку, враховуючи соціальну, економічну та екологічну складові 
безпеки підприємства. В основі якого комплексний показник інвайронментальної безпеки 
промислового підприємства, який запропоновано визначати за допомогою інтегрального показника, 
розрахованого за середньо геометричною величиною від інтегральних показників комплексної оцінки 
його економічної, екологічної та соціальної складових.  
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Мащенко М.А. МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ПОКАЗНИКА 

ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 
Мета. Розробка методичного підходу до визначення комплексного показника інвайронментальної безпеки 

підприємства. 
Методика дослідження. В статті використано методи аналізу та синтезу, графоаналітичний метод 

дослідження для систематизації індикаторів, проведено оцінку інвайронментальної безпеки діяльності 
підприємств. 

Результати. Обґрунтовано, що методичний підхід щодо визначення комплексного показника 

інвайронментальної безпеки підприємства повинен включати наступні етапи: визначення показників економічної 
складової інвайронментальної безпеки підприємства; визначення показників екологічної складової 
інвайронментальної безпеки підприємства; визначення показників соціальної складової інвайронментальної 
безпеки підприємства; визначення інтегрального показника інвайронментальної безпеки підприємства; аналіз 
отриманого показника інвайронментальної безпеки підприємства; розробка заходів щодо підвищення 
комплексного показника. 

Встановлено, що розроблений методичний підхід щодо оцінки інвайронментальної безпеки підприємства 
дозволить провести оцінку, враховуючи соціальну, економічну та екологічну складові безпеки підприємства.  

Наукова новизна. Обґрунтовано, що одним з важливіших підходів для досягнення інвайронментальної 

безпеки підприємства є розроблений методичний підхід щодо визначення комплексного показника 
інвайронментальної безпеки підприємства.  

Практична значущість. Отримані результати дослідження комплексно формують безпеку промислового 

підприємства та забезпечують його сталий розвиток. Одним з важливіших підходів для досягнення 
інвайронментальної безпеки є визначений в статті та розроблений автором методичний підхід щодо визначення 
комплексного показника інвайронментальної безпеки підприємства.  

Ключові слова: інвайронментальна безпека підприємства, соціальна безпека, соціально-еколого-

економічний підхід, держава. 
 
Maschenko M.А. METHODICAL APPROACH TO THE DEFINITION OF A COMPLEX INDEX OF INVARIANT 

SAFETY OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE 
Purpose. The aim of the article is the development of a methodical approach to the definition of a complex 

indicator of invariant safety of the enterprise. 
Research methodology. The article uses methods of analysis and synthesis, a graph-analytical method of 

research for systematization of indicators, an estimation of invariant safety of activity of enterprises is conducted. 
Findings. It is substantiated that the methodical approach to the definition of a complex index of invariant safety 

of the enterprise should include the following stages: definition of indicators of the economic component of the 
enterprise's invasive security; determination of indicators of the environmental component of the invariant safety of the 
enterprise; definition of indicators of the social component of invariant safety of the enterprise; definition of the integral 
indicator of invariant safety of the enterprise; analysis of the received indicator of invariant safety of the enterprise; 
development of measures to improve the complex indicator. 
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It has been established that the developed methodical approach to the estimation of invariant safety of the 
enterprise will allow to conduct an assessment, taking into account the social, economic and environmental components 
of the security of the enterprise. 

Originality. It is substantiated that one of the most important approaches to achieve invariant safety of the 

enterprise is a methodical approach to the definition of a complex index of invariant safety of the enterprise. 
Practical value. The obtained results of the research comprehensively form the security of an industrial 

enterprise and ensure its sustainable development. One of the most important approaches to achieve invariant safety is 
defined in the article and developed by the author methodological approach to the definition of a complex indicator of 
invariant safety of the enterprise. 

Key words: invariant safety of the enterprise, social security, social, ecological and economic approach, state. 

 
Мащенко М.А. МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КОМПЛЕКСНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 

ИНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
Целью статьи является разработка методического подхода к определению комплексного показателя 

инвайронментальной безопасности предприятия. 
Методика исследования. В статье использованы методы анализа и синтеза, графоаналитический 

метод исследования для систематизации индикаторов, проведена оценка инвайронментальной безопасности 
деятельности предприятий. 

Результаты. Обосновано, что методический подход к определению комплексного показателя 

инвайронментальной безопасности предприятия должен включать следующие этапы: определение показателей 
экономической составляющей инвайронментальной безопасности предприятия; определение показателей 
экологической составляющей инвайронментальной безопасности предприятия; определение показателей 
социальной составляющей инвайронментальной безопасности предприятия; определение интегрального 
показателя инвайронментальной безопасности предприятия; анализ полученного показателя 
инвайронментальной безопасности предприятия; разработка мероприятий по повышению комплексного 
показателя. 

Установлено, что разработанный методический подход к оценке инвайронментальной безопасности 
предприятия позволит провести оценку, учитывая социальную, экономическую и экологическую составляющие 
безопасности предприятия. 

Научная новизна. Обосновано, что одним из важнейших подходов для достижения 

инвайронментальной безопасности предприятия является разработанный методический подход к определению 
комплексного показателя инвайронментальной безопасности предприятия. 

Практическая значимость. Полученные результаты исследования комплексно формируют 

безопасность промышленного предприятия и обеспечивают его устойчивое развитие. Одним из важнейших 
подходов для достижения инвайронментальной безопасности является определенный в статье и разработанный 
автором методический подход к определению комплексного показателя инвайронментальной безопасности 
предприятия. 

Ключевые слова: инвайронментальная безопасность предприятия, социальная безопасность, 

социально-эколого-экономический подход, государство. 
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ПРОЦЕС КРАУДФАНДИНГУ ЯК ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ 
ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ 

 
Постановка проблеми. На фоні світових тенденцій краудфандинг в Україні розвивається 

доволі стрімко, як феномен і явище привертаючи увагу й наукової спільноти. Бурхливий розвиток ІТ-
технологій відіграє в його становленні неабияку роль, відкриваючи нові можливості для акумулювання 
необхідних фінансових ресурсів для реалізації як різних соціальних проектів, які, зокрема, стосуються 
й розвитку місцевих громад, так і для бізнес-проектів різних рівнів за масштабами витрат. 
Краудфандингові платформи сприяють стрімким змінам у сфері інноваційних можливостей для 
акумулювання необхідних фінансових ресурсів, також і для інвесторів щодо вкладень у перспективні 
сфери бізнесу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові дослідження краудфандингу проводили 
зарубіжні й вітчизняні науковці. Так, аспекти становлення та розвитку краудфандингу, тенденції його 
поширення, різні форми і схеми колективного фінансування висвітлювали П. Беллефламм, 
Т. Ламберт, Д. Лінн, Т. Поверс, А. Швієнбахер та ін. [8; 12; 13; 14]. Зосередили увагу на краудфандинзі 
як новому інструменті фінансування та кредитування О. Васильєв, Н.Ястремська, Л. Некрасова та ін. 
[1; 3; 6], а на можливостях його застосування в інвестиційній діяльності підприємств – 
Г. Отливанська [4]. 

Як нове явище у світовій і вітчизняній економічній дійсності, яке стрімко розвивається, 
краудфандинг потребує подальших всебічних ґрунтовних досліджень, зокрема як процесу у розрізі 
етапів, стадій та змісту робіт, виявлення його можливостей для суб’єктів інноваційно-інвестиційної 
діяльності. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження теоретичних аспектів явища 
краудфандингу як інновації у сфері фінансування проектів, окреслення спектру цілей і завдань, які 
допомагає вирішити краудфандинг для різних груп його учасників, систематизація переваг і недоліків 
краудфандингу, дослідження процесу краудфандингу в розрізі етапів, стадій і змісту робіт для 
ініціатора проекту. 

Виклад основного матеріалу дослідження. «Crowdfunding» у перекладі з англійської (сrowd 
— «натовп», funding — «фінансування») буквально можна перекласти як „фінансування натовпом‖ 
(„народне фінансування‖), що у сучасній практиці застосування полягає в отриманні невеликих сум 
грошей на розвиток проекту від різних інвесторів шляхом використання спеціалізованої інтернет-
платформи. Це дозволяє швидко отримати інвестиції для підтримки проекту і профінансувати його на 
ранніх етапах розвитку. 

Краудфандинг є інновацією у сфері фінансування бізнесу, виступає альтернативною 
можливістю залучення коштів, дозволяючи підприємцю отримати фінансування без допомоги банків, 
біржі чи венчурних фондів. Його особливими характеристиками, порівняно з традиційними способами 
залучення капіталу, є першочергова роль інтернет-ресурсу та кількість вкладників. Популярність його 
в світі зростає, про що свідчать стрімкі темпи росту як числа краудфандингових платформ, так і сум 
залучених через краудфандинг коштів та кількості успішно реалізованих проектів. Зростання світового 
сектору краудфандингу свідчить про його великий потенціал і перспективність. Активно він почав 
розвиватися з 2009 р., коли у світі стали з’являтися перші професійні площадки. За 5 років (у 2014 р.) 
було вже 1250 інтернет-платформ різної спрямованості, через які залучено $ 16,2 млрд. У 2015 р. 
сума залучених через краудфандинг коштів ще подвоїлася, перевищивши 34 млрд дол. [7]. За даними 
Світового банку до 2025 р. залучення через краудфандинг коштів досягне 96 мільярдів доларів [5]. 

Серед категорій краудфандингу „Бізнес і підприємництво‖ стало лідером, зайнявши у 2014 р. 
41,3 % ($6,7 млрд.) проти 16,9 % у 2012 р., далі йдуть соціальні проекти ($3,06 млрд. або 18,9 %), 
фільми й акторське мистецтво ($1,97 млрд. або 12,2 %) [7]. Таким чином, вихід на лідируючі позиції 
„бізнесу і підприємництва‖ засвідчує зростання активності використання краудфандингу бізнес-



ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННОО--ІІННВВЕЕССТТИИЦЦІІЙЙННАА  ДДІІЯЯЛЛЬЬННІІССТТЬЬ 

 

 141 

структурами для фінансування своїх проектів. Популярними й найрозвинутішими у світі платформами, 
які підтримують категорії „інновації‖/ „підприємництво‖/ „малий бізнес‖/ „інноваційний бізнес‖, є такі, як 
Kickstarter (США), Crowdfunder (США), Quirkly (США), Peerbeckers (США), OurGrowd (Ізраїль), Ulule 
(Франція), Growdcube (СК), Companisto (Німеччина) й ін. [1]. Вітчизняні краудфандингові платформи 
почали з’являтися з 2012 р. („Спільнокошт‖, пізніше Na-Starte, X-Ideas, Українська біржа благодійності, 
GoFundEd). На платформі «Спільнокошт» зараз розвивається сектор колективного фінансування 
інновацій в сфері ІT, відновлюваної енергетики та відповідального підприємництва. Na-Starte 
проводить фінансування проектів у сфері новітніх технологій, комп’ютерних ігор, культури, спорту. 
Українська біржа благодійності розміщує виключно соціальні, благодійні проекти. 

Сучасна модель краудфандингу зазвичай базується на трьох типах суб’єктів: 1) ініціатор 
проекту, який пропонує ідею чи проект; 2) окремі індивіди чи групи, які підтримують ідею/проект та 
готові її фінансувати; 3) „платформа‖, що об’єднує сторони разом для запуску проекту. 

У нашому попередньому дослідженні [2] було виявлено різноманітність визначень 
краудфандингу, тож у межах цієї статті поглибленого огляду давати не будемо, лиш вважаємо за 
доречне ще раз виокремити такі виділені нами аспекти: 1) краудфандингова платформа є складним 
механізмом в соціально-економічному просторі, що забезпечує взаємодію попиту на інвестиційні 
ресурси (представленого об’єктами інвестицій: зазвичай інноваційні ідеї/проекти) і пропозиції 
інвестицій з використанням можливостей Інтернет; 2) з точки зору власника перспективної ідеї/проекту 
краудфандинг доречно вужче трактувати як інноваційний спосіб акумулювання інвестиційних ресурсів 
з використанням мережі Інтернет для можливості її/його реалізації (це первинне за сутністю 
призначення краудфандингу); 3) краудфандингові платформи за сучасних тенденцій розвитку все 
більше приваблюють інвесторів, забезпечують інноваційні можливості інвестування, і краудфандинг 
можна розглядати як інноваційний спосіб інвестування („краудінвестінг‖) [2, с. 182-183]. 

Різні види (моделі) краудфандингу можна виділити за пропонованим ефектом для вкладників 
(нефінансовим, змішаним, фінансовим) залежно від виду винагороди, за вкладом, про що детально 
описано в [2]. Основними з них є такі:  

- благодійність – фінансування на основі безоплатних пожертв (найчастіше для реалізації 
соціально значимих проектів (лікування (реабілітація) людей; ліквідація наслідків стихійного лиха 
тощо). Інвестори нічого не очікують навзамін, окрім морального задоволення;  

- кредитування (краудлендінг і Р2Р кредитування), за якого засновники проекту зобов’язуються 
повернути кредитні кошти інвестору з відсотками; Крауд-кредитування займає найбільшу частку ринку 
краудфандингу. 

- фінансова допомога в обмін на продукцію компанії (гроші в обмін на винагороду). Часто це 
модель попереднього замовлення якоїсь продукції;  

- краудінвестінг – отримання інвесторами частки в компанії.  
Окрім зазначених виділяють ще модель роялті (передбачає майбутній розподіл доходів чи 

прибутку від реалізації проекту між інвесторами і його засновниками) та змішані (гібридні) моделі 
краудфандингу. У структурі світового краудфандигу вони не набрали ще достатньої питомої ваги, про 
що свідчать дані [9]. 

Характерною рисою-умовою краудфандингу є його відкритість. Ініціатор проекту має озвучити 
суму, яку потрібно зібрати (рекомендовано з врахуванням в неї й витрат на обіцяні винагороди та їх 
доставку тощо). Обсяг зібраних коштів на конкретний період часу повинен бути відкритим для всіх.  

На рис. 1. наведено цілі основних груп учасників краудфандингу. 
Зокрема для підприємств застосування краудфандингу як джерела фінансування дає 

можливості вирішити такі завдання [4]: 
- розширити джерела фінансування; 
- забезпечити можливість реалізації проектів з розвитку і модернізації наявної технічної бази; 
- прорекламувати нові послуги, продукти і технології; 
- сприяння росту іміджу підприємства; 
- створення партнерських відносин зі споживачами продукції підприємства і забезпечення 

прямого контакту з ними. 
Також для невідомих стартапів краудфандинг фактично є не лише джерелом фінансування, 

але й одним з ефективних PR-інструментів, даючи шанс автору інноваційної ідеї привернути до неї 
увагу, підвищуючи його шанси потрапити надалі в бажаний інкубатор чи завоювати увагу ангелів чи 
інвесторів. 

Краудфандинг допомагають реалізувати спеціальні краудфандингові платформи, що фактично 
є посередниками між ініціаторами проектів та їх донорами чи інвесторами. Краудфандингові 
платформи є багатозадачними і дозволяють одночасно вирішувати багато проблем як для 
підприємців, так і для осіб, фінансуючих проекти, що, на думку П. Белефлема і Т. Ламберта, пояснює 
популярність платформ [8]. Проведений аналіз різних джерел дав змогу систематизувати переваги і 
недоліки краудфандингових платформ для інвесторів та засновників проектів, що допоможе різним 
учасникам краудфандингу приймати більш виважені рішення (табл. 2).  
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Рис.1. Цілі основних учасників краудфандингу 

Джерело: розроблено автором з використанням джерел [3; 10; 14] 
 

Таблиця 2 
Переваги і недоліки краудфандингових платформ 

 

Переваги Недоліки 

для інвесторів 

- економія часу для пошуку проектів; 
- легкість вибору категорії цікавих для них проектів; 
- можливість швидкого й без яких-небудь труднощів 
перерахунку коштів на рахунок проекту; 
- надання необхідної інформації про проекти, що 
спрощує процес вибору; 
- можливість застосування різних моделей 
фінансування і видів винагород для інвесторів і 
донорів проекту; 
- публічність і прозорість інвестування в конкретні 
проекти; 

- колективне інвестиційне фінансування може стати 
сприятливим ґрунтом для зловживань (є випадки 
виведення коштів) 

для засновників 

- тестування інноваційної ідеї; 
- не потрібно шукати інвесторів, інвестори самі 
шукають цікавий проект; 
- простота взаємодії з потенційними інвесторами 
через краудфандингову платформу в режимі он-лайн; 
- зменшення ролі фінансових посередників; 
- незалежність від банківського кредитування; 
- відкладені фінансові зобов’язання – основні витрати 
на обслуговування залученого капіталу виникають 
після отримання фінансування і реалізації проекту; 
- дозволяє напряму спостерігати попит на продукцію 
чи послуги бізнесу; 
- можливість реклами товару/ послуги до його 
офіційного виходу на ринок; 
- демонстрація товару зацікавленій аудиторії 
 

- можливість усунення дійсно вартих уваги проектів і 
залишення їх без фінансування, якщо іншим вдалося 
більш грамотно подати свою ідею; 
- труднощі з розрахунком обсягів інвестування в 
бізнес-проект й прибутків від реалізації продукту 

Джерело: систематизовано автором на основі джерел [4; 11;14; 10] 

 

Ініціатори проектів / 

засновники 
Інвестори Краудфандингова 

платформа 
 

можливість реалізувати унікальну 
інноваційну ідею, яка б не змогла 
отримати підтримку серед 
традиційних інвесторів 

отримання фінансування 
підтримка підприємців 

очікування винагороди у 
випадку успіху проекту 

„приналежність‖ до реалізації 
проекту, що сподобався 

побудова системи комунікацій 

можливість сприяти позитивним 
змінам (у житті людей, 
організацій, громад, 
суспільства) 

розвиток платформи 

отримання плати за розміщення 
проекту на платформі 

реклама і підвищення 
популярності проекту серед 
майбутніх покупців 

пряме спостереження попиту на 
продукцію чи послуги бізнесу 

- комунікації 
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Вибираючи краудфандингову платформу, розробникам проекту насамперед слід звернути 
увагу на модель і тип, за якими вона працює. Від цього залежатиме подальший вибір системи 
винагород і чи будуть переведені кошти автору проекту у випадку, якщо фінансову ціль не 
досягнуто. Важливими для аналізу є й те, наскільки популярна платформа в мережі Інтернет і на 
які проекти вона націлена, адже від цього залежатиме, якого характеру й обсягу аудиторія буде 
переглядати проект на платформі. Також вагомим критерієм вибору платформи є її монетизація – 
який відсоток від зібраної суми складе комісія й збір платіжної системи [3]. Рівень плати за 
розміщення проекту на краудфандинговій платформі України складає 8-10%, за кордоном – 3-
5% [4]. 

Автору проекту слід оговорити з краудфандинговою платформою умову отримання коштів. 
Найрозповсюдженіші варіанти умов такі [1]: 

1) „все або нічого‖ — автор отримує кошти на рахунок лише при досягненні усієї заявленої в 
проекті суми. Якщо необхідну суму не набрано, то гроші повертаються вкладникам; 

2) „залишити все‖ — автор отримує зібрані кошти незалежно, чи набрано повну суму, чи ні;  
3) „підписка‖ — кошти перераховуються від вкладника відразу на рахунок автора проекту. 

Цю модель найчастіше використовують у благодійних проектах;  
4) „вільна ціна‖ — інвестори особисто вирішують, скільки потрібно для фінансування ідеї. 

Автор отримує зібрані кошти; 
5) „постійне фінансування‖ — постійно діюча модель, за якої фінансування переходить в 

етап фактичного фінансування діяльності, попередніх замовлень і залучення клієнтів; 
6) „переломний момент‖ — кошти перераховують автору проекту у разі досягнення суми, 

меншої за оголошену вартість проекту, якщо автор впевнений, що цих  коштів мінімально має 
вистачити для реалізації ідеї. 

Для авторів ідей і розробників проектів процес краудфандингу відбувається в кілька етапів: 
передстартовий, старт проекту на платформі та заключний етап. Детальніше стадії етапів процесу 
та зміст робіт представлено в табл.3. 

Таблиця 3 
Етапи процесу краудфандингу 

 

Етапи Стадії Зміст робіт 

1 2 3 

П
е

р
е

д
с
та

р
то

в
и

й
 

Пошук 
краудфандингової 
платформи 

Вибір платформи з врахуванням того, на які проекти вона націлена 
(спеціалізована чи багатопрофільна) і чи популярна в мережах. 
Аналізують такі характеристики платформ: обсяг фінансування, 
залученого платформою; кількість і відсоток успішних угод; 
відвідуваність платформи; використовувана модель краудфандингу 
(вид краудфандингу); спосіб фінансування (гнучкий чи фіксований); 
розмір плати з ініціатора проекту, котру знімає платформа; 
відповідність вимогам, які пред’являє платформа до своїх учасників. 
 

Вибір категорії 
проектів 

Цей вибір роблять на основі запропонованих краудплатформою 
категорій. Найчастіше зустрічаються категорії: благодійність, відео, 
їжа, ігри, кіно, музика, наука, суспільство, технології й т. ін. Якщо 
виникають труднощі з визначенням категорії, доречно 
проконсультуватись з менеджерами платформи. 
 

Представлення 
ідеї/проекту 
краудфандинговій 
платформі та відбір 
проектів 
краудфандинговою 
платформою 
 

Формулювання назви проекту, яка б відображає його суть, та цілі 
використання коштів. Визначення фінансової цілі і тривалості 
проекту, системи винагород. Візуалізація цільової аудиторії та 
створення відеоролика проекту. Виконання інших вимог 
краудплатформи. 
Краудфандингова платформа проводить відбір і відхиляє недоречні 
проекти. 

Створення на 
платформі веб-
сторінки присвяченої 
проекту 

На ній розміщують: відеоролик проекту; опис проекту; причина, за 
якою проект має бути профінансованим; список винагород залежно 
від розміру вкладу; зображення прототипу, ескізи продукту й т.ін.; 
фінансова ціль – сума, яку потрібно зібрати; термін, за який її 
потрібно зібрати. 
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продовження табл. 3 

1 2 3 
З

б
ір

 к
о

ш
ті

в
 

Старт проекту. 
Отримання коштів від 
друзів. 
 

На сайті відображається інформація про зібрану суму і час, що ще 
залишився. Завдання для розробників проекту на цьому етапі: 
викликати інтерес цільової аудиторії. Застосовують: розсилання 
особистих повідомлень друзям і знайомим, часті публікації в групі 
проекту і на особистих сторінках засновників, згадки про проект у 
схожих за тематикою групах. Розмір фінансування напряму залежить 
від встановлених у соціальних мережах зв’язків інвесторів та авторів 
проектів. На цьому етапі інвестують першочергово люди, 
безпосередньо пов’язані з проектом і його автором. Потік інвестицій 
стрімкий і доволі значимий, який в сумі може досягати і до половини 
цільової.. 

Завоювання аудиторії Підтримка інтересу цільової аудиторії. Постійні публікації про проект. 
Тут потрібне стимулювання отримання інвестицій шляхом мотивації і 
включення в проект інших інвесторів через спілкування. Від 
проходження цієї стадії залежить, чи досягне проект кінцевої цілі. 

Гонка за участь Це останні дні збору коштів, тому проводиться посилений моніторинг 
процесу збору коштів. Зростання активності засновників і кількості 
публікацій проекту сприяє бажанню цільової аудиторії „в останні 
хвилини‖ допомогти проекту, який зацікавив. 

З
а

кл
ю

ч
н
и

й
 Отримання коштів Отримання автором проекту коштів від платформи за наперед 

обумовленим варіантом: „все або нічого‖, „залишити все‖, „підписка‖, 
„вільна ціна‖, „‖постійне фінансування‖, „переломний момент‖. 

Реалізація проекту Стадія передбачає створення продукту обумовленого проектом. 

Винагороди 
вкладникам. 

Винагороди можуть бути: нефінансові, змішані, фінансові. 
Їх виплата чи пересилання вкладникам потребує певних витрат. 

Джерело: розроблено автором з використанням  джерел [3; 6] 

 
Таке представлення процесу краудфандингу в розрізі етапів, стадій і змісту робіт носить 

методично-інформативний характер для ініціатора проекту й сприятиме організації цього процесу на 
практиці. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, з розвитком ІТ-технологій краудфандинг 
має вагомий потенціал фінансування для різних за масштабами коштів проектів. Його можливості 
можна охарактеризувати спектром цілей і завдань, які він допомагає вирішити різним групам 
учасників, та низкою переваг порівняно з традиційними джерелами фінансування. Поряд з цим 
розуміння певних недоліків краудфандингу допомагатиме більш виваженому користуванню цим 
способом фінансування розробниками проектів. Представлення процесу краудфандингу в розрізі 
етапів, стадій і змісту робіт дає розробниками проектів методичну основу його організації на практиці.  

Подальших досліджень потребують питання розвитку сектору краудфандингу в Україні, 
тенденції розвитку краудфандингових платформ та аспектів їх роботи. 
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Методика дослідження. У дослідженні використано загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема: 

аналізу та синтезу, теоретичного узагальнення, абстрактно-логічний – при дослідженні спектру цілей і завдань 
краудфандингу, його переваг і недоліків; структурно-логічний – при обґрунтуванні етапів та стадій процесу 
краудфандингу.  

Результати. Охарактеризовано можливості краудфандингу низкою цілей і завдань, які він допомагає 

вирішити різним групам учасників: розробникам проектів, інвесторам, краудфандинговій платформі. 
Систематизовано переваги і недоліки краудфандингу порівняно з традиційними джерелами фінансування, що 
допомагатиме більш виваженому користуванню цим способом фінансування розробниками проектів. 
Обґрунтовано структуру процесу краудфандингу в розрізі етапів, стадій і змісту робіт, що дає методичну основу 
його організації на практиці авторами проектів.  

Наукова новизна. Систематизовано спектр цілей і завдань краудфандингу для різних груп його учасників, 
його переваги та недоліки. Представлено процес краудфандингу в розрізі етапів, стадій і змісту робіт. 

Практична значущість. Отримані результати дослідження направлені на вирішення проблеми організації 

процесу краудфандингу розробниками проектів. Вони можуть бути використані в управлінні процесом 
фінансування проектів на різних рівнях. 

Ключові слова: краудфандинг, краудфандингова платформа, інновації, фінансування, інвестиції. 

 
Kuts L.L. CROWDFUNDING PROCESS AS AN INNOVATION IN PROJECT FINANCING 
Purpose. The purpose of the article is to research the theoretical aspects of the phenomenon of crowdfunding as 

innovations in the financing of projects, outline the range of goals and tasks that help to solve the crowdfunding for 
various groups of its participants, systematization of advantages and disadvantages of crowdfunding, researching the 
process of crowdfunding in section of stages, phases and meaning of works for the initiator of the project. 

Methodology of research. The research uses general scientific and special methods, in particular: analysis and 

synthesis, theoretical generalization, abstract and logical – in the study of the spectrum of goals and objectives of the 
crowdfunding, its advantages and disadvantages; structural and logical – in substantiating the stages and phases of the 
crowdfunding process. 

Findings. The possibilities of crowdfunding are characterized by a number of goals and objectives that it helps to 

solve for different groups of participants: project developers, investors, and the crowdfunding platform. The advantages 
and disadvantages of crowdfunding are systematized in comparison with traditional sources of financing, which will help 
more balanced use of this method of financing by project developers. The structure of the crowdfunding process is 
grounded in sections of stages, phases and content of works, which gives the methodical basis of its organization in 
practice by the authors of the projects. 

Originality. The spectrum of goals and objectives of crowdfunding for various groups of its participants, its 

advantages and disadvantages are systematized. The process of crowdfunding is presented in sections of stages, 
phases and meaning of works. 

Practical value. The obtained results of the research are aimed at solving the problem of organizing the process 

of crowdfunding by project developers. They can be used to manage the project financing process at different levels. 
Key words: crowdfunding, crowdfunding platform, innovations, financing, investment, projects. 

 
Куц Л.Л. ПРОЦЕСС КРАУДФАНДИНГА КАК ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ 
Цель. Целью статьи является исследование теоретических аспектов явления краудфандинга как 

инновации в сфере финансирования проектов, определение спектра целей и задач, которые помогает решить 
краудфандинг для различных групп участников, систематизация преимуществ и недостатков краудфандинга, 
исследование процесса краудфандинга в разрезе этапов, стадий и содержания работ для инициатора проекта. 

Методика исследования. В исследовании использованы общенаучные и специальные методы, в 

частности: анализа и синтеза, теоретического обобщения, абстрактно-логический – при исследовании спектра 
целей и задач краудфандинга, его преимуществ и недостатков; структурно-логическое – при обосновании этапов 
и стадий процесса краудфандинга. 

Результаты. Охарактеризованы возможности краудфандинга рядом целей и задач, которые он помогает 

решить различным группам участников: разработчикам проектов, инвесторам, краудфандинговой платформе. 
Систематизированы преимущества и недостатки краудфандинга по сравнению с традиционными источниками 
финансирования, что помогает более взвешенному использованию этого способа финансирования 
разработчиками проектов. Обосновано структуру процесса краудфандинга в разрезе этапов, стадий и 
содержания работ, дающую методическую основу его организации на практике авторами проектов. 

Научная новизна. Систематизированы спектр целей и задач краудфандинга для различных групп 

участников, его преимущества и недостатки. Представлен процесс краудфандинга в разрезе этапов, стадий и 
содержания работ. 

Практическая значимость. Полученные результаты исследования направлены на решение проблемы 

организации процесса краудфандинга разработчиками проектов. Они могут быть использованы в управлении 
процессом финансирования проектов на разных уровнях. 

Ключевые слова: краудфандинг, краудфандинговая платформа, инновации, финансирование, 

инвестиции. 
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ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЙ ІНТЕГРОВАНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОЕКТУ ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В 

ПУБЛІЧНИХ ЗАМОВЛЕННЯХ 
 

Постановка проблеми. Будівельна галузь, включаючи всіх учасників реалізації будівельно-
інвестиційного проекту, характеризується значною фрагментацією більшості процесів. Тому саме 
міжсекторальний підхід є конче необхідним для підтримки довгострокових інвестицій, розвитку 
компетенцій та нарощування потенціалу. Державна політика і публічні закупівлі можуть стати 
потужними інструментами для підтримки позитивних змін в цьому секторі. Без такого напрямку руху 
зверху вниз рівень інвестицій в розвиток інформаційних технологій у будівельній галузі може бути 
недостатнім, і сектор може досягти негативного співвідношення ціни і якості та середнього рівня 
продуктивності. Уряд і організації державного сектора можуть відігравати провідну роль у сприянні 
повному використанню цифрових можливостей і, таким чином, можуть сприяти поліпшенню якості 
державних послуг і оптимізації використання державних коштів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання необхідності запровадження і розвитку 
інформаційного моделювання в будівництві вже піднімалося вітчизняними та іноземними вченими, 
зокрема такими, як: Барабаш М. С. [1], Київська К. І., Лященко Т.О. [2], Bryde D., Broquetas M., 
Volm J. M. [3], Eastman C., Teicholz P., Sacks R., Liston K. [4], Succar B. [5], Love P., Simpson I., Hill A. [6] 
та ін. Разом з тим, є ще значна частина питань, які потребують наукового обґрунтування та вирішення. 

Одне з них  запровадження концепцій інтегрованої реалізації проекту та інформаційного 
моделювання в публічних замовленнях в Україні. 

Постановка завдання. Метою дослідження є розробка методологічних положень і практичних 
рекомендацій щодо запровадження концепцій інтегрованої реалізації проекту та інформаційного 
моделювання в публічних замовленнях в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Запровадження інформаційного моделювання 

(англ. Building Information Modeling, BIM)  це цілий ряд ініціатив з управління змінами, які вимагають: 
цілей, ресурсів, людей, змін, імпульсів, успіхів і часу. Щоб адаптувати ці елементи один до одного, 
необхідна стратегічна основа для впровадження надійних і ефективних програм BIM. Стратегічну 
основу визначають наступні чотири напрямки діяльності, які пов’язані з розробкою ініціатив BIM: 

 встановлення провідної ролі державних органів; 

 створення стратегії та просування ідеї BIM в суспільстві; 

 створення структури співпраці; 

 зростаючий потенціал галузі. 
Кожна з цих основних областей повинна включати конкретні дії, які мають враховувати інтереси 

всіх сторін, які беруть участь в процесі публічних закупівель. Відповідне визначення цих чотирьох 
стратегічних галузей та їх однаковий і одночасний розвиток забезпечують найвищу ефективність і 
надійність програм, в яких органи державного сектора відіграють провідну роль. Опис основних дій в 
рамках чотирьох стратегічних напрямків наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 
Чотири стратегічні напрямки запровадження BIM 

 
Стратегічна 

область 
Опис основної діяльності 

1 2 

Провідна роль 
органів 
державної 
влади 

Визначення мотивації, чіткого розуміння поставлених цілей. 
Визначення цінності BIM для потреб державного і приватного секторів. 
Документування загального підходу щодо переходу до раніше визначених стратегічних цілей. 
Визначення лідера державного сектора для підтримки ініціативи. 
Створення виконавчої команди для реалізації програми. 

Комунікація і 
суспільство 

Раннє і часте співробітництво із зацікавленими сторонами в галузі має ключове значення 
для підтримки процесу змін в галузі. 
Участь в регіональних та тематичних мережах і заохочення такої участі з метою поширення 
передового досвіду. 
Використання засобів масової комунікації, таких як: онлайн-медіа, інтернет і соціальні мережі 
для охоплення максимальної аудиторії. 
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продовження табл. 1 
1 2 

Структура 
співпраці 

Оцінка правових і законодавчих бар’єрів, політики в області регулювання і публічних 
закупівель з метою сприяння співробітництву та обміну даними. 
Розробка міжнародних стандартів та вимог до даних або використання вже готових 
стандартів. 
Посилання на міжнародні стандарти для заохочення співробітництва в процесах і обміні 
даними. 
Розробка керівних принципів та інструментів для підтримки підвищення рівня кваліфікації в 
будівельному секторі та розвитку програм навчання. 

Розвиток і 
нарощування 
потенціалу 

Реалізація пілотних проектів. 
Розширення використання публічних закупівель в якості рушійної сили нарощування 
потенціалу. 
Вимірювання прогресу, створення тематичних досліджень для підвищення обізнаності і 
підтримки в галузі. 

Джерело: розроблено автором 

 
Для поглибленого аналізу, звернемося до досвіду країн ЄС. BIM як технологія, яка отримала 

визнання в більшості розвинених країн, є рекомендованим інструментом для реалізації публічних 
закупівель відповідно до Директиви 2014/24/EU [7]. Також концепція BIM повністю вписується в 
європейську ідею підтримки інновацій та економічного стимулювання за допомогою інновацій для 
підвищення довгострокової ефективності публічних інвестицій. Причини провідної ролі державних 
органів при впровадженні BIM в публічних закупівлях країн ЄС наведено в табл. 2 [8]. 

Таблиця 2 
Причини провідної ролі державних органів при впровадженні BIM в публічних закупівлях 

країн ЄС 
 

Причина провідної 
ролі 

Опис фактора 

Оптимальне 
використання 
державних коштів 

Замовник несе відповідальність за отримання найкращого економічного ефекту 
(максимальне співвідношення якості до обсягу вкладених державних коштів). Завдяки 
впровадженню BIM можна прогнозувати більш точні і нижчі витрати на будівництво, а 
також обмежити затримки в реалізації проекту. 

Публічні закупівлі, 
як мотивація для 
просування 
інновацій 

Уряд, як найбільша підрядна організація в будівельному секторі, з витратами, що 
складають приблизно 30% від загального обороту в будівництві, може і повинен 
впливати та стимулювати інновації. Це одна з цілей, викладених в директиві 
Європейського Союзу про Європейські публічні закупівлі (2014 рік) [7]. 

Ефект мережевої 
взаємодії: підтримка 
малих і середніх 
підприємств 

Будівельна індустрія сильно фрагментована, а 95% сектора становлять малі та середні 
підприємства, тому галузь не може легко перебудуватися і адаптуватися в одному 
конкретному напрямку. Масштабні економічні вигоди можуть бути досягнуті тільки за 
рахунок прийняття BIM на всьому ланцюжку створення вартості. 

Цифрова програма Уряд, політики і промисловість визнають переваги використання «цифризації» 
промислових секторів. Це особливо важлива програма, яка запроваджується в Європі 
за ініціативи Європейської комісії в області єдиного цифрового ринку. 

Джерело: розроблено автором на підставі [8] 

 
Для створення надійної основи для подальшого розвитку BIM в Україні, початок процесу 

впровадження BIM в публічних закупівлях вимагає участі в роботі значної кількості суб’єктів, що 
приймають рішення і зацікавлених осіб. 

Основні завдання, які потрібно вирішити до початку (або паралельно) з впровадженням BIM в 
публічних закупівлях, зводяться до наступних: 

1. Поінформованість політиків і посадових осіб. Найголовніше  це розуміння посадовими 
особами тих ефектів, які може принести BIM державному бюджету і який вплив це матиме на 
підвищення конкурентоспроможності економіки. Концепція BIM пропонує величезний потенціал для 
розвитку передових технологій в науці і промисловості в області ефективного управління життєвим 
циклом будівельного об’єкта, енергетики, а також громадської безпеки. 

Для суб’єктів приватного сектора, які вже використовують цифрові процеси і технології, переваги 
BIM зрозумілі. Вони включають в себе кращу координацію і швидшу передачу точної і надійної 
інформації, що призводить до поліпшення прийняття рішень і підвищення якості результатів. Що 
стосується державного сектора, то ці переваги призводять до економічних вигід, таких як більш 
ефективне використання державних інвестицій на етапі реалізації і більш якісне споживання 
суспільних благ і послуг на етапі експлуатації будівельного об’єкта. У разі запровадження BIM на 
загальнодержавному рівні, такі економічні вигоди впливають на продуктивність будівельного сектора 
та можуть бути об’єднані на національному рівні для підтримки більш високих рівнів продуктивності і 
потенціалу економічного зростання. 
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Окрім економічних вигід, BIM також може використовуватися для отримання екологічних вигід, 
таких як більш точне використання матеріалів, що зменшить кількість відходів, та моделювання і 
аналіз використання енергії, що призведе до зниження її споживання. Власник громадської 
інфраструктури може домогтися соціальних вигід за рахунок ефективного використання BIM під час 
планування і консультацій в державному секторі для підтримки нової або модернізованої громадської 
інфраструктури. Завдяки такій участі в державному секторі можна підтримувати добре продуману 
державну інфраструктуру, адаптовану до потреб місцевої громади, для досягнення більш якісних 
соціальних результатів, таких як краще планування ресурсів, більш широке використання громадських 
об’єктів або ідентифікація і захист історично-архітектурної спадщини. Отже можна зробити висновок, 
що BIM пропонує економічні, екологічні та соціальні вигоди різним зацікавленим сторонам державного 
сектора. 

2. Навчання персоналу новим компетенціям. Держава через систему державної освіти повинна 
заохочувати працівників отримувати нові компетенції та знання в сучасних напрямках, таких як 
управління процесом будівництва або ефективне управління енергією. Необхідно також навчитися 

будувати позитивні відносини в економіці  на основі співпраці та обміну знаннями. 
3. Активна участь замовників і підрядників. Впровадження нових технологій вимагає освіти та 

взаємного використання досвіду. На початковому етапі реалізації пілотні проекти є джерелом знань і 
досвіду для всієї економіки, шляхом емпіричного навчання персоналу як з боку замовника, так і з боку 
підрядника. 

4. Включення українських експертів в організації, що займаються BIM в Європейському Союзі. 
Затримка із впровадженням BIM в Україні очевидна. За цей час у розвинених країнах були 
затвердженні та застосовуються принципи раціонального використання державних коштів та критерії 
реалізації інвестицій, засновані на довгострокових оцінках витрат протягом усього життєвого циклу 
будівельного об’єкта. 

5. Створення установи, відповідальної за організацію та координацію діяльності, пов’язаної з 
впровадження BIM. Необхідно створити орган, який координуватиме та стимулюватиме зміни, а також 
організовуватиме процес міжнародного співробітництва, акумулюючи досвід інших країн. 

На нашу думку, для впровадження BIM в публічних закупівлях в Україні необхідно реалізувати 
наступні завдання (рис. 1). Зокрема: 

 
Рис. 1. Завдання, що потребують вирішення для впровадження BIM в публічних 

закупівлях 
Джерело: розроблено автором 

 
1. Першим формальним кроком, необхідним для впровадження BIM в Україні, є створення при 

Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 
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спільно з підтримкою галузевих експертів і наукових організацій установи, відповідальної за 
організацію та координацію діяльності, пов’язаної з впровадженням BIM. 

Наступні завдання впровадження повинен організовувати, контролювати і координувати 
новостворений орган. 

2. Підготовка проектів законодавчих змін. Організація, яка об’єднує експертів в напрямках 
менеджменту в будівництві, публічних закупівель і, перш за все, досвідчених практиків BIM, повинна 
спочатку зосередитися на створенні основних проектів змін у законодавстві. Повинен бути також 
намічений офіційний графік впровадження BIM. На цьому ж етапі необхідно підготувати план і 
комунікаційну стратегію для задоволення потреб і очікувань зацікавлених сторін. 

3. Розробка стандартів і норм. Впровадження нових процесів вимагає створення публічної бази 
знань і реєстрації стандартів, що відповідають світовим і європейським нормам. 

4. Вибір потенційних пілотних проектів (45 проектів, включаючи інфраструктурні проекти). 
Завдання включає: визначення цілей впровадження методології BIM, визначення ключових заходів 
для досягнення цих цілей; визначення необхідних стандартів для пілотних проектів; проведення 
процедури технічної оцінки окремих проектів; отримання висновків за результатами реалізації 
пілотних проектів і порівняння з поточними проектами; проведення дослідження, яке демонструє 
обґрунтованість подальшої реалізації методології BIM в Україні. 

5. Належний нагляд за пілотними проектами. Пілотні проекти вимагають особливої уваги і 
найкращої експертної підтримки, оскільки перспективи впровадження концепції BIM на ринку 
публічних закупівель залежать від їх реалізації. Перші проекти повинні підтримуватися як 
національними експертами, так і зовнішніми консультаціями, які повинні бути включені до складу 
існуючих організацій. 

Передбачається, що для впровадження концепції BIM в публічних закупівлях необхідно пройти 
наступні стадії (рис. 2). 

 
Рис. 2. Стадії впровадження концепції BIM в публічних закупівлях 

Джерело: розроблено автором 
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Тільки після реалізації вищезазначених завдань, проходження всіх етапів запровадження та 
отримання позитивних результатів пілотних проектів може бути прийняте рішення про обов’язкове 
використання методології BIM в публічних закупівлях. В подальшому новоутворена державна 
інституція повинна зосередити свою увагу на належному нагляді за змінами, що запроваджуються 
підприємствами галузі. Для безпечного та ефективного впровадження замовник і підрядник 
потребують істотної підтримки, а також допомоги в отриманні необхідних ресурсів, включаючи 
підтримку в отриманні фінансування для впровадження і розвитку нових технологій. 

Висновки з проведеного дослідження. Впровадження BIM  це процес, який вимагає 
ретельного проектування, використання всіх наявних знань, аналізу ресурсів, цілей і встановлення 
часових рамок. Кожна з наведених змінних потребує: виявлення проблем, планування та поетапного 
здійснення ряду завдань і, перш за все, подолання бар’єрів. Основою може послужити модель, що 
раніше використовувалася в країнах Європейського Союзу, які за останній час значно просунулися у 
використанні концепції BIM як інструменту для ефективного управління публічними закупівлями. 

Отже, можна виділити наступні етапи впровадження методології BIM в публічних закупівлях: 
1. Створення установи, відповідальної за організацію та координацію діяльності, пов’язаної з 

впровадження BIM. 
2. Підготовка та планування процесу. 
3. Розробка пропозицій для використання принципів і стандартів для застосування методології 

BIM. 
4. Впровадження прийнятих рішень в пілотних проектах, з подальшим моніторингом і збором 

даних. 
5. Прийняття рішень щодо ефективності/неефективності впровадження BIM в публічних 

закупівлях. 
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Трач Р.В. ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЙ ІНТЕГРОВАНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО 

МОДЕЛЮВАННЯ В ПУБЛІЧНИХ ЗАМОВЛЕННЯХ 
Мета. Розробка методологічних положень і практичних рекомендацій щодо запровадження концепцій 

інтегрованої реалізації проекту та інформаційного моделювання в публічних замовленнях в Україні. 
Методика дослідження. У статті використано діалектичний метод пізнання та системний підхід, а також 

прийоми абстрактно-логічного методу, а саме: аналіз і синтез, аналогія і співставлення  при дослідженні 
стратегічних напрямків, завдань, які необхідно розв’язати до початку використання нової концепції та 
запланованих стадій запровадження інформаційного моделювання в публічних закупівлях. 

Результати. Досліджено стратегічні напрямки діяльності, які пов’язані із впровадженням інформаційного 

моделювання в публічних закупівлях та встановлено провідну роль державних органів в просуванні даного 
напрямку. Доведено, що, окрім економічних переваг від запровадження BIM, зацікавлені сторони та державний 
сектор отримують також екологічні та соціальні вигоди. Виокремлено першочергові задачі, які необхідно 
розв’язати для ефективного впровадження BIM в публічних закупівлях. Першим кроком для імплементації BIM є 
створення установи, відповідальної за організацію та координацію діяльності, пов’язаної з впровадження BIM. На 
підставі задач сформовано поетапний графік запровадження BIM із зазначенням конкретних завдань і проблем 
для вирішення. 

Наукова новизна. Запропоновано використання інформаційного моделювання у сфері публічних 

закупівель. Підтримка українським урядом запровадження BIM при реалізації публічних закупівель буде логічним і 
послідовним кроком у обраному нашою державою європейському напрямі розвитку та допоможе заощадити 
бюджетні кошти. 

Практична значущість. Запропоновані стратегічні напрямки, завдання та етапи запровадження BIM 

можуть бути використані будівельними підприємствами, громадськими та суспільними об’єднаннями, органами 
державного управління, в тому числі і при реалізації публічних замовлень. 

Ключові слова: інформаційне моделювання, BIM, будівельні підприємства, публічні замовлення, 

впровадження. 
 
Trach R.V. APPLICATION OF CONCEPTS OF INTEGRATED PROJECT REALIZATION AND 

INFORMATIONAL MODELING IN PUBLIC PROCUREMENT 
Purpose. The aim of the article is the development of methodological provisions and practical recommendations 

for implementation of the concepts of integrated project implementation and information modeling in public procurement 
in Ukraine. 

Methodology of research. The article uses a dialectic method of cognition and a systematic approach, as well as 

methods of the abstract and logical method, namely: analysis and synthesis, analogy and comparison  in the study of 
strategic directions, tasks to be solved before the use of the new concept and the planned stages of implementation 
information modeling in public procurement. 

Findings. The strategic directions of activity related to the implementation of information modeling in public 

procurement are investigated and the leading role of state bodies in the promotion of this direction is established. It is 
proved that besides the economic benefits of introducing BIM, stakeholders and the public sector also receive 
environmental and social benefits. 

The primary tasks that need to be solved for the effective implementation of BIM in public procurement are 
identified. The first step in implementing the BIM is to set up an agency responsible for organizing and coordinating BIM 
implementation activities. On the basis of the tasks a staged schedule of implementation of the BIM has been formed 
with specific tasks and problems for solution. 

Originality. The use of information modeling in the field of public procurement is proposed. The support of the 

Ukrainian government for the implementation of BIM in the implementation of public procurement will be a logical and 
consistent step in the European direction of development chosen by our state and will help to save budget funds. 

Practical value. The proposed strategic directions, tasks and stages of implementation of the Building Information 

Modeling (BIM) can be used by construction companies, public and public associations, public administration bodies, 
including in the implementation of public contracts. 

Key words: information modeling, Building Information Modeling (BIM), construction companies, public orders, 

implementation. 
 
Трач Р.В. ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИЙ ИНТЕГРИРОВАННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА И 

ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПУБЛИЧНЫХ ЗАКУПКАХ 
Цель. Разработка методологических положений и практических рекомендаций по внедрению концепций 

интегрированной реализации проекта и информационного моделирования в публичных закупках в Украине. 
Методика исследования. В статье использованы диалектический метод познания и системный подход, а 

также приемы абстрактно-логического метода, а именно: анализ и синтез, аналогия и сопоставление  при 
исследовании стратегических направлений, задач, которые необходимо решить до начала использования новой 
концепции и плановых этапов внедрения информационного моделирования в публичных закупках. 

Результаты. Исследованы стратегические направления деятельности, связанные с использованием 

информационного моделирования в публичных закупках и установлено ведущую роль государственных органов 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=EN
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в продвижении данного направления. Доказано, что, кроме экономических преимуществ от внедрения BIM, 
заинтересованные стороны и государственный сектор получают также экологические и социальные выгоды. 
Выделены первоочередные задачи, которые необходимо решить для эффективного внедрения BIM в публичных 
закупках. Первым шагом для имплементации BIM является создание учреждения, ответственного за 
организацию и координацию деятельности, связанной с внедрением BIM. На основании задач сформирован 
поэтапный график введения BIM с указанием конкретных задач и проблем для решения. 

Научная новизна. Предложено использование информационного моделирования в сфере публичных 

закупок. Поддержка украинским правительством введения BIM при реализации публичных закупок будет 
логичным и последовательным шагом в выбранном нашим государством европейском направлении развития и 
поможет сэкономить бюджетные средства. 

Практическая значимость. Предложенные стратегические направления, задачи и этапы внедрения BIM 

могут быть использованы строительными предприятиями, общественными объединениями, органами 
государственного управления, в том числе и при реализации публичных заказов. 

Ключевые слова: информационное моделирование, BIM, строительные предприятия, публичные закупки, 

внедрение. 
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ОБЛІК І АУДИТ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА В КОНТЕКСТІ 

ГАРМОНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ І МІЖНАРОДНИХ 
СТАНДАРТІВ 

 
Постановка проблеми. Лісове господарство в Україні на 99,9% лісових земель ведеться 

спеціалізованими державними та комунальними лісогосподарськими підприємствами, проте на 
сьогодні «органами державної влади не забезпечено створення ефективної, прозорої регульованої 
загальнодержавної системи обліку та ведення лісового господарства» [1]. У рамках формування нової 
концепції управління підприємствами лісового господарства опубліковано перелік об’єктів державної 
власності, рекомендованих до передачі в концесію [2], який містить 333 державних лісогосподарських 
підприємств. Можливість залучення до фінансування і управління лісогосподарськими 
підприємствами приватного вітчизняного та іноземного капіталу на умовах державно-приватного 
партнерства актуалізує питання гармонізації фінансової звітності лісогосподарських підприємств з 
Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (МСБО) і фінансової звітності (МСФЗ). 
Національні стандарти, що регламентують порядок і методику визначення фінансових результатів 
діяльності підприємства та ведення обліку, проведення його аудиторської перевірки, не повністю 
відповідають міжнародним стандартам. В процесі впровадження міжнародних стандартів в Україні не 
всі їх елементи були адаптовані в національних стандартах, а це перешкоджає можливості залучати 
інвестиції, розширювати виробництво, впроваджувати сучасні технології деревообробки, конкурувати 
продукції підприємств лісового господарства на європейському ринку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні та практичні аспекти 
гармонізації фінансової звітності підприємств з міжнародними стандартами досліджують Озеран А. В. 
[3], Лучко М. Р. і Бенько І. Д. [4]; питання обліку фінансових результатів згідно з національними та 
міжнародними стандартами висвітлюють Пирець Н. М. і Панфілова Я. Б. [5], Войнаренко М. П. та ін. 
[6]; специфіку обліку на підприємствах лісового господарства розкривають Озеран В. О. [7], Чік М. Ю. 
[7; 8], Олійничук О. І. [9]. Віддаючи належне сучасним науковцям, необхідно зазначити, що у питаннях 
обліку і аудиту фінансових результатів діяльності підприємств лісового господарства у відповідності 
до міжнародних стандартів залишається чимало невирішених проблем, які потребують детального 
дослідження і вироблення методичних пропозицій з урахуванням галузевих особливостей. 

Постановка завдання. Метою дослідження є обґрунтування пропозицій щодо вирішення 
актуальних питань з методики обліку і аудиту фінансових результатів підприємств лісового 
господарства в контексті гармонізації національних та міжнародних стандартів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. За національними та міжнародними стандартами 
в системі бухгалтерського обліку передбачено певний алгоритм визначення фінансового результату, 
що вимагає дотримування принципів бухгалтерського обліку (принцип нарахування доходів і витрат), 
особливостей визначення та класифікації доходів і витрат, послідовності формування фінансового 
результату в процесі операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. Однак, крім спільних 
елементів, що регламентовані міжнародними та національними стандартами обліку щодо визначення 
фінансового результату діяльності, є і відмінності, які можуть зашкодити порівнянності фінансової 
звітності у різних країнах. 

Порівняння принців бухгалтерського обліку та фінансової звітності за міжнародними 
стандартами і українським законодавством призводить до висновків: в українському законодавстві 
використовуються ті ж припущення, що й передбачені МСФЗ, проте вимоги до якісних характеристик 
фінансової звітності розкриті не так детально, як у МСФЗ. Зокрема, в національних положеннях 



  

ООББЛЛІІКК,,  ААННААЛЛІІЗЗ  ІІ  ААУУДДИИТТ 
 

 155 

відсутні: нейтральність – вимога до інформації, що відображується у фінансовій звітності; обмеження 
зі співвідношення вигоди і витрат; поняття збалансованості якісних характеристик; можливість 
застосування професійних суджень бухгалтерів для визначення ймовірності отримання або втрати 
економічних вигод. Відмінною є й «структура висвітлення принципів обліку у національних і 
міжнародних стандартах, що вносить деяке сум’яття і плутанину» [10, с. 188]. 

Крім того, суттєво відрізняється і методика формування форми № 2 «Звіт про фінансові 
результати» (Звіт про сукупний дохід) за національними та міжнародними стандартами: за 
міжнародними стандартами з неї виключено статті надзвичайних доходів і витрат, визначено поняття 
«сукупний дохід» та немає чіткої регламентації його форми і структури. 

Формування «Звіту про сукупний дохід» в європейських країнах передбачає можливість 
альтернативних варіантів подання облікової інформації про сукупні доходи підприємства. Його форму 
та рівень відображення галузевих особливостей на формування фінансових результатів діяльності 
суб’єкти господарювання визначають самостійно. Вітчизняні підприємства подають його у чітко 
регламентованому вигляді: перший розділ – відображення фінансових результатів діяльності; другий 
– відображення інформації про інший сукупний дохід; третій – відображення інформації елементи 
операційних витрат; четвертий – відображає розрахунок показників прибутковості акції. 

Як зазначено в [6, с. 31], «НП(С)БО 1 містить низку таких регламентацій щодо складання форми 
№ 2, які не можна назвати такими, що відповідають МСБО 1 та Концептуальній основі МСФЗ. 
Зокрема, підхід до подання іншого сукупного доходу відповідно до НП(С)БО 1 не дає змогу виконати 
вимогу МСБО 1 щодо окремого подання статей іншого сукупного доходу, які в подальшому будуть 
рекласифіковані в прибуток або збиток за умови виконання певних умов та статей, які не 
підлягатимуть такій перекласифікації». Тобто, форма № 2 «Звіт про фінансові результати» (Звіт про 
сукупний дохід), яку формує та подає підприємство лісового господарства і, наприклад, підприємство 
хімічної промисловості за своєю структурою та змістом нічим не відрізнятиметься, окрім показників, 
що відображають результати діяльності таких підприємств у вартісному вигляді. Національні 
стандарти не враховують галузевих особливостей функціонування на ринку вітчизняного 
підприємства лісового господарства, його форми власності та інших суттєвих чинників. Через чітку 
регламентацію, формуючи дану форму звітності за національними стандартами, такі підприємства не 
мають можливості відобразити саме вплив на формування фінансових результатів специфіки своєї 
діяльності. Крім того, чітка регламентація структури форми № 2 «Звіт про фінансові результати» 
безпосередньо впливає і на методику його визначення. 

Отже, виходячи з вищевикладеного, вважаємо доцільним для підприємств лісового 
господарства удосконалити методику визначення фінансових результатів діяльності підприємства, яка 
відображатиме структуру «Звіту про фінансові результати» (Звіту про сукупний дохід) через систему 
аналітичного обліку. Виявлена необхідність розмежування обліку фінансових результатів за видами 
операційної діяльності (лісове господарство, деревообробне виробництво, сільське господарство і 
мисливство) зумовлює на підприємствах лісового господарства здійснити наступне: 1) визнати назву 
субрахунку 791 «Результат операційної діяльності» рахунку 79 «Фінансові результати» як «Фінансовий 
результат операційної діяльності»; 2) ввести до субрахунку 791 аналітичні субрахунки 791.1 
«Фінансовий результат операційної діяльності лісового господарства», 791.2 «Фінансовий результат 
операційної діяльності деревообробного виробництва» та 791.3 «Фінансовий результат операційної 
діяльності сільського господарства і мисливства». Необхідно зазначити, що доцільність використання 
словосполучення «фінансовий результат» у назвах субрахунків раніше обґрунтовано Задорожним З.-
М. В. [11, с. 28]. 

Відповідно, облік доходів і витрат також має вестися у розрізі напрямів діяльності. Для втілення 
цієї пропозиції у діяльність підприємств лісового господарства пропонуємо ввести у робочий план 
рахунків відповідні аналітичні рахунки до субрахунків 701 «Дохід від реалізації готової продукції», 702 
«Дохід від реалізації товарів», 703 рахунку «Дохід від реалізації робіт і послуг» рахунку 70 «Доходи від 
реалізації». Систему запропонованих аналітичних рахунків щодо обліку доходів і витрат реалізації 
продукції, товарів, послуг підприємств лісового господарства ілюструє рис. 1.  

Запропонована система аналітичних рахунків, з одного боку, сприятиме прийняттю своєчасних 
управлінських рішень щодо пріоритетності того чи іншого напряму операційної діяльності та 
визначення його впливу на кінцевий фінансовий результат, з іншого, – інвестори за даними фінансової 
звітності зможуть отримувати інформацію щодо ефективності ведення діяльності підприємством 
лісового господарства, деревообробного виробництва, сільського господарства та визначити 
напрямки інвестиційних вкладень.  

На підставі запропонованого аналітичного обліку сформовано методику визначення фінансових 
результатів діяльності на підприємствах лісового господарства за міжнародними стандартами (рис. 2) 
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Рис. 1. Система аналітичних рахунків щодо обліку доходів і витрат реалізації продукції, 
товарів, послуг підприємств лісового господарства 

Джерело: авторська розробка 

 
Друга змістова частина даного дослідження стосується аудиту фінансових результатів 

діяльності підприємства лісового господарства. 73% лісових земель України перебуває у користуванні 
підприємств Держлісагенства [1, с. 5] і проведення внутрішніх аудитів здійснюється підрозділами 
внутрішнього аудиту Держлісагенства та його територіальних органів за темами: оцінка діяльності 
державного підприємства щодо законності та достовірності фінансової звітності, правильності 
ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства та планів з питань фінансово-
господарської діяльності і збереження активів. 

Водночас, з метою виявлення особливостей організації і методики аудиту фінансових 
результатів лісогосподарських підприємств було досліджено у цьому аспекті ДП «Чортківське лісове 
господарство», в результаті чого, по-перше, визначено п’ять напрямів удосконалення методики аудиту 
фінансових результатів діяльності підприємств лісового господарства, пов’язаної з перевіркою форм 
фінансової звітності за міжнародними стандартами (рис. 3). 

По-друге, проведене дослідження довело доцільність розробки внутрішнього розпорядчого 
документа – «Положення про проведення аудиторської перевірки за визначеними об’єктами на 
державному підприємстві лісового господарства» (далі – Положення). Таке Положення, на нашу 
думку, дозволить значно підвищити рівень організації та методики проведення аудиту на підприємстві, 
в тому числі – фінансових результатів діяльності. Структура Положення має включати основні 
розділи, назви яких визначалися б за об’єктами аудиторської перевірки та загальних положень щодо 
організації аудиту (рис. 4).  
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Рис. 2. Методика визначення фінансових результатів на підприємствах лісового 
господарства за міжнародними стандартами 

Джерело: авторська розробка 
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Рис. 3. Напрямки удосконалення методики аудиту фінансових результатів діяльності 

підприємств лісового господарства 
Джерело: авторська розробка 

 

 
 

Рис. 4. Структура «Положення про проведення аудиторської перевірки за визначеними 
об’єктами на державному підприємстві лісового господарства» 

Джерело: авторська розробка 
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Наявність та реалізація Положення за такою структурою дасть можливість: 
1. Удосконалити організацію і методику проведення аудиту на підприємстві в цілому. 
2. Уникнути недоліків, які виявлені щодо відображення інших фінансових доходів та інших 

операційних доходів у формах фінансової звітності. 
3. Підвищити ефективність роботи облікового персоналу в процесі аудиторської перевірки з 

питань її організації, що сприятиме точності та достовірності отриманої аналітичної інформації у 
результаті її проведення.  

4. Підвищити якість вихідної обліково-аналітичної інформації з систем бухгалтерського обліку, 
внутрішнього контролю, в результаті проведеного аудиту, що підвищить ефективність управління 
підприємством. 

5. Розширити інформативність та релевантність результатів проведених аудиторських перевірок 
для прийняття управлінських рішень на підприємстві з метою стратегічного планування та 
прогнозування. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, з метою удосконалення методики обліку та 
аудиту фінансових результатів у напрямку відповідності вимогам міжнародних стандартів на 
підприємствах лісового господарства запропоновано ведення аналітичного обліку доходів і витрат 
реалізації продукції, товарів, робіт та послуг й фінансових результатів від операційної діяльності за 
розробленими аналітичними рахунками. Трансформація форм фінансової звітності для таких 
підприємств до вимог міжнародних стандартів передбачає й трансформаційні процедури щодо 
методики визначення фінансових результатів діяльності. Трансформована форма № 2 «Звіт про 
фінансові результати» (Звіт про сукупний дохід) дасть можливість інвесторам та кредиторам отримати 
достовірну та зіставну інформацію для прийняття рішень щодо інвестування, кредитування, 
розширення виробництва, спільного підприємництва та інших форм зовнішньоекономічних зв’язків. 

Запропоноване «Положення про проведення аудиторської перевірки за визначеними об’єктами 
на державному підприємстві лісового господарства» спрямовано на удосконалення організації та 
методики проведення аудиту з метою підвищення ефективності функціонування системи 
бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю та системи управління, підвищення якість обліково-
аналітичної інформації як продукту роботи цих систем підприємства. 
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Якимова Л.П., Попадюк М.Я. ОБЛІК І АУДИТ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА В КОНТЕКСТІ ГАРМОНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ І МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ 
Мета. Обґрунтування пропозицій щодо вирішення актуальних питань з методики обліку і аудиту фінансових 

результатів підприємств лісового господарства в контексті гармонізації національних та міжнародних стандартів. 
Методика дослідження. У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи 

пізнання, зокрема: методи теоретичного узагальнення і порівняльного аналізу – для порівняння міжнародних та 
національних стандартів; методи аналізу і синтезу – для дослідження стану обліку і аудиту на підприємствах 
лісового господарства; абстрактно-логічний метод і системний підхід – для обґрунтування пропозицій щодо 
удосконалення обліку і аудиту фінансових результатів. 

Результати. У дослідженні розкрито особливості визначення фінансового результату діяльності 

підприємств лісових господарств за національними та міжнародними стандартами. Розроблено систему 
аналітичних рахунків щодо обліку доходів і витрат реалізації продукції, товарів, робіт, послуг та фінансових 
результатів від операційної діяльності. Обґрунтовано методику визначення фінансових результатів діяльності 
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підприємств лісового господарства, яка дасть можливість інвесторам отримати достовірну та зіставну інформацію 
для прийняття рішень за умов державно-приватного партнерства. З метою підвищення ефективності 
функціонування системи бухгалтерського обліку та якості аудиторської перевірки розроблено «Положення про 
проведення аудиторської перевірки за визначеними об’єктами на державному підприємстві лісового 
господарства». 

Наукова новизна. Обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення методики обліку доходів, витрат і 

фінансових результатів, яка, на відміну від існуючих, передбачає ведення обліку за аналітичними рахунками в 
розрізі напрямів діяльності підприємств лісового господарства, що забезпечить користувачів інформацією про 
ефективність ведення діяльності підприємством лісового господарства, деревообробного виробництва, 
сільського господарства та мисливства для визначення напрямків інвестування. 

Практична значущість. Теоретико-методичні положення дослідження доведено до рівня конкретних 

пропозицій щодо трансформаційних процедур з гармонізації національних та міжнародних стандартів на 
підприємствах лісового господарства. 

Ключові слова: лісогосподарське підприємство, фінансові результати, фінансова звітність, національні 

стандарти бухгалтерського обліку, міжнародні стандарти фінансової звітності, аудит. 
 
Yakymova L.P., Popadiuk M.Ya. ACCOUNTING AND AUDIT OF FINANCIAL RESULTS AT FORESTRY 

ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF HARMONIZATION OF NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS  
Purpose. The aim of the article is the substantiation of proposals for solving topical issues in the methodology of 

accounting and audit of financial results of forest enterprises in the context of harmonization of national and international 
standards. 

Methodology of research. General scientific and special methods of cognition are used In the process of 

research, in particular: methods of theoretical generalization and comparative analysis – for comparison of international 
and national standards; methods of analysis and synthesis – for studying the status of accounting and auditing at forestry 
enterprises; system approach, abstract and logical method – to substantiate proposals for improving the accounting and 
audit of financial results. 

Findings. The peculiarities of determining the financial performance of forest enterprises in accordance with 

national and international standards are revealed during the study. The system of analytical accounts for accounting of 
incomes and expenses of sales of products, goods, works, services and financial results from operating activities is 
developed.  

The method for determination of financial results of forestry enterprises activity, which will enable investors to 
receive reliable and comparable information for making decisions under the conditions of public and private partnership, 
is substantiated. ―Regulations on carrying out the audit on identified objects at the state enterprise of forestry‖ are 
developed in order to improve the efficiency of the functioning of the accounting system and the quality of audit. 

Originality. The proposals for improving the methodology for accounting for incomes, costs and financial results 

are determined in the article, which, unlike the existing, provides accounting for analytical accounts in terms of activities 
of forest enterprises, which will provide users with information on the effectiveness of the activities of the enterprise 
forestry, woodworking industry, rural farms and hunts to determine the areas of investment. 

Practical value. The theoretical and methodological provisions of the research have been brought to the level of 

concrete proposals regarding the transformational procedures for the harmonization of national and international 
standards at forestry enterprises. 

Key words: forest enterprise, financial results, financial reporting, national accounting standards, international 

standards of financial reporting, audit. 
 
Якимова Л.П., Попадюк М.Я. УЧЕТ И АУДИТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В КОНТЕКСТЕ ГАРМОНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СТАНДАРТОВ 

Цель. Обоснование предложений по решению актуальных вопросов по методике учета и аудита 

финансовых результатов предприятий лесного хозяйства в контексте гармонизации национальных и 
международных стандартов. 

Методика исследования. В процессе исследования использовались общенаучные и специальные 

методы познания, в частности: методы теоретического обобщения и сравнительного анализа – для сравнения 
международных и национальных стандартов; методы анализа и синтеза наблюдения – для исследования 
состояния учета и аудита на предприятиях лесного хозяйства; абстрактно-логический метод и системный подход 
– для обоснования предложений по совершенствованию учета и аудита финансовых результатов. 

Результаты. В исследовании раскрыты особенности определения финансового результата деятельности 

предприятий лесных хозяйств по национальным и международным стандартам. Разработана система 
аналитических счетов по учету доходов и расходов реализации продукции, товаров, работ, услуг и финансовых 
результатов от операционной деятельности. Обоснована методика определения финансовых результатов 
деятельности предприятий лесного хозяйства, которая позволит инвесторам получать достоверную и 
сопоставимую информацию для принятия решений в условиях государственно-частного партнерства. С целью 
повышения эффективности функционирования системы бухгалтерского учета и качества аудиторской проверки 
разработано «Положение о проведении аудиторской проверки по определенным объектами на государственном 
предприятии лесного хозяйства». 

Научная новизна. Обоснованы предложения по совершенствованию методики учета доходов, расходов и 

финансовых результатов, которая, в отличие от существующих, предусматривает ведение учета по 
аналитическим счетам в разрезе направлений деятельности предприятий лесного хозяйства, что обеспечит 
пользователей информацией об эффективности ведения деятельности предприятием лесного хозяйства, 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ    33’’22001188  [[4400]]  
Міжнародний науково-виробничий журнал 

 

 162 

деревообрабатывающего производства, сельского хозяйства и охоты для определения направлений 
инвестирования. 

Практическая значимость. Теоретико-методические положения исследования доведены до уровня 

конкретных предложений по трансформационным процедурам с целью гармонизации национальных и 
международных стандартов на предприятиях лесного хозяйства. 

Ключевые слова: лесохозяйственное предприятие, финансовые результаты, финансовая отчетность, 

национальные стандарты бухгалтерского учета, международные стандарты финансовой отчетности, аудит. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГО 
КОНТРОЛЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ 

ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 
 

Постановка проблеми. Суб’єкти господарювання в процесі своєї діяльності здійснюють 
найрізноманітніші операції на основі заключення різних видів договорів. Безумовно, найбільш 
поширеним серед них є договір постачання. Своєчасне і належне оформлення договору є необхідною 
передумовою для його виконання. Виконання договору полягає у здійсненні сторонами прав, 
виконанні ними обов’язків, що випливають з договору. Відповідно до зобов’язань, одна сторона 
(постачальник, продавець) повинна вчинити на користь іншої особи (покупцю) певну дію: передати 
товар, виконати роботи, надати послуги, а покупець має право вимагати від контрагента виконання 
його обов’язків. Конкретний характер дій визначається видом і змістом договору. 

Успішне здійснення комерційної діяльності залежить від своєчасного виконання сторонами 
договору. Тому важливою частиною комерційної діяльності є організація повсякденного контролю 
виконання договорів і поставки товарів. Це дозволяє забезпечити своєчасне і безперервне постачання 
товарів в узгодженому асортименті, належної якості і в передбаченій кількості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Процесу організації та методики внутрішнього 
контролю забезпечення виконання договірних зобов’язань присвячені праці таких вчених: 
І. А. Белобжецького, М. Т. Білухи, Ф. Ф. Бутинця, Б. І. Валуєва, Н. Г. Виговської, Є. В. Калюги, 
Є. О. Кочеріна, В. Ф. Максімової, В. М. Мурашка, Л. В. Нападовської, В. П. Пантелєєва, 
Л. В. Сотнікової, В. П. Суйца, В. О. Шевчука, А. А. Шпіга, Л. В. Гуцуленко, М. М. Коцупатрий, 
У. О. Марчук та ін. Проте, незважаючи на вагомі напрацювання вчених, питання щодо організації та 
методики внутрішнього контролю забезпечення виконання договірних зобов’язань вимагають на 
подальше вивчення. 

Постановка завдання. Мета статті вивчення процесу організації та методики внутрішнього 
контролю забезпечення виконання договірних зобов’язань. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ефективність розрахункових відносин між 
підприємствами в цілому залежить від стану внутрішньогосподарського контролю розрахунків у межах 
окремого підприємства. Несвоєчасне виявлення помилок у розрахункових документах призводить до 
виникнення різних суперечок під час розрахунків, створення конфліктних ситуацій між контрагентами. 
Тому мета контролю полягає не лише у перевірці дотримання вимог нормативно-правового 
забезпечення під час здійснення розрахункових операцій, але і їх документально-облікового 
обґрунтування. 

Особливу увагу слід звернути на законність розрахунків, їх доцільність, документальне 
оформлення та правильність відображення розрахункових операцій за даними бухгалтерського обліку 
та звітності. 

У функції бухгалтерської служби під час поточного контролю входить відстеження виконання 
кожною з сторін договірних зобов’язань, зокрема дані про надходження матеріальних цінностей на 
склад отримують із звіту матеріально-відповідальної особи, а про оплату платіжних документів 
постачальника – із виписки банку [1]. 
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Тому, на першому етапі контролю перевіряється законність виникнення та дотримання 
договірної дисципліни на постачання запасів для виробництва, а також надання замовлених послуг. 

Більшість суб’єктів господарювання у своїй діяльності мають проблеми, які носять більш 
правовий характер, – це договір поставки. Тому доцільно перш за все перевіряти обґрунтованість 
документального оформлення договірних зобов’язань. 

Регулювання підприємницьких договорів, зокрема договорів поставки регулюється Цивільним 
Кодексом України (ЦКУ) [8] та Господарським Кодексом України (ГКУ) [2]. Договір поставки є 
різновидом договору купівлі-продажу (табл. 1). 

Таблиця 1 
Визначення договору поставки 

 
Визначення договору поставки за ЦКУ Визначення договору поставки за ГКУ 

За договором поставки продавець (постачальник), 
який здійснює підприємницьку діяльність, 
зобов’язується передати у встановлений строк 
(строки) товар у власність покупця для використання 
його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, 
не пов’язаних з особистим, сімейним, домашнім або 
іншим подібним використанням, а покупець 
зобов’язується прийняти товар і сплатити за нього 
певну грошову суму. 
До договору поставки застосовуються загальні 
положення про купівлю-продаж, якщо інше не 
встановлено договором, законом або не випливає з 
характеру відносин сторін. 
Законом можуть бути передбачені особливості 
регулювання укладення та виконання договорів 
поставки, у тому числі договору поставки товару для 
державних потреб. 

За договором поставки одна сторона ‒ постачальник 
зобов’язується передати (поставити) у зумовлені строки 
(строк) другій стороні ‒ покупцеві товар (товари), а 
покупець зобов’язується прийняти вказаний товар 
(товари) і сплатити за нього певну грошову суму. 
Договір поставки укладається на розсуд сторін або 
відповідно до державного замовлення. 
Сторонами договору поставки можуть бути суб’єкти 
господарювання, зазначені у пунктах 1, 2 частини другої 
статті 55 ГКУ. 
Сторони для визначення умов договорів поставки 
мають право використовувати відомі міжнародні звичаї, 
рекомендації, правила міжнародних органів та 
організацій, якщо це не заборонено прямо або у 
виключній формі ГКУ чи законами України. 
Поставка товарів без укладення договору поставки 
може здійснюватися лише у випадках і порядку, 
передбачених законом. 
Реалізація суб’єктами господарювання товарів 
негосподарюючим суб’єктам здійснюється за 
правилами про договори купівлі-продажу. До відносин 
поставки, не врегульованих ГКУ, застосовуються 
відповідні положення Цивільного кодексу України про 
договір купівлі-продажу. 

Джерело: складено авторами за даними [2; 8] 

 
При перевірці договірних зобов’язань треба пам’ятати, що і постачальник, і покупець за 

договором повинні бути господарськими суб’єктами. Відповідно до ГКУ, суб’єктами господарювання 
визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи 
господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов’язків), мають відокремлене майно і 
несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених 
законодавством. Суб’єкти господарювання господарські організації, які діють на основі права 
власності, права господарського відання чи оперативного управління, мають статус юридичної особи, 
що визначається цивільним законодавством та ГКУ [2]. 

Відповідно до ст. 180 ГКУ, зміст господарського договору становлять умови договору, визначені 
угодою його сторін, спрямованою на встановлення, зміну або припинення господарських зобов’язань, 
як погоджені сторонами, так і ті, що приймаються ними як обов’язкові умови договору відповідно до 
законодавства. 

Господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом 
порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов. Істотними є умови, визнані такими за 
законом чи необхідні для договорів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін 
повинна бути досягнута згода. 

При укладенні господарського договору сторони зобов’язані у будь-якому разі погодити предмет, 
ціну та строк дії договору. 

Строком дії господарського договору є час, впродовж якого існують господарські зобов’язання 
сторін, що виникли на основі цього договору. На зобов’язання, що виникли у сторін до укладення ними 
господарського договору, не поширюються умови укладеного договору, якщо договором не 
передбачено інше. Закінчення строку дії господарського договору не звільняє сторони від 
відповідальності за його порушення, що мало місце під час дії договору. 

Договір поставки, відповідно до ГКУ, може бути укладений на один рік, на строк більше одного 
року (довгостроковий договір) або на інший строк, визначений угодою сторін. Якщо в договорі строк 
його дії не визначений, він вважається укладеним на один рік [2]. 
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Строки поставки встановлюються сторонами в договорі з урахуванням необхідності постачання 
товарів споживачам, якщо інше не передбачено законодавством. Якщо в довгостроковому договорі 
кількість поставки визначено лише на рік або менший строк, у договорі повинен бути передбачений 
порядок погодження сторонами строків поставки на наступні періоди до закінчення строку дії договору. 
Якщо такий порядок не передбачений, договір вважається укладеним на один рік. 

У договорі поставки за згодою сторін може бути передбачений порядок відвантаження товарів 
будь-яким видом транспорту, а також вибірка товарів покупцем. 

Згідно ст. 265 ГКУ, за договором поставки одна сторона – постачальник зобов’язується передати 
(поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні ‒ покупцеві товар (товари), а покупець 
зобов’язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму [2]. 

Що стосується міжнародних договорів (міжнародні договори купівлі-продажу, правила інкотермс 
(англ. Incoterms, International commerce terms) міжнародні комерційні умови, комплект міжнародних 
правил з тлумачення найбільш широко використовуваних торговельних термінів (умов) в галузі 
міжнародної торгівлі), то умови інкотермс є стандартизованими. Ці умови регламентують розподіл 
витрат та ризиків, пов’язаних із транспортуванням товару від продавця до покупця, але не визначають 
момент передачі права власності на товар. 

Інкотермс встановлюють правила, які регулюють питання, пов’язані з доставкою товарів від 
продавця до покупця. Це включає в себе власне перевезення, відповідальність за експортне та 
імпортне оформлення товарів. Ці правила визначають відповідального за сплату доставки, митного 
оформлення та страхування ризиків на шляху транспортування товарів у залежності від означених 
стандартних умов поставки. 

Стосовно договорів (контрактів) суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та право, що 
застосовується до них, визначені в ст. 6 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність». Так, 
ст. 6 визначено суб’єкти, які є сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту), мають бути 
здатними до укладання договору (контракту) відповідно до цього та інших законів України або закону 
місця укладання договору (контракту) [6]. 

Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності при складанні тексту зовнішньоекономічного договору 
(контракту) мають право використовувати відомі міжнародні звичаї, рекомендації, правила 
міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено прямо та у виключній формі цим та 
іншими законами України. 

Зовнішньоекономічний договір (контракт) укладається суб’єктом зовнішньоекономічної 
діяльності або його представником у простій письмовій або в електронній формі, якщо інше не 
передбачено міжнародним договором України чи законом. У разі експорту послуг (крім транспортних), 
зовнішньоекономічний договір (контракт) може укладатися шляхом прийняття публічної пропозиції про 
угоду (оферти) або шляхом обміну електронними повідомленнями, або в інший спосіб, зокрема 
шляхом виставлення рахунка (інвойсу), у тому числі в електронному вигляді, за надані послуги. 
Повноваження представника на укладення зовнішньоекономічного договору (контракту) може 
випливати з доручення (довіреності), установчих документів, договорів та інших підстав, які не 
суперечать цьому Закону. 

Для підписання зовнішньоекономічного договору (контракту) суб’єкту зовнішньоекономічної 
діяльності не потрібен дозвіл будь-якого органу державної влади, управління або вищестоящої 
організації, за винятком випадків, передбачених законами України. 

Зовнішньоекономічний договір (контракт) може бути визнано недійсним у судовому порядку, 
якщо він не відповідає вимогам законів України або міжнародних договорів України. 

Також треба орієнтуватися на правила, які рекомендуються Законом України «Про захист 
національного товаровиробника від демпінгового імпорту» і визначені ст. 9 «Порівняння нормальної 
вартості з експортною ціною та визначення демпінгової маржі» [5], п. 1.5 Положення 201 «Про 
затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)» [4] та ін. 

Правила Інкотермс використовують для зовнішньоекономічних договорів, а також не заборонено 
використовувати їх стосовно внутрішніх договорів. При цьому відсутність посилань на Інкотермс в 
угоді між українськими контрагентами призводить до визнання його недійсним. На це вказує 
Міністерство економіки України у Листі «Щодо введення в дію нової редакції Інкотермс-2010» від 
10.06.2011 р. № 4201-24/939 [9] та від 18.07.2011 р. № 4201-26/1134 [10]. 

Стосовно зовнішньоекономічних договорів поставки необхідно визначитися з правом, яким вони 
будуть керуватися у рамках угоди. Така можливість сторонам зовнішньоекономічних договорів 
визначена Законом України «Про міжнародне приватне право» [7]. 

Орієнтовано для складання контракту можна використовувати Положення № 201, у якому 
зовнішньоекономічний договір повинен містити: назву договору, його номер, дату, місце складання; 
преамбулу; предмет договору; інформацію про кількість та якість товару; умови поставки; ціну та 
вартість договору; умови платежу; умови прийому-передачі товарів; форс-мажорні обставини; санкції 
та рекламації; порядок врегулювання суперечок в судовому порядку; реквізити сторін [4]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%8F
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Також при укладанні зовнішньоекономічного договору необхідно пам’ятати про обмеження, які 
встановлюються Верховною Радою України, Кабінетом міністрів України та ін. 

Для організації контролю за ходом виконання постачальниками своїх зобов’язань з поставки 
товарів необхідно використовувати облікові картки на окремих постачальників або спеціальні 
розроблені комп’ютерні програми, які дають змогу в динаміці оцінювати ступінь виконання 
зобов’язань. Ця інформація використовується для: 

‒ оцінки окремих постачальників; 
‒ обґрунтування рішень щодо доцільності продовження закупівлі товарів у постачальника; 
‒ прийняття управлінських рішень щодо звернення до господарського суду та накладання 

штрафів на постачальників, що не виконують узяті на себе зобов’язання; 
‒ прийняття управлінських рішень стосовно додаткової закупівлі товарів у інших постачальників 

при сталому ненадходженні необхідних товарів на підприємство. 
У процесі аналізу відповідності фактичного обсягу надходження товарів укладеним договорам 

на поставку товарів визначають питому вагу у фактичному обсязі надходження товарів окремих груп 
постачальників-виробників та посередників, а також окремих видів договорів. Оскільки постачальники 
характеризуються різними ступенями виконання договірних зобов’язань, то проведення їх 
структурного аналізу дозволяє зробити висновок про якість товарного забезпечення обороту 
підприємства. Для цього розраховується коефіцієнт виконання договірних зобов’язань у цілому по 
підприємству та по окремих постачальниках.  

Розрахунок здійснюється за формулою: 
 

K = Пф/Пд,       (1) 
де K ‒ коефіцієнт виконання договірних зобов’язань; 
Пф ‒ фактична сума (або кількість) постачання товарів на підприємство; 
Пд ‒ сума (або кількість) постачання товарів на підприємство, що передбачено укладеними 

договорами. 
 
Треба намагатись дотримуватись умови: К—>1. При значенні цього коефіцієнта, нижчому за 1, 

необхідно детально вивчити причини такого стану, зокрема: поточні проблеми з виробництвом та 
сировиною; недобросовісність постачальника; відмова підприємства від частини закупівлі товарів, 
передбачених договорами; дії обставин зовнішнього середовища. 

Результати аналізу договірних зобов’язань слугують для прийняття рішення про доцільність 
продовження договірних відносин з партнерами (контрагентами) [3]. 

Успішне здійснення господарської діяльності залежить від своєчасного виконання сторонами 
договору. Тому важливою частиною комерційної роботи є організація повсякденного контролю 
виконання договорів і ходу поставки товарів. Це дозволяє забезпечити своєчасне і безперервне 
постачання товарів в узгодженому асортименті, належної якості і в передбаченій кількості. 

Необхідно деталізувати права і обов’язки кожної сторони, особливості обміну документами та 
придбання чи продажу товару. Чим більше конкретизовано та урегульовано у договорі проблемні 
моменти, тим краще [3]. 

Контролер обирає контрольні процедури відповідно до етапів проведення перевірки 
забезпечення виконання договірних зобов’язань. Особливу увагу слід звернути при проведенні 
контролю забезпечення виконання договірних зобов’язань на: 

‒ наявність та правильність оформлення, змісту договору на відповідність вимогам чинного 
законодавства; 

‒ реальність та правильність відображення заборгованості у фінансовій звітності; 
‒ дати виникнення простроченої заборгованості, непроведення своєчасних розрахунків; 
‒ наявність кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позовної давності; 
‒ стан внутрішнього контролю за розрахунковими операціями; 
‒ правильність визначення сум до сплати в рахунках-фактурах; 
‒ правильність реєстрації первинних документів розрахункових операцій та відображення у 

облікових бухгалтерських регістрах; 
‒ наявність претензій внаслідок порушення договірних зобов’язань, законність їх; 
‒ правильність розрахунку курсових різниць за зобов’язаннями; 
‒ факт проведення інвентаризації розрахункових операцій; 
‒ своєчасність погашення зобов’язань та правильність відображення їх на рахунках 

бухгалтерського обліку; 
‒ правильність відображення операцій по резерву сумнівних боргів у обліку; 
‒ правильність ведення аналітичного обліку розрахунків з контрагентами; 
‒ правильність списання договірних зобов’язань. 
Етапи внутрішнього контролю забезпечення виконання договірних зобов’язань можна 

представити таким чином (рис. 1). 
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Рис. 1. Етапи внутрішнього контролю забезпечення виконання договірних зобов’язань 
Джерело: розроблено авторами 

 
З метою відображення результатів перевірки запропоновано робочий документ контролера 

(табл. 2). 
Таблиця 2 

Робочий документ контролера за результатами перевірки забезпечення виконання договірних 
зобов’язань на законність розрахунків, їх доцільність, документальне оформлення та 

відображення у фінансовій звітності 
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Джерело: розроблено авторами 

 

При перевірці правильності розрахунку курсових різниць за договірними зобов’язаннями 
доцільно приділити увагу на правильність відображення в обліку курсових різниць. З метою 
відображення результатів перевірки запропоновано робочий документ контролера наступної форми 
(табл. 3). 

 

7. Оцінка виявлених відхилень та причин їх виникнення 

8. Розробка заходів з усунення недоліків і порушень 

9. Контроль за виконанням прийнятих рішень 

Етапи внутрішнього контролю забезпечення виконання договірних зобов’язань 

 

2. Перевірка контрагентів та дотримання порядку розрахунково-платіжної 

дисципліни 

 

3. Аналіз договірних зобов’язань  

4. Оцінка реальності договірних зобов’язань, встановлення строків, причин 
виникнення простроченої заборгованості 
 

6. Перевірка правильності розрахунку курсових різниць за договірними 

зобов’язаннями 

5. Перевірка правильності ведення обліку та звітності за договірними 

зобов’язаннями  

1. Перевірка наявності та правильності оформлення договорів 
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Таблиця 3 
Розрахунок курсових різниць на дату балансу чи на дату здійснення господарської операції 
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Запровадження на практиці запропонованих документів дозволить контролеру перевірити 

відповідність облікових записів за кожним з видів договірних зобов’язань. 
Висновки з проведеного дослідження. Отже, особливу увагу при здійсненні контролю 

договірних зобов’язань слід звернути на законність розрахунків, їх доцільність, документальне 
оформлення та відображення у фінансовій звітності. Використання сформованої методики 
проведення внутрішнього контролю операцій із забезпечення виконання зобов’язань забезпечить 
шляхом методичних прийомів контролю доцільність укладання договорів відповідно до обраної 
стратегії розвитку підприємства. 
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Візіренко С.В., Мансурова А.Д. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 
Мета. Вивчення процесу організації та методики внутрішнього контролю забезпечення виконання 

договірних зобов’язань. 
Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети і вирішення поставлених завдань використано 

наступний інструментарій методів наукового дослідження: діалектичний метод пізнання – для уточнення понять 
договору поставки, етапів внутрішнього контролю забезпечення виконання договірних зобов’язань, контрольних 
процедур; аналітико-монографічний – при вивченні літературних джерел; системно-аналітичний метод – при 
дослідженні законодавчих чи інших нормативно-правових актів з питань організації та методики внутрішнього 
контролю забезпечення виконання договірних зобов’язань; методи опису, конкретизації, формалізації – при 
визначенні основних етапів внутрішнього контролю забезпечення виконання договірних зобов’язань; абстрактно-
логічний метод – для узагальнення теоретичних положень, формування висновків та пропозицій. 

Результати. Розглянуто та охарактеризовано теоретичні аспекти організації та методики внутрішнього 

контролю забезпечення виконання договірних зобов’язань. 
Наукова новизна. Обґрунтовано організацію та методику внутрішнього контролю забезпечення виконання 

договірних зобов’язань шляхом виокремлення основних етапів внутрішнього контролю забезпечення виконання 
договірних зобов’язань. Аргументовано, що використання сформованої методики проведення внутрішнього 
контролю операцій із забезпечення виконання зобов’язань забезпечить визначення доцільності укладання 
договорів відповідно до обраної стратегії розвитку підприємства за рахунок методичних прийомів контролю. 

Практична значущість. Основні положення даного дослідження у формі пропозицій та методичних 

рекомендацій можуть бути використані підприємствами для аналізу договірних зобов’язань, прийняття рішення 
про доцільність продовження договірних відносин з контрагентами. 

Ключові слова: договір, контракт, договір поставки, зовнішньоекономічний договір, господарський договір, 

договірні зобов’язання, внутрішній контроль, контрагенти, заборгованість, курсові різниці. 
 

Vizirenko S.V., Mansurova A.D. ORGANIZATION AND METHOD OF INTERNAL CONTROL OF SUPPLY OF 
CONTRACTUAL OBLIGATIONS 

Purpose the articles are the study of process of organization and method of internal control of providing of 

implementation of contractual obligations. 
Methodology of research. For achievement of the put purpose the decision of the put tasks is used the following 

tool of methods of scientific research: dialectical method of cognition – for clarification of concept of agreement of 
delivery, stages of internal control of providing of implementation of contractual obligations,  control procedures; 
analytical and monographic – at the study of literary sources; system analytical method – at research of legislative or 
other normatively legal acts on questions organization and method of internal control of providing of implementation of 
contractual obligations; methods of description, specification, formalization, – at determination of the basic stages of 
internal control of providing of implementation of contractual obligations; abstractly logical method – for generalization of 
theoretical positions, forming of conclusions and suggestions. 

Findings. The theoretical aspects of organization and method of internal control of providing of implementation of 

contractual obligations were considered and described. 
Originality. The organization and method of internal control of providing of implementation of contractual 

obligations were grounded, by the selection of the basic stages of internal control of providing of implementation of 
contractual obligations. Argued, the use of the formed method of lead through of internal control of operations from 
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providing of fulfiling commitment will provide by the methodical receptions of control expedience of entering into contracts 
in accordance with select strategy of development of enterprise. 

Practical value. The substantive provisions of this research in form suggestions and methodical 

recommendations can be used enterprises, for the analysis of contractual obligations, a decision-making about 
expedience of continuation of contractual relationships with contractors. 

Key words: agreement, contract, agreement of delivery, foreign economic treaty, economic agreement, 

contractual obligations, internal control, contractors, debt, exchange rate differences. 
 

Визиренко С.В., Мансурова А.Д. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ВНУТРЕШНЕГО КОНТРОЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Цель. Изучение процесса организации и методики внутреннего контроля обеспечения выполнения 

договорных обязательств. 
Методика исследования. Для достижения поставленной цели и решения поставленных задач 

использован следующий инструментарий методов научного исследования: диалектический метод познания – для 
уточнения понятий договора поставки, этапов внутреннего контроля обеспечения выполнения договорных 
обязательств, контрольных процедур; аналитико-монографический – при изучении литературных источников; 
системно-аналитический метод – при исследовании законодательных или иных нормативно-правовых актов по 
вопросам организации и методики внутреннего контроля обеспечения выполнения договорных обязательств; 
методы описания, конкретизации, формализации – при определении основных этапов внутреннего контроля 
обеспечения выполнения договорных обязательств; абстрактно-логический метод – для обобщения 
теоретических положений, формирование выводов и предложений. 

Результаты. Рассмотрены и охарактеризованы теоретические аспекты организации и методики 

внутреннего контроля обеспечения выполнения договорных обязательств. 
Научная новизна. Обоснованы организация и методика внутреннего контроля обеспечения выполнения 

договорных обязательств путем выделения основных этапов внутреннего контроля обеспечения выполнения 
договорных обязательств. Аргументировано, что использование сформированной методики проведения 
внутреннего контроля операций по обеспечению выполнения обязательств обеспечит определение 
целесообразности заключения договоров в соответствии с выбранной стратегией развития предприятия за счет 
методических приемов контроля. 

Практическая значимость. Основные положения данного исследования в форме предложений и 

методических рекомендаций могут быть использованы предприятиями для анализа договорных обязательств, 
принятия решения о целесообразности продолжения договорных отношений с контрагентами. 

Ключевые слова: договор, контракт, договор поставки, внешнеэкономический договор, хозяйственный 

договор, договорные обязательства, внутренний контроль, контрагенты, задолженность, курсовые разницы. 
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ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ – ФАКТОР 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Постановка проблеми. Собівартість продукції (робіт, послуг) є одним із найважливіших 

показників ефективності функціонування підприємства. Це зумовлено тим, що в собівартості 
акумулюються витрати, які підприємство здійснює в процесі виробництва і реалізації продукції. Як 
наслідок, рівень витрат і використання ресурсів зумовлює фінансовий результат підприємства та 
рівень його економічної безпеки. Одночасно аналіз витрат, що формують собівартість продукції, є 
важливим фактором системи управління підприємством. Даний аналіз дає змогу визначити тенденції 
зміни собівартості, оптимальність її структури, відхилення фактичних витрат від планових, виявити 
резерви її зниження [1, с. 124]. 

Актуальність дослідження полягає в тому, що аналіз собівартості продукції дозволяє 
забезпечити оптимальне співвідношення в моделі «витрати – об’єм виробництва – прибуток». 
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Оптимальність цих складових зумовлює стійкий фінансовий стан підприємства на ринку та його 
економічну безпеку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження структури витрат, їх обліку, системи 
управління та їх оптимізації знайшли відображення в наукових роботах зарубіжних та вітчизняних 
авторів. Серед них: Е. Брігхем, Дж. Шанк, А. Захаров, А. Зюкін, А. Бородкін, Е. Гончарова, 
А. Гальчинський, А. Чандлер та ін. Безпосередньо аналіз методів оптимізації витрат, формування 
системи управління витратами знайшли своє відображення в наукових працях О. Коваленко, 
С. Осьмак, А. Довга, В. Остряніна, Г. Кононова, Т. Яровенко, М. Корінько та ін. Заслуговують на увагу і 
монографії таких авторів, як: Л. Донець та Н. Ващенко, С. Ніколаюк та Д. Никифорчук, М. Заперкляний 
та О. Мельников, в яких комплексно та системно розглядаються питання сутності, складових 
елементів, критеріїв та показників економічної безпеки підприємства. Розгляд питань факторного 
аналізу раціональності структури витрат та їх впливу на рівень економічної безпеки підприємства є 
теж досить поширеним, проте остаточно невирішеним. Особливого значення це питання набуває в 
умовах управління витратами за технологією «ощадливого споживача», сутність якої полягає в тому, 
що розмір витрат оцінюється споживачем, а не виробником. 

Постановка завдання. Метою статті є аналіз впливу елементів собівартості продукції на ціну 
реалізації та фінансовий результат, який лежить в основі економічної безпеки підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Управління витратами – це складний 
багатоаспектний та динамічний процес, що включає управлінські дії, метою яких є досягнення 
високого економічного результату діяльності підприємства. В сучасних умовах управління витратами 
означає створення єдиної, раціональної чітко та безперебійно функціонуючої системи з певними 
цільовими установками та взаємопов’язаними елементи. 

Система управління витратами має функціональний та організаційний аспект. Вона включає такі 
організаційні підсистеми, як пошук і виявлення факторів економії ресурсів; планування витрат за 
видами; облік і аналіз витрат; стимулювання економіки ресурсів і зниження витрат [2]. 

Існує цілий перелік методів управління та оптимізації витрат. До них можна віднести: 
‒ функціонально-вартісний аналіз; 
‒ таргет-костінг; 
‒ стандарт-костінг; 
‒ just-in-time («точно-в-строк»); 
‒ метод збалансованості. 
В даному випадку немає необхідності давати їм характеристику, зазначати позитивні та 

проблемні сторони вищеперерахованих методів. Всі вони мають право на практичне використання і з 
розвитком економічних методів управління їх застосування призводить до раціоналізації структури 
витрат підприємства. Однак, питання виміру рівня впливу факторів на результативний показник в 
досліджуваних економічних процесах не може бути виміряний без факторного детермінованого 
аналізу, під яким слід розуміти «…методику комплексного і системного вивчення та виміру впливу 
факторів на величину результативних показників» [1, с. 126], що характеризують ступінь економічної 
безпеки підприємства. 

Перш за все, необхідно класифікувати витрати підприємства, які формують собівартість 
продукції. Згідно П(с)БО 16 «Витрати», це є зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів 
або збільшення зобов’язань, що призводять до зменшення власного капіталу підприємства (за 
винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками) [3]. Виходячи з 
даного визначення, витрати можна розглядати як суму ресурсів, витрачених на виробництво продукції, 
тобто як вартісну оцінку спожитих у процесі виробництва матеріалів, палива, основних засобів, 
трудових ресурсів, фінансових активів та інших витрат [4, с. 111]. Отже, система управління 
витратами, з метою їх зниження, повинна надати змогу отримати інформацію про їх кількісну оцінку в 
собівартості продукції. Такий підхід дасть змогу реагувати керівництву підприємства на відхилення 
фактичних витрат від встановлених нормативів. 

За способом перенесення вартості на продукцію виробничі витрати поділяються на прямі та 
непрямі. 

Прямі – це витрати, які можуть бути віднесені безпосередньо до певного об’єкта витрат 
економічно можливим шляхом. До прямих витрат належать витрати, пов’язані з виробництвом 
окремого виду продукції (прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці тощо), які можуть 
бути безпосередньо включені до її собівартості. 

Непрямі витрати – витрати, що не можуть бути віднесені безпосередньо до певного об’єкта 
витрат економічно можливим шляхом. До них належать витрати, пов’язані з виробництвом кількох 
видів продукції (загальновиробничі), що включаються до виробничої собівартості за допомогою 
спеціальних методів. Непрямі витрати утворюють комплексні статті калькуляції, які відрізняються за їх 
функціональною роллю у виробничому процесі [5, с. 219]. 

Витрати класифікують також на явні і неявні (імпліцитні). До явних належать витрати, що 
набувають форми прямих платежів постачальникам факторів виробництва і проміжних виробів. До 
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числа явних витрат входять зарплата робітників, менеджерів, службовців, комісійні виплати торговим 
фірмам, виплати банкам та іншим постачальникам фінансових і матеріальних послуг, оплата 
транспортних витрат тощо. 

Неявні (імпліцитні) витрати‒ це альтернативні витрати використання ресурсів, що належать 
власникам фірми або перебувають у власності фірми як юридичної особи. Такі витрати не 
передбачено контрактами, обов’язковими для явних платежів; їх не відображають у бухгалтерській 
звітності, але від цього вони не стають менш реальними. Отже, імпліцитні витрати будуть дорівнювати 
можливості одержання грошових платежів за здавання цього приміщення кому-небудь в оренду [1, 
с. 156]. 

За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат вони поділяються на змінні та постійні. 
До змінних належать витрати, абсолютна величина яких зростає із збільшенням обсягу випуску 

продукції і зменшується із його зниженням. Змінні витрати включають витрати на сировину та 
матеріали, технологічне паливо й енергію, на оплату праці працівникам, зайнятим виробництвом 
продукції, з відрахуваннями на соціальні заходи, інші витрати. 

Постійні – це витрати, абсолютна величина яких із збільшенням (зменшенням) обсягу випуску 
продукції істотно не змінюється. До постійних належать витрати, пов’язані з обслуговуванням і 
управлінням діяльністю підприємства [6, с. 119]. 

Більш детально структуру витрат в собівартості продукції (табл. 1) розглянемо на прикладі 
даних ТОВ «Суші – 3303» (м. Запоріжжя). 

Таблиця 1 
Аналіз структури витрат в собівартості продукції, тис. грн 

 

Елементи витрат 2016 2017 
Питома вага,% Відхилення 

2016 2017 Абсолютне % 

1. Матеріальні витрати 27410 32327 65 67,9 4917 2,9 

2. Витрати на оплату праці 7264 6698 17 14,1 -566 -9,3 

3. Відрахування на соціальні заходи 2717 2521 6,4 5,4 -196 -1,0 

4. Амортизація 1172 1296 2,7 2,7 124 0 

5. Інші прямі витрати 3544 4707 8,4 9,8 1163 1,4 

6. Загальновиробничі витрати 55 61 0,1 0,1 6 - 

Разом 42162 47610 100 100 5448 112,9 

У тому числі  
- змінні витрати 38273 43793 911,7 92 5520 1,3 

- постійні витрати 3889 3817 9,3 8,9 -72 -1,3 

Джерело: складено авторами 

 
Як свідчать дані табл. 1, протягом періоду, що вивчався, має місце зростання витрат на 

виробництво продукції. Їх загальна кількість у звітному періоді (2017 р.) зросла на 5448 тис. грн або 
12,9%. Цей ріст обумовлений, перш за все, збільшенням матеріальних витрат в структурі виробничих 
витрат, питома вага, яких становить 65% в базовому та 67,9% у звітному періоді. Зростання 
матеріальних витрат на 4917 тис. грн або 2,9% зумовлено підняттям цін на енергетичні ресурси. 
Одночасно має місце зниження витрат на оплату праці та відрахування на соціальні заходи, що 
зумовлено скороченням чисельності робітників. Проте скорочення перелічених витрат не сприяло 
зниженню собівартості продукції. 

Для вирішення цієї проблеми вважаємо за необхідне встановити вплив факторів на формування 
собівартості продукції завдяки факторному детермінованому аналізу [7, с. 164]. 

Факторна модель впливу чинників на формування собівартості продукції може бути 
представлена в такій формі: 

 
ЗСВ = МВ + ВП + ВС + А + ІВ + ЗВ,        (1) 

де ЗСВ – загальна сума витрат; 
МВ – матеріальні витрати; 
ВП – витрати на оплату праці; 
ВС – витрати на соціальні заходи; 
А – амортизація; 
ІВ – інші прямі витрати; 
ЗВ – загальновиробничі витрати. 
 
Отже, факторна модель базового періоду (2016 р.): 
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42162 = 27410 + 7264 + 2717 + 1172 + 3544 + 55 
Факторна модель звітного періоду (2017 р.): 
47610 = 32327 + 6698 + 2521 + 1296 + 4707 + 61 
На основі методу ланцюгових підстановок проведено розрахунки впливу окремих елементів 

витрат на їх загальну суму: 

ЗСВ = ЗСВ1 – ЗСВ0 = 47610 – 42162 = 5448 грн. 

1) ЗСВМВ = 32327МВ1 + 7264ВП0  + 2717ВС0 + 1172АО + 3544ІВ0 +55ЗВ0 = 47079 грн 
За рахунок збільшення матеріальних витрат загальна сума виробничих витрат у звітному періоді 

зросла до 47079 грн. 

2) ЗСВВП = 32327МВ1 + 6698ВП1 + 2717ВС0 + 1172А0 + 3554ІВ0 + 55ЗВ1 = 46513 грн 
За рахунок зміни витрат на оплату праці загальна сума їх зменшилась і становить 46513 грн. 

3) ЗСВВС = 32327МВ1 + 6698ВП1 + 2521ВС1+ 1172А0 + 3544ІВ0 + 55ЗВ0 = 46315 грн 
За рахунок зменшення витрат на соціальні заходи загальна сума витрат також зменшилась і 

становить 46315 грн. 

4) ЗСВА = 32327МВ1 + 6698ВП1 + 2521ВС1 + 1296А1 + 3544ІВ1 + 55ЗВ0 = 46441грн. 
Збільшення амортизаційних витрат привело до зростання загальної суми витрат, яка становить 

46441 грн. 

5) ЗСВІВ=32327МВ1 + 6698ВП1 + 2521ВС1 + 1296А1 + 4707ІВ1 + 55ЗВ0 = 47604 грн 
Зростання інших витрат привело до збільшення загальної суми виробничих витрат, яка 

становить 47604 грн. 

6) ЗСВЗВ = 32327МВ1 + 6698ВП1 + 2521ВС1 + 1296А1 + 4707ІВ1 + 61ЗВ1 = 47610 грн 
Зміна всіх елементів витрат у звітному періоді зумовлена збільшенням виробничих витрат до 

загальної суми 47610 грн. 
Проведемо балансову перевірку за методикою: 

ЗСВ1 – ЗСВ0  = МВ + ВП + ВС + ВА + ІВ + ЗВ, яка підтверджує правильність розрахунків. 
Дані показники є вирішальними при оцінці рівня економічної безпеки підприємства, яка 

насамперед характеризує захищеність його потенціалу (виробничого, організаційного, технічного, 
фінансово-економічного та соціального) від негативної дії зовнішніх і внутрішніх факторів, прямих або 
непрямих загроз та здатність підприємства до відтворення [3, с. 11]. Таким чином, економічну безпеку 
підприємства можна розглядати як з позиції агентів ринку, так і з позиції самого підприємства (табл. 2). 

Таблиця 2 
Динаміка показників чистого доходу собівартості та прибутку підприємства, тис. грн 

 

Показники 
Рік Відхилення 

2016 2017 +; - % 

1. Чистий дохід від реалізації продукції 49745 57799 +8054 116 

2. Собівартість продукції 42162 47610 +5448 112 

3. Прибуток 7583 10189 +2606 134 

4. Прибуток після оподаткування 6219 8355 +2136 134 

Джерело: складено авторами 

 
Як свідчать дані табл. 2, має абсолютне і відносне зростання чистого доходу, собівартості 

продукції та прибутку. Так, в 2016 році величина прибутку на підприємстві від реалізації продукції 
становила 7583 тис. грн, а за вирахуванням податку на прибуток його сума склала 6219 тис. грн. В 
2017 році прибуток від реалізації продукції дорівнював 10189 тис. грн, а за вирахуванням податку на 
прибуток його сума склала 8355 тис. грн. За розрахунками керівництва підприємства є можливість 
інвестувати приблизно 50% прибутку, а для потреб необхідно приблизно 10 млн. Такі вихідні дані для 
розрахунку критерію економічної безпеки. Формально він може бути розрахований за формулою: 

                                                                         Іt

БІ
Y

EБ


,                                                                       (2) 
де БІ – брутто-інвестиції підприємства в році t; 

It – інвестиції підприємства в році t, необхідні для забезпечення його економічної безпеки. 
 
Чим більша величина співвідношення до 1, тим вищий рівень економічної безпеки підприємства. 

Причому найбільш точною є оцінка рівня економічної безпеки, яка розраховується за даними 
поточного року [4, с. 112-115]. 

За результатами розрахунків YЕБ 2016= 0,31 і YЕБ 2017= 0,41. 
Таким чином, можна охарактеризувати рівень економічної безпеки підприємств, як нестійкий. 
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Часткові показники рівня економічної безпеки характеризують дані табл. 3. 
Таблиця 3 

Характеристика рівня економічної безпеки підприємства за частковими показниками 
 

Показники 
Роки 

Відхилення 
2016 2017 

1. Рентабельність продукції за валовим прибутком, % 17,9 21,4 + 3,5 

2. Рентабельність продукції за прибутком після оподаткування, % 14,7 17,5 + 2,8 

3. Коефіцієнт фінансової залежності (норматив менше 2) 2,06 2,29 + 0,23 

4. Коефіцієнт автономії (норматив більше 0,5) 0,49 0,44 -0,05 

5. Коефіцієнт фінансової стійкості (норматив більше 1) 0,96 0,79 -0,17 

6. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (норматив 0,2–0,3) 0,04 0,05 + 0,01 

7. Коефіцієнт швидкої ліквідності (норматив більше 1) 0,53 0,57 + 0,04 

Джерело: розраховано авторами 

 
Як свідчать дані табл. 3, у підприємства показники рентабельності характеризують позитивну 

динаміку, показники фінансової стійкості та ліквідності не відповідають нормативним значенням, що 
зумовлено недостачею ліквідних засобів. Це негативно впливає на загальний рівень економічної 
безпеки. 

Покращення економічної безпеки підприємства передбачає, перш за все, зниження 
матеріальних витрат в собівартості продукції. Допустимо, що їх рівень можна знизити за рахунок 
резервів на 10%. Якщо в 2017 році собівартість продукції дорівнювала 47610 тис. грн, то її зниження 
на 10% складає 42849 тис. грн (47610 – 4761). 

Більш детально розрахунок показників прибутку та рентабельності характеризують дані табл. 4. 
Таблиця 4 

Аналіз показників прибутку, собівартості та рентабельності підприємства  
за умови зниження собівартості продукції 

 

Показники Значення 

1. Чистий дохід, тис. грн 57799 

2. Собівартість продукції, тис. грн 42849 

3. Прибуток, тис. грн 14950 

4. Прибуток після оподаткування, тис. грн 12259 

5 Рентабельність продукції за валовим прибутком, % 34,8 

6. Рентабельність продукції за прибутком після оподаткування, % 28,6 

Джерело: розраховано авторами 
 
За умови зниження матеріальних витрат в собівартості продукції та базисній ціні реалізації, 

маємо підвищення рівня рентабельності продукції за валовим прибутком на 13,4% (34,8%  21,4%), а 

рентабельність за чистим прибутком на 11,1% (28,6%  17,5%). Це дає підстави для підвищення 
загального рівня економічної безпеки: YЕБ = 0,61.Дане значення характеризує рівень економічної 
безпеки, як нормальний. 

Закономірно, що збільшення прибутку підприємства та підвищення рівня рентабельності 
наблизить (призведе) до нормативного значення і часткові показники фінансової стійкості та 
ліквідності [8, с. 24]. 

Висновки з проведеного дослідження. Найбільш вагомим напрямком забезпечення 
економічної безпеки підприємства є зниження матеріальних витрат в собівартості продукції. В умовах 
зростання мінімальної заробітної плати та підвищення заробітної плати працівникам, а також 
підвищення цін на енергоносії практично єдиним напрямом зниження собівартості продукції є 
впровадження енергетично ефективних технологій на зниження матеріаломісткості продукції. Це 
призводить до збільшення прибутку підприємства, підвищення його рентабельності, фінансової 
стійкості та ліквідності. В кінцевому рахунку ці часткові показники економічної безпеки покращують і 
загальні (комплексні) показники, про що свідчать розрахунки. 
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Жадан М.І., Бажанов А.О. ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ – ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВА 
Мета. Аналіз впливу елементів собівартості продукції на ціну реалізації та фінансовий результат, який 

лежить в основі економічної безпеки підприємства. 
Методика дослідження. В процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи, 

зокрема:метод теоретичного узагальнення та порівняння став підґрунтям вивчення впливу елементів собівартості 
продукції на ціну реалізації та фінансовий результат, який лежить в основі економічної безпеки 
підприємства;логічний метод та методи індукції і дедукції, групування та узагальнення виступили основою при 
розгляді понять «витрати», «управління витратами» та ін; метод факторного детермінованого аналізу 
використано при оцінці факторів впливу на рівень економічної безпеки підприємства; метод економіко-
математичного моделювання застосовано при побудові факторної моделі впливу чинників на формування 
собівартості продукції;монографічним методом викладено результати дослідження. 

Результати. Окреслено сутність витрат виробництва. Наголошено на потребі факторного аналізу 

собівартості продукції як одного з інструментів механізму управління витратами діяльності суб’єктів 
господарювання. Проаналізовано вплив елементів собівартості продукції на ціну реалізації та фінансовий 
результат, який лежить в основі економічної безпеки підприємства. Розглянуто структуру витрат в собівартості 
продукції. Досліджено динаміку показників чистого доходу собівартості та прибутку підприємства. Встановлено 
рівень економічної безпеки підприємства за частковими показниками. Визначено показники прибутку, собівартості 
та рентабельності підприємства за умови зниження собівартості продукції. 

Наукова новизна. Обґрунтовано доцільність у створенні єдиної, раціональної, чітко та безперебійно 

функціонуючої системи управління витратами, яка гарантуватиме належний рівень економічної безпеки 
підприємства. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00
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Практична значущість. Отримані результати дослідження сприятимуть зниженню собівартості продукції і 

можуть бути використані при оцінці рівня економічної безпеки підприємства. 
Ключові слова: витрати, управління витратами, собівартість продукції, економічна безпека підприємства. 

 
Zhadan M.I., Bazhanov A.O. REDUCING PRODUCTION COSTS – THE FACTOR OF ECONOMIC SAFETY OF 

THE ENTERPRISE 
Purpose. The aim of the article is the analysis of the influence of elements of the cost of production on the sales 

price and the financial result, which underlies the economic security of the enterprise. 
Methodology of research. The method of theoretical generalization and comparison became the basis for 

studying the influence of elements of the cost of production on the price of sales and the financial result that underlies the 
economic security of the enterprise. Logical method, methods of induction and deduction, grouping and generalization 
were the basis for considering the concepts of ―costs‖, ―cost management‖, etc. The method of factor deterministic 
analysis is used in assessing the factors of influence on the level of economic security of the enterprise. The method of 
economical and mathematical modeling is used in constructing a factor model of the influence of factors on the formation 
of the cost of production. The monographic method describes the results of the study. 

Findings. The essence of production costs is outlined. It is emphasized on the necessity of factor analysis of the 

cost of production as one of the tools of the mechanism for management of expenses of business entities. The influence 
of elements of the product cost price on the sales price and the financial result, which underlies the economic security of 
the enterprise, is analyzed. The structure of expenses in the cost price of products is considered. 

The dynamics of indicators of net income of cost and profit of the enterprise is studied. The level of economic 
security of the enterprise by the partial indicators is established. The indicators of profit, cost and profitability of the 
enterprise are determined on condition of reduction of the production cost. 

Originality. The necessity to create a unified, rational, clear and uninterrupted functioning of the cost 

management system, which guarantees the proper level of economic security of the enterprise, is substantiated. 
Practical value. The main provisions of this study in the form of proposals and methodological recommendations 

can be used in assessing the level of economic security of the enterprise. 
Key words: costs, cost management, cost of production, economic safety of the enterprise. 

 
Жадан М.И., Бажанов А.А. СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ – ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Цель. Анализ влияния элементов себестоимости продукции на цену реализации и финансовый результат, 

который лежит в основе экономической безопасности предприятия. 
Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы, 

в частности: метод теоретического обобщения и сравнения стал основой изучения влияния элементов 
себестоимости продукции на цену реализации и финансовый результат, который лежит в основе экономической 
безопасности предприятия; логический метод, методы индукции и дедукции, группировки и обобщения 
выступили основой при рассмотрении понятий «затраты», «управление затратами» и др.; метод факторного 
детерминированного анализа использован при оценке факторов влияния на уровень экономической 
безопасности предприятия; метод экономико-математического моделирования применен при построении 
факторной модели влияния факторов на формирование себестоимости продукции; монографическим методом 
изложены результаты исследования. 

Результаты. Определена сущность издержек производства. Отмечено необходимость факторного 

анализа себестоимости продукции как одного из инструментов механизма управления затратами деятельности 
субъектов хозяйствования. Проанализировано влияние элементов себестоимости продукции на цену реализации 
и финансовый результат, который лежит в основе экономической безопасности предприятия. Рассмотрена 
структура расходов в себестоимости продукции. Исследована динамика показателей чистого дохода 
себестоимости и прибыли предприятия. Установлено уровень экономической безопасности предприятия по 
частным показателям. Определены показатели прибыли, себестоимости и рентабельности предприятия при 
снижении себестоимости продукции. 

Научная новизна. Обосновано целесообразность в создании единой, рациональной, четко и 

бесперебойно функционирующей системы управления затратами, которая будет гарантировать надлежащий 
уровень экономической безопасности предприятия. 

Практическая значимость. Полученные результаты исследования будут способствовать снижению 

себестоимости продукции и могут быть использованы при оценке уровня экономической безопасности 
предприятия. 

Ключевые слова: затраты, управление затратами, себестоимость продукции, экономическая 

безопасность предприятия. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ  
БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ 

 
Постановка проблеми. В умовах мінливого економічного середовища постають нові проблеми 

перед банківською системою в цілому, розв’язання яких залежить від рівня стійкості банківської 
системи і банківської установи зокрема. Тому виникає необхідність дослідження банківських ризиків і 
методів управління ними, а попередження ризиків має стати пріоритетним напрямом розвитку 
банківської системи в сучасних умовах, що визначає актуальність обраної теми дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед наукових праць вітчизняних та зарубіжних 
вчених, присвячених організації системи управління банківськими ризиками, потрібно виокремити 
праці таких науковців, як: В. М. Каднічанська [7], А. Б. Камінський [8], В. В. Коваленко [15], 
О. О. Павлюк [12], П. С. Роуз [14], Ж. І. Торяник [7] тощо. Їх роботи є науково цінними і мають 
практичне втілення. Проте, банківська система не стоїть на місці і потребує невпинного 
вдосконалення та пошуку нових методів управління. У цьому зв’язку дослідження питань організації 
системи управління банківськими ризиками набуває особливого значення, що зумовлює актуальність 
обраної теми та доцільність проведення досліджень для розвитку цього питання. 

Постановка завдання. Мета роботи полягає в розкритті діючої практики з організації системи 
управління банківськими ризиками, визначення сучасного стану рівня банківських ризиків, а також 
пошуку напрямків удосконалення цієї роботи на основі систематизації існуючих пропозицій щодо цього 
питання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ризик-менеджмент є важливою складовою 
систем прийняття рішень у банках. Теоретичний аспект значущості ризик-менеджменту розкривається 
його роллю у створенні вартості банку. Наявність системи ризик-менеджменту дає змогу захистити 
банк від великих збитків та зберегти вартість капіталу. У разі ефективного ризик-менеджменту та 
розвитку бізнесу вартість банку зростає, що відповідає цілям акціонерів її максимізувати [8, с. 52]. 

Нині ставиться вимога, щоб усі рішення, які приймаються в діяльності банку, ураховували 
ризики. У сучасних політичних, економічних умовах України успішність банківської діяльності та 
функціонування фінансової системи держави загалом потребує розробки та впровадження ризик-
менеджменту, який може та повинен стати важливим інструментом забезпечення стійкості й 
ефективності роботи банків [4]. 

Pизики, пов’язaні з бaнківською діяльністю, повинні бaнкaми визнaвaтися, відстежувaтися і 
контpолювaтися. Нaйвaжливішa зaдaчa в цьому плaні постaвленa пеpед бaнківським нaглядом. 

Бaнківським нaглядом Нaціонaльного бaнку Укpaїни пpоводяться інспекції установ банків, за 
підсумкaми яких пpиймaються відповідні pішення щодо зaстосувaння до них aдеквaтних зaходів 
впливу. 

Ризики банківської діяльності можуть бути зумовлені систематичністю впливу зовнішніх і 
внутрішніх факторів, які притаманні банківській діяльності що, у свою чергу, впливає на діяльність 
кожного банку. А сукупна діяльність банків (їхні показники) дає змогу оцінювати вплив банківських 
ризиків на фінансову стійкість банківських установ країни. Зокрема, результатами впливу ризиків на 
фінансову стійкість є кількість банків і показники діяльності банків України (табл. 1) [7, с. 73]. 

За результатами діяльності банків витрати значно перевищують доходи, в результаті чого 
збільшується чистий збиток банків України. Така ситуація є наслідком дестабілізуючого 
внутрішньополітичного чинника. Результатами цих процесів стають зниження платоспроможності 
українських банків, відплив капіталу за кордон, зниження кількості банків, зниження довіри до банків. 

При проведенні активно-пасивних операцій банк повинен дотримуватися відповідних 
економічних нормативів, що дозволяє уникнути різноманітних ризиків в організації банківської 
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діяльності. В табл. 2 представлені значення економічних нормативів в цілому по системі банків 
України за 2015–2017 рр. 

Таблиця 1 
Результати діяльності банків України за 2015–2017 рр. 

 

Показники 
Роки 

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

Кількість банків за Реєстром, шт. 182 182 177 

Доходи, млн грн 199193 190691 178139 

Витрати, млн грн 265793 350078 204611 

Результат діяльності, млн грн -66600 -159388 -26472 

Рентабельність (збитковість) активів, % -5,46 -12,60 -1,94 

Рентабельність (збитковість) капіталу, % -51,91 -116,74 -15,96 

Джерело: складено авторами на основі [11; 13] 

 
Таблиця 2 

Значення економічних нормативів по системі банків України за 2015–2017 рр. 
 

Норматив 
За станом на 

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

Н1 Регулятивний капітал (млн грн) 129816,9 109653,6 115817,6 

Н2 
Норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу 
(не менше 10%) 

12,31 12,69 16,10 

Н4 Норматив миттєвої ліквідності (не менше 20%) 78,73 60,79 55,55 

Н5 Норматив поточної ліквідності (не менше 40%) 79,98 102,14 108,08 

Н6 Норматив короткострокової ліквідності (не менше 60%) 92,87 92,09 98,37 

Н7 
Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного 
контрагента (не більше 25%) 

22,78 21,48 20,29 

Н8 
Норматив великих кредитних ризиків (не більше 8-кратного 
розміру регулятивного капіталу) 

364,14 308,27 208,31 

Н9 
Норматив максимального розміру кредитного ризику за 
операціями з пов’язаними з банком особами (не більше 25%) 

31,19 36,72 17,89 

Н11 
Норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною 
установою (не більше 15%) 

0,002 0,001 0,0001 

Н12 Норматив загальної суми інвестування (не більше 60%) 1,10 0,60 0,22 

Джерело: складено авторами на основі [13] 

 
Проведений аналіз виконання економічних нормативів НБУ комерційними банками протягом 

2015‒2017 рр. дозволив констатувати, що, в цілому, комерційні банки дотримуються їх виконання. 
Проте лише один норматив перевищує норму 25% – норматив максимального розміру кредитного 
ризику за операціями з пов’язаними з банком особами. У 2015 році його значення становило 31,19%, у 
2016 році – 36,72%. Зростання цього показника на 5,53% свідчило про підвищення кредитного ризику 
в банківській системі України. Хоч у 2017 році цей показник увійшов в норму, проте рівень кредитного 
ризику банківської системи є надзвичайно високим та негативно впливає на стабільність 
функціонування усієї банківської системи. 

Дієвим інструментом оцінки банківських ризиків є стрес-тестування. Стрес-тестування не є 
новим інструментом в системі банківського ризик-менеджменту, проте в даний час істотно 
підвищилася його значимість, розширився зміст і збільшилася кількість пов’язаних з ним викликів для 
фінансової галузі економіки в цілому [9, с. 73]. 

Стрес-тестування – один з видів тестування, який оцінює надійність і стійкість системи в умовах 
перевищення меж нормального функціонування. Результатом стрес-тестування є виявлення стійкості 
системи під більшим навантаженням, ніж тим, яке дозволяє системі знаходитися в стійкому положенні 
в нормальних умовах. Стрес-тестування як сучасний інструмент ризик-менеджменту дозволяє оцінити 
максимально очікувані втрати окремих банків та банківського сектора в цілому залежно від глобальних 
та специфічних економічних тенденцій в тій чи іншій країні. 

Мета стрес-тестування – оцінка можливих збитків банківської системи при настанні певних подій. В 
результаті аналізу виходить інтегральна оцінка, що дозволяє визначити, при зміні яких умов (факторів) 
банк опиниться в критичному стані. Таким чином, розписується сценарій стану банку в стресі. 

На сьогоднішній день стрес-тестування є загальновизнаною необхідною складовою системи 
управління ризиками, незважаючи на свою, на перший погляд, другорядну роль. 
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Враховуючи світовий досвід щодо здійснення стрес-тестування та рекомендації, які викладені в 
Основних принципах ефективного банківського нагляду, розроблених Базельським комітетом з 
банківського нагляду, банкам доцільно здійснювати стрес-тестування за такими ризиками: кредитний 
ризик; ризик ліквідності; ринковий ризик (валютний ризик, ризик зміни процентної ставки); операційний 
ризик [15, с. 242, 244; 10]. 

Ще одним шляхом удосконалення системи управління банківськими ризиками є застосування 
системи збалансованих економічних показників (табл. 3). 

Таблиця 3 
Збалансована система показників стратегічної карти управління ризиками банку 

 

Ключові 
фактори 

успіху 

Стратегічні цілі 
мінімізації ризиків 

KPI 
(показник досягнення мети) 

Управління та 
служби, 

відповідальні за 
виконання 

Аспект «Фінанси» 

Зміцнення 
фінансового 
стану банку 

- підвищення фінансової 
стійкості банку; 
- уникнення кредитного 
ризику і оптимізація 
кредитного процесу; 
- збільшення обороту 
банку; 
- збільшення прибутку 
банку; 
- зменшення витрат банку; 
- оптимізація активів банку; 
- дотримання ліквідності 
банку. 

- коефіцієнт кредитної активності; 
- коефіцієнти миттєвої та поточної ліквідності; 
- коефіцієнт ліквідності за строковими 
зобов’язаннями; 
- коефіцієнти активності залучення 
міжбанківських кредитів і строкових депозитів; 
- коефіцієнт загальної інвестиційної активності;  
- коефіцієнт фінансового важеля; 
- коефіцієнт захищеності капіталу; 
- мультиплікатор капіталу;  
- рентабельність капіталу; 
- чистий спред. 

Правління банку, 
кредитне 
управління, 
управління 
прогнозування 
діяльності, 
управління аналізу 
і статистики, 
комітет з питань 
управління 
активами і 
пасивами, 
ревізійний відділ. 

Аспект «Клієнти» 

Підвищення 
рівня 
задоволеності 
клієнтів та 
розширення 
клієнтської 
бази 

- утримання і залучення 
нових клієнтів; 
- забезпечення зростання 
задоволеності споживачів; 
- збільшення виручки з 
кожного клієнта; 
- підвищення рівня бренда 
банку. 

- відсоток нових клієнтів; 
- рівень розвитку клієнтської бази; 
- відсоток постійних клієнтів у загальній 
клієнтській базі; 
- коефіцієнт розвитку клієнтської бази; 
- кількість клієнтів на 1 відділення; 
- витрати на маркетинг і рекламу в загальних 
витратах банку;  
- рівень прибутку банку в розрахунку на 1 
клієнта;  
- залучені ресурси банку в розрахунку на 1 
клієнта; 
- співвідношення кількості клієнтів та 
працівників банку;  
- показник задоволеності клієнтів. 

Управління 
маркетингу і 
зв’язків з 
клієнтурою. 

Аспект «Внутрішні бізнес-процеси» 

Створення 
позитивного 
іміджу банку 

- створення 
корпоративного 
навчального центру; 
- зменшення часу 
розробки нових продуктів; 
- удосконалення процесу 
продажу продукції; 
- оптимізація процесу 
виробництва продукції. 

- швидкість та оперативність вирішення всіх 
проблем клієнтів; 
- частка нових продуктів;  
- частка унікальних продуктів у продуктовому 
ряді;  
- частка доходів від нових продуктів у загальних 
доходах; 
- частка витрат від операційної діяльності;  
- частка стандартизованих банківських 
продуктів;  

- частка стандартизованих бізнес-процесів. 

Правління банку; 
керівництво 
відділень банку; 
фінансові 
менеджери. 

Аспект «Персонал» 

Підвищення 
рівня 
професіона-
лізму та 
добробуту 
персоналу 

- підвищення кваліфікації 
персоналу; 
- залучення 
кваліфікованих і 
досвідчених спеціалістів; 
- утримання цінних 
працівників; 
- атестація кадрів. 

- відсоток кваліфікованого персоналу; 
- витрати на навчання працівників; 
- зростання заробітної плати; 
- бонуси; 
- оцінка експерта; 
- коефіцієнт стабільності персоналу; 
- частка працівників з вищою спеціалізованою 
освітою;  
- коефіцієнт інтелектуального потенціалу;  
- частка витрат на оплату праці персоналу; 
- частка витрат на навчання персоналу у 
витратах на персонал;  
- дохід від операцій на 1 працівника;  

- обсяг активів на 1 працівника. 

Відділ кадрів, 
Правління банку. 

Джерело: складено авторами на основі [1; 5; 6; 16] 
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Система збалансованих показників (СЗП) базується на чотирьох взаємопов’язаних головних 
складових. Програмний комплекс використовує методологію СЗП для цілей коротко- та 
середньострокового планування, і пов’язаний з системами моніторингу фактичних значень ключових 
показників ефективності. Це дозволяє оперативно виявляти проблеми розвитку окремих продуктових 
напрямів банку з позицій управлінням банківськими ризиками та оцінювати загальні перспективи 
виконання бізнес-плану [1, с. 181]. 

Однією з основних організацій, яка регулює діяльність банків у світі, є Базельський комітет з 
питань банківського нагляду. На думку економістів, рекомендації Базельського комітету стосовно 
регулювання ризиків банківської діяльності, які були прийняті в червні 2004 р. (Базель II), не змогли 
забезпечити фінансову стійкість банків в умовах значних змін чинників зовнішнього середовища. З цієї 
причини одним із шляхів створення передумов для довгострокового сталого розвитку фінансового 
сектору є наближення стандартів регулювання платоспроможності та ліквідності банків до 
рекомендацій Базельського комітету шляхом упровадження рекомендацій Базель III [2; 12]. 

Основною метою оновленої концепції є забезпечення стійкого розвитку банківських установ, що 
передбачає їх здатність до результативної протидії негативному впливу чинників внутрішнього та 
зовнішнього середовища. 

Головними цілями сформованої на засадах Базеля III концепції управління банківськими 
ризиками є: 

- зміцнення міжнародних нормативів з управління капіталом та ліквідністю для створення більш 
стійкого банківського сектору; 

- покращення здатності банківського сектору долати наслідки фінансових та економічних криз і 
таким чином знизити ризик розповсюдження цих проблем з фінансового у реальний сектор економіки 
[3, с. 45]. 

Для досягнення цих цілей рекомендації Базель III були розділені на три частини за такими 
напрямками: капітал, ліквідність, системний ризик (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Основні компоненти Базеля III 
Джерело: [3, с. 46] 
 

Крім зовнішніх інструментів, покращити дієвість управління банківськими ризиками та зменшити 
розмір банківських ризиків можливо за допомогою ефективного використання наступних внутрішніх 
інструментів та організаційно-економічні напрямів управління ризиками: 

- застосування процедур банкашуренса; 
- визначення розміру економічного капіталу в залежності від стратегії розвитку банку; 
- сек’юритизація банківських активів; 
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- організація центрів відповідальності банку; 
- впровадження зонального управління банківськими ризиками. 
Тому, з огляду на ризиковий сучасний стан банків України, обґрунтування нової концепції 

управління банківськими ризиками на засадах Базеля III є вкрай актуальними та необхідним для 
сучасного банківського сектору України, розвиток якого знаходиться під значним негативним впливом 
чинників зовнішнього середовища. 

Висновки з проведеного дослідження. Ризиковість у діяльності банківських установ буде 
існувати завжди. Проте залишається нагальним питання, які саме методи використовувати задля 
мінімізації ризиків та збереження стабільності функціонування банків у нестабільних економічних 
умовах. Це завдання постає не лише для центрального банку, а й для самих банків.  

Тому, як показує практика, сьогодні, на жаль, відсутні уніфіковані методики, що регламентують 
порядок проведення стрес-тестування фінансової стійкості кредитної організації в українських 
комерційних банках. Як один із варіантів організації злагодженої роботи у банку, була запропонована 
збалансована система показників, яка в подальшому може мати різні інтерпретації в залежності від 
конкретно обраного ризику банку та бути більш деталізованою. Перспективним для подальших 
досліджень залишається впровадження Базеля III, який дещо змінить принципи функціонування 
банківської діяльності та матиме подальше підґрунтя для вдосконалення методів управління 
банківськими ризиками в Україні. 
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Христофорова О.М., Кучерявенко Л.М. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ 

РИЗИКАМИ 
Мета. Розкриття діючої практики з організації системи управління банківськими ризиками, визначення 

сучасного стану рівня банківських ризиків, а також пошуку напрямків удосконалення цієї роботи на основі 
систематизації існуючих пропозицій щодо цього питання. 

Методика дослідження. У статті було використано загальнонаукові та методи економічних досліджень, 

зокрема: наукове абстрагування – для виділення проблеми підвищеної ризиковості при здійсненні своєї 
діяльності банківськими установами; статистико-економічний – для аналізу, порівняння й наочного відображення 
статистичних даних із метою дослідження стану функціонування вітчизняних банків та показників, що 
характеризують ступінь захищеності й можливості виникнення банківських ризиків; методи статистичного аналізу 
– для узагальнення впливів окремих структурних компонент банківського діяльності на ступінь ризиковості; 
абстрактно-логічний – для формування висновків та пропозицій. 

Результати. Визначено необхідність управління ризиками банку, які зростають з кожним роком у зв’язку зі 

складним загальноекономічним становищем країни та появою нових тенденцій у банківській діяльності. 
Визначено економічні показники, які характеризують ступінь ризиковості у банках. Запропоновано ряд методів 
для зниження або уникнення банківських ризиків, а саме: обґрунтовано необхідність створення комплексного 
підходу до проведення стрес-тестування; сформовано досить новий підхід до регулювання дій співробітників 
банку та для визначення стратегічних цілей банку щодо мінімізації ризиків; запропоновано дотримуватись та 
поступово вводити у систему нові принципи та положення Базеля III. 

Наукова новизна. Обґрунтовано, що, не дивлячись на ряд вже існуючих методів та принципів управління 

банківськими ризиками, система управління ними потребує більш системного та комплексного підходу. Тому було 
запропоновано збалансовану систему показників, використання якої внесе корективи в управління ризиками на 
рівні усього банку. 

Практична значущість. Результати дослідження можуть бути використані не лише банками, а й будь-

якими фінансово-кредитними установами, які стикаються з проблемою управління ризиками. Використовуючи 
методи, наведені у статті, можна виявити проблеми та комплексно їх вирішити. 

Ключові слова: банківські ризики, система управління банківськими ризиками, економічні нормативи, 

стрес-тестування, система збалансованих показників, Базель III. 
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Khrystoforova O.M., Kucheriavenko L.M. ORGANIZATION OF THE MANAGEMENT SYSTEM OF BANK 
RISKS 

Purpose. The purpose of the work is to reveal the current practice in organizing the banking risk management 

system, to determine the current state of banking risks, and to find ways to improve this work on the basis of 
systematization of existing proposals on this issue. 

Methodology of research. The article was used general science methods and methods of economic research, in 

particular: scientific abstraction - to highlight the problem of increased riskiness in the implementation of their activities by 
banking institutions; statistical and economic - for analysis, comparison and visual representation of statistical data in 
order to study the status of functioning of domestic banks and indicators that characterize the degree of security and the 
possibility of emerging banking risks; methods of statistical analysis - to generalize the effects of certain structural 
components of banking activity on the degree of risk; abstract-logical - to formulate conclusions and suggestions. 

Findings. The necessity of managing the bank's risks, which grows with each passing year, is determined in 

connection with the complicated general economic situation of the country and the emergence of new trends in banking 
activities. The economic indicators that characterize the degree of riskiness in banks are determined. A number of 
methods have been proposed for reducing or avoiding banking risks, namely: the necessity of creating an integrated 
approach to stress testing has been substantiated, a rather new approach to regulating the actions of bank employees 
and for determining the strategic goals of the bank for minimizing risks has been formed; it was proposed to follow and 
gradually to introduce into the system new principles and provisions of Basel III. 

Originality. It is substantiated that, despite a number of existing methods and principles for managing bank risks, 

the management system requires more systematic and integrated approach. Therefore, a method was proposed - a 
balanced system of indicators, which would make adjustments to risk management at the level of the entire bank. 

Practical value. The results of the research can be used not only by banks, but also by any financial and credit 

institutions that are faced with the problem of risk management. The methods given in the article can identify problems 
and solve them in a complex way. 

Key words: banking risks, banking risk management system, economic standards, stress testing, balanced 

scorecard, Basel III. 
 
Христофорова Е.Н., Кучерявенко Л.Н. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ 

РИСКАМИ 
Цель. Раскрытие действующей практики по организации системы управления банковскими рисками, 

определение современного состояния уровня банковских рисков, а также поиск направлений совершенствования 
этой работы на основе систематизации существующих предложений по этому вопросу. 

Методика исследования. В статье были использованы общенаучные и методы экономических 

исследований, в частности: научное абстрагирование - для выделения проблемы повышенной рискованности 
при осуществлении своей деятельности банковскими учреждениями; статистико-экономический - для анализа, 
сравнения и наглядного отображения статистических данных с целью исследования состояния 
функционирования отечественных банков и показателей, характеризующих степень защищенности и 
возможности возникновения банковских рисков; методы статистического анализа – для обобщения воздействий 
отдельных структурных компонент банковского деятельности на степень рискованности; абстрактно-логический – 
для формирования выводов и предложений. 

Результаты. Определена необходимость управления рисками банка, которые растут с каждым годом в 

связи с тяжелым общеэкономическим положением страны и появлением новых тенденций в банковской 
деятельности. Определены экономические показатели, характеризующие степень рискованности в банках. 
Предложен ряд методов для снижения или предотвращения банковских рисков, а именно: обоснована 
необходимость создания комплексного подхода к проведению стресс-тестирования, сформирована достаточно 
новый подход к регулированию действий сотрудников банка и для определения стратегических целей банка по 
минимизации рисков; предложено придерживаться и постепенно вводить в систему новые принципы и 
положения Базеля III. 

Научная новизна. Обосновано, что, несмотря на ряд уже существующих методов и принципов управления 

банковскими рисками, система управления ими требует более системного и комплексного подхода. Поэтому 
была предложена сбалансированная система показателей, использование которой внесет коррективы в 
управление рисками на уровне всего банка. 

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы не только банками, но и 

любыми финансово-кредитными учреждениями, которые сталкиваются с проблемой управления рисками. 
Используя методы, приведенные в статье, можно выявить проблемы и комплексно их решить. 

Ключевые слова: банковские риски, система управления банковскими рисками, экономические 

нормативы, стресс-тестирование, система сбалансированных показателей, Базель III. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ 
ПРІОРИТЕТНОСТІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА РИНКУ 

АГРАРНОГО СТРАХУВАННЯ 
 

Постановка проблеми. Відтворення сучасної моделі страхових відносин в аграрній сфері 
потребує розробки та впровадження цілеспрямованих управлінських рішень, здатних синхронізувати 
операційну, інвестиційну та фінансову діяльність страхових компаній. Починаючи від формування 
статутного капіталу та закінчуючи виконанням страховиками своїх зобов’язань за договорами 
страхування, використовуються найрізноманітніші бізнес-процеси для розподілу ризиків і 
відповідальності за допомогою механізму страхування. Зважаючи на високий рівень ризикогеності 
виробництва сільськогосподарської продукції, актуальними постають питання щодо посилення 
страхового захисту потенційних страхувальників, а це, у свою чергу, зумовлює потребу у 
структуризації бізнес-процесів заради їх раціонального застосування в інтересах всіх учасників 
страхового ринку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий вклад у розвиток теоретико-
методологічних засад розвитку аграрного страхування внесли такі зарубіжні вчені, як: J. Glauber, 
J. Graber, O. Mahul, й вітчизняні – Ю. Алексерова, В. Борисова, Р. Пушко, О. Остапенко, 
О. Слободянюк. Зокрема Р. Пушко стверджує, що об’єктивна економічна необхідність страхування в 
сільському господарстві пояснюється недостатніми можливостями держави й ринку щодо 
забезпечення широкої маневреності фінансовими ресурсами господарюючих суб’єктів [2, с. 113]. 
Погоджуємося з думкою О. Слободянюк про те, що «агрострахування – це перевірений механізм 
управління сільськогосподарськими ризиками, який забезпечує баланс інтересів усіх сторін або 
учасників: аграріям – захист прибутків при втраті врожаю, кредиторам – повернення кредитів, узятих 
на сільськогосподарські потреби, державі – продовольчу безпеку» [5, c. 28]. Потенційні можливості 
аграрного страхування використовуються більше, ніж у 100 країнах світу [8, с. 8]. 

Серед дослідників, що займаються науковим обґрунтуванням стратегічного управління щодо 
діяльності страхових компаній, слід відзначити Н. Нікуліну, яка розглядає бізнес-процеси, як 
«сукупність пов’язаних між собою послідовних дій менеджменту, який реалізує конкретну ціль 
страхової компанії» [1, c. 14]. Р. Юлдашев пов’язує бізнес-процес з процесом укладання страхових 
угод та виконання умов договору страхування [6, c. 22]. Водночас, постає необхідність здійснення 
подальших досліджень, особливо що стосується генерування і ефективного застосування 
різноманітних бізнес-процесів у сегменті страхування сільськогосподарської продукції. 

Постановка завдання. Метою даного дослідження є використання методичних підходів 
оцінювання вагомості і пріоритетності бізнес-процесів на ринку аграрного страхування. 

Виклад основного матеріалу дослідження.Реалізація поставленої стратегії страхової 
компанії багато в чому залежить від обраної моделі управління фінансово-економічними, 
матеріальними, трудовими та іншими ресурсами страховика. За останні десятиліття відбулося певне 
зміщення акцентів від функціонального (ієрархічного) до процесного управління. М. Хаммер 
стверджував, що основними ознаками процесного управління є організація роботи за принципом 
побудови бізнес-процесів, знання вимог клієнтів і прагнення їх виконати, консолідацію зусиль 
колективу для забезпечення результативності бізнес-процесів [7, с. 88]. 

Управління бізнес-процесами потребує їх оцінювання та визначення пріоритетності з позиції 
можливого збалансування фінансово-економічних інтересів суб’єктів страхового ринку. Вихідною 
інформацією для проведення такого оцінювання стали результати проведеного анкетування 10 
страхових компаній, які у 2016 р. надавали послуги в сегменті ринку аграрного страхування, а також 
120 потенційних страхувальників, діяльність яких пов’язана з ймовірними проявами 
сільськогосподарських ризиків. Виявлення ступеня вагомості того чи іншого бізнес-процесу буде 
здійснюватися окремо як для страховиків, так і для страхувальників. Відповідні розрахунки 
здійснювалися за допомогою програми статистичного аналізу «STATISTICA 10». 
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Методичним інструментарієм для вирішення сформульованого завдання виступив кореляційний 
та матричний аналіз. За результатами проведеного анкетування виявлено, що 20 бізнес-процесів 
мають прямий або опосередкований вплив на формування і функціонування ринку аграрного 
страхування (табл. 1). 

Таблиця 1 
Бізнес-процеси та їх структурні елементи на ринку агарного страхування 
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1.2. Забезпечення кадрового 
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3.2. Формування цінової і збутової 
стратегії страховика 
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ризиків 

Ф
ін

а
н

с
о

в
о

-е
к
о

н
о

м
іч

н
і 

X16 

4.1. Акумулювання страхових платежів 
та їх трансформація у страхові резерви з 
метою забезпечення гарантій безпеки 
функціонування страховиків 

X7 
2.2. Формування інформаційної бази 
для прийняття ризиків на страхування X17 

4.2. Виконання страховиком своїх 
обов’язків перед страхувальниками за 
договорами страхування 

X8 

2.3. Проведення освітньої та 
роз’яснювальної діяльності серед 
страхувальників щодо переваг 
страхового захисту 

X18 
4.3. Урегулювання збитків 
страхувальників за фактом настання 
страхових подій в межах страхової суми  

X9 
2.4. Підвищення професійної 
компетенції страховиків у наданні 
страхових послуг 

X19 
4.4. Забезпечення платоспроможності, 
прибутковості і рентабельності страхової 
компанії 

X10 
2.5. Налагодження сумлінності (довіри) 
між суб’єктами страхового процесу 

X20 
4.5. Підвищення капіталізації страхових 
компаній 

Джерело: власні дослідження 
 

З метою оцінки сприятливості середовища для прийняття управлінських рішень у сфері 
аграрного страхування всі бізнес-процеси розподілені на чотири групи: 

1. Організаційні – орієнтовані на здійснення організаційних заходів, необхідних для надання 
послуг з аграрного страхування. 

2. Інформаційно-освітні та комунікаційні – спрямовані на забезпечення діалогу та встановлення 
партнерських відносин у сфері страхування. 

3. Маркетингові – реалізуються з метою здійснення продуктової, цінової та збутової діяльності, а 
також позиціонування страхових компаній на ринку. 

4. Фінансово-економічні – пов’язані з урегулюванням майнових інтересів учасників страхового 
процесу. 

Вплив вище перерахованих факторів на розмір страхової суми в розрахунку на 1 га 
сільськогосподарських угідь за результатами проведеного анкетування досліджено за допомогою 
кореляційно-регресійного аналізу в розрізі кожного суб’єкта фінансової діяльності – страхувальників 
(аграрних підприємств) та страхових компаній. Більшість включених до кореляційної моделі факторів 
мають високий та середній зв’язок, але окремі факторні ознаки засвідчили про слабкий кореляційний 
вплив на результативний показник (табл. 2). Близькі до одиниці значення коефіцієнтів множинної 
детермінації дають підставу стверджувати про високу достовірність отриманих результатів. 

Багатогранність бізнес-процесів зумовлює потребу у їх структуризації та оцінюванні 
пріоритетності відносно ключових суб’єктів ринку аграрного страхування (табл. 3). Інформаційною 
базою для виявлення вагомості бізнес-процесів стали результати статистичної обробки анкетних 
даних, отриманих від страховиків та страхувальників. 

 
 



  ФФІІННААННССООВВОО--ККРРЕЕДДИИТТННАА  ССИИССТТЕЕММАА       
 

 185 

Таблиця 2 
Результати проведеного кореляційного аналізу розміру страхової суми на 1 га 

сільськогосподарських угідь за результатами анкетування 
 

Рівняння кореляційної залежності 

Для страхувальників-аграрних підприємств Для страхових компаній 
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Коефіцієнти множинної детермінації 

R
2
= 0,9999 R

2
= 0,9997 

Джерело: власні дослідження 
 

Таблиця 3 
Оцінювання пріоритетності бізнес-процесів для суб’єктів ринку аграрного страхування 

 

Бізнес- 
процеси 

(фактори) 

Часткові коефіцієнти 
кореляції (rxy) 

B-коефіцієнти чутливості (Ві) 
Коефіцієнти пріоритетності 

(rxy×Ві) 

Відображення числових значень розрахункових коефіцієнтів у розрізі страхових компаній 
(1) та страхувальників (2) 

1 2 1 2 1 2 

X1 0,3582 0,6401 0,113 0,318 0,0404 0,1039 

X2 -0,3503 -0,3802 -5,2×10
-7 

-4,9×10
-7

 1,83×10
-7

 1,86×10
-7

 

X3 0,5323 0,2410 0,240 4,68×10
-7

 0,1275 1,13×10
-7

 

X4 0,3118 0,5047 0,389 5,62×10
-7

 0,1213 2,84×10
-7

 

X5 0,1653 0,4998 0,253 0,064 0,0419 0,0321 

X6 0,7033 0,7358 0,486 0,515 0,3417 0,1788 

X7 0,6779 0,7868 5,52×10
-7

 0,047 3,74×10
-7

 0,0368 

X8 0,4805 0,7704 5,69×10
-7

 0,051 2,74×10
-7

 0,0392 

X9 0,3603 0,8761 5,02×10
-7

 0,031 1,81×10
-7

 0,0297 

X10 -0,6249 -0,6249 -3,2×10
-7

 -3,2×10
-7

 2,02×10
-7

 2,02×10
-7

 

X11 0,5940 0,7608 0,029 0,430 0,0176 0,1269 

X12 0,4274 0,7110 3,79×10
-7

 4,49×10
-7

 1,62×10
-7

 3,19×10
-7

 

X13 0,7519 0,6316 0,459 0,261 0,3448 0,1149 

X14 0,8434 0,7204 5,4×10
-7

 4,77×10
-7

 4,56×10
-7

 3,44×10
-7

 

X15 0,5790 0,6938 0,192 6,67×10
-7

 0,113 4,63×10
-7

 

X16 0,8702 0,6304 0,700 5,14×10
-7

 0,6089 3,24×10
-7

 

X17 0,5128 0,9143 2,57×10
-7

 0,368 1,32×10
-7

 0,3363 

X18 0,7120 0,7485 3,21×10
-7

 5,22×10
-7

 2,29×10
-7

 3,91×10
-7

 

X19 0,8135 0,5160 5,81×10
-7

 2,69×10
-7

 4,72×10
-7

 1,39×10
-7

 

X20 0,3523 0,7176 3,01×10
-7

 6,43×10
-7

 1,06×10
-7

 4,61×10
-7

 

Джерело: власні дослідження 

 
Здійснення кореляційного аналізу передбачає формалізацію результативної і факторних ознаки. 

За результативну ознаку прийнято показник страхової суми на 1 га. До факторних ознак в рамках 
даного дослідження віднесено управлінські дії страхових компаній, спрямовані на проведення 
операційної та фінансової діяльності (x1…x20). Встановлення факту наявності кореляційного зв’язку 
здійснювалося за формулами: 
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,                                                              (3) 
де rxiy – коефіцієнт регресії; 

,  – середнє квадратичне відхилення відповідно по i-му фактору і результативній 
ознаці;  

n – кількість факторних ознак. 
 
Дослідження результатів проведеного анкетування у розрізі страхових компаній та 

страхувальників засвідчує про наявність кореляційного зв’язку щодо результативної та факторних 
ознак. Зокрема, для страховиків найбільша тіснота прямого зв’язку виявлена між страховою сумою на 
1 га та такими факторними ознаками: акумулювання страхових платежів та їх трансформація у 
резерви страхової компанії (0,8702); розвиток IT-технологій (0,8434) та забезпечення 
платоспроможності, прибутковості і рентабельності страхової компанії (0,8135). Водночас, наявність 
зазначеного зв’язку для страхувальників виявлено у таких бізнес-процесах: виконання страховиком 
своїх обов’язків перед страхувальниками за договорам страхування (0,9143); підвищення професійної 
компетенції страховиків у наданні страхових послуг (0,8761); формування інформаційної бази для 
прийняття ризиків на страхування (0,7868). 

За допомогою кореляційного аналізу встановлено обернений кореляційний зв’язок між 
суб’єктами страхового процесу з результативною ознакою (страхова сума на 1 га застрахованої 
площі) та факторними ознаками: забезпечення кадрового потенціалу для розвитку страховиків та 
налагодження максимальної сумлінності (довіри). Узагальнення результатів проведеного 
кореляційного аналізу свідчить, що економічні інтереси суб’єктів страхового процесу суттєво 
відрізняються. Це пов’язано з тим, що для компаній надання страхових послуг у більшості випадків 
розглядається, як вид комерційної діяльності, а для страхувальників – інструмент протидії ймовірним 
ризикам в аграрній сфері. Знаходження фінансово-економічного компромісу у розподілі 
відповідальності за можливі наслідки страхових подій створює необхідні передумови для розвитку 
ринку аграрного страхування. 

За допомогою показників кореляції та коефіцієнтів чутливості (бета) розраховано міру 
пріоритетності у розрізі кожного з двадцяти бізнес-процесів. Сутнісна інтерпретація даного коефіцієнта 
базується на такій гіпотезі: якщо всі коливання результативної ознаки позначити за 1 (або за 100 %), 
то виникає можливість оцінити вплив фактору (xi) на формування пріоритетності того чи іншого бізнес-
процесу. У процесі дослідження встановлено наявність не лише протилежних, а й спільних страхових 
інтересів, що безумовно стимулює розвиток ринку аграрного страхування (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Ідентифікація пріоритетності спільних та відмінних майнових інтересів учасників 
ринку агарного страхування 

Джерело: власні дослідження 

 
Завдяки підвищенню сервісу й якості страхового обслуговування, розробки і реалізації страхових 

Майнові інтереси страхувальників 
 

Виконання страховиком своїх обов’язків 
перед страхувальниками за договорами 
страхування (0,3363) 
Розробка і реалізація страхових продуктів, 
відповідно до обраного сегменту ринку 
аграрного страхування (0,1269) 
Формування інформаційної бази для 
прийняття ризиків на страхування (0,0368) 

 

Майнові інтереси страхових компаній 
 

Акумулювання страхових (платежів та їх 
трансформація у страхові резерви (0,6089) 
Конкретизація тактичних і стратегічних цілей 
функціонування страховика на ринку 
аграрного страхування (0,1275) 
Розробка Правил та умов страхування 
сільськогосподарських ризиків (0,1213) 

Спільні майнові інтереси страховиків та страхувальників 
Забезпечення просування і позиціонування продуктів на страховому ринку (0,3448; 01149) 

Взаємодія страхових компаній з інституціями (державними та недержавними) щодо збору і аналізу 
інформації для оцінювання ймовірних ризиків(0,3417; 0,1788) 

Отримання ліцензії щодо надання послуг у сфері аграрного страхування  
(0,0419; 0,0321) 

Формування статутного фонду страхової компанії (0,0404; 0,1039) 
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продуктів, конкретизації тактичних та стратегічних цілей функціонування страховика, виникають 
передумови реалізації спільних майнових інтересів для страхових компаній та страхувальників. Звідси 
постає необхідність у кількісній оцінці рівня ефективності, обґрунтування та управління ієрархічної 
системи бізнес-процесів [3, c. 122]. Для математичної інтерпретації бізнес-процесів на ринку аграрного 
страхування використано матричний метод (табл. 4).  

Таблиця 4 
Математична інтерпретація бізнес-процесів суб’єктів ринку аграрного страхування за 

допомогою матричного методу 
 

Оцінювання пріоритетності бізнес-процесів для суб’єктів ринку аграрного страхування   

Страховики Страхувальники  

Етап 1. Побудова векторів матриць 
1

X , 
2

X , 
3

X , 
4

X  та 
1

A
2

A ,
3

A , 
4

A  

1
X = (8,1; 6,9; 5,5; 6,7; 5,4) 

1
X = (5,0; 3,9; 3,2; 7,8; 3,6) 

2
X = (5,7; 5,1; 4,7; 6,8; 5,5)  

2
X = (3,6; 4,4; 6,7; 5,6; 5,5) 

3
X = (7,0; 7,9; 6,3; 6,7; 6,0) 

3
X = (5,4; 5,5; 5,4; 6,3; 6,2) 

4
X =(8,4; 8,3; 6,6; 8,9; 7,8) 

4
X = (6,6; 7,5; 3,1;4,5 ;6,2) 

1
A = (0,122; 5,52 10

-7
; 0,385; 0,366; 0,126) 

1
A = (0,764; 1,37 10

-6
; 8,30 10

-7
; 2,09 10

-6
; 0,236) 

2
A = (1,000; 1,10 10

-6
; 8,01 10

-7
; 5,29 10

-7
; 5,92 10

-7 
) 

2
A = (0,635; 0,131; 0,139; 0,095; 1,91 10

-6
) 

3
A =  (0,037; 3,42 10

-7
; 0,728; 9,62 10

-7
; 0,235) 

3
A = (0,525; 1,32 10

-6
;0,475;1,42 10

-6
 1,91 10

-6
) 

4
A = (1,000; 2,17 10

-7
; 3,76 10

-7
; 7,76 10

-7
; 1,74 10

-7
) 

4
A = (9,64 10

-7
;1,000; 1,16 10

-6
; 4,13 10

-7
; 1,37 10

-6
) 

Етап 2. Побудова матриць B, X0, A 

Матриця В = 

 

 

0,331; 1; 1; 1 

1; 0,342; 1; 1 
1; 1; 0,474; 1 
1; 1; 1; 0,609 

 

Матриця В = 
 

 

0,136; 1; 1; 1 
1; 0,282; 1; 1 
1; 1; 0,242; 1 
1; 1; 1; 0,336 

 

Матриця X0= 

 

 

8,1; 6,9; 5,5; 6,7; 5,4 
5,7; 5,1; 4,7; 6,8; 5,5 
7,0; 7,9; 6,3; 6,7 6,0 
8,4; 8,3 6,6 8,9 7,8 

 

Матриця X0= 

 

 

5,0; 3,9; 3,2; 7,8; 3,6 
3,6; 4,4; 6,7; 5,6; 5,5 
5,4 5,5; 5,4; 6,3; 6,2 
6,6 7,5 3,1; 4,5; 6,2 

 

Матриця А= 
 

0,122; 1,000 0,037; 1,000 
5,52×10

-7
; 1,10×10

-6
; 3,42×10

-7
; 2,17×10

-7
 

0,385; 8,01×10
-7

; 0,728; 3,76×10
-7

 
0,366; 5,29×10

-7
; 9,62×10

-7
; 7,75×10

-7
 

0,126; 5,92×10
-7

; 0,235; 1,74×10
-7

 
 

Матриця А= 
 

0,764; 0,635; 0,525; 9,64×10-7 
1,37×10-6; 0,131; 1,32×10-7; 1,000 
8,30×10-7; 0,139; 0,475; 1,16×10-6 
2,09×10-6; 0,095; 1,42×10-6; 4,13×10-7 

0,236; 1,91×10-6; 1,91×10-6; 1,37×10-6 
 

Добуток матриць X0×A= 
 

6,245; 8,100; 5,573; 8,100 
5,693; 5,700; 4,925; 5,700 
6,494; 7,000; 6,256; 7,000 
7,814; 8,400; 6,949; 8,400 

 

Добуток матриць X0×A= 
 

4,669; 4,871 4,145; 3,900 
4,049; 4,326; 5,073; 4,400 
5,589; 5,499 5,400 5,500 
6,505; 6,031 4,937 7,500 

 

Добуток матриць X0×A×B= 
 

23,841; 22,686; 25,084; 24,850 

18,210; 18,266; 19,425; 19,788 

22,406; 22,142; 23,457; 24,012 

26,336; 26,034; 27,906; 28,278 
 

Добуток матриць X0×A×B= 
 

13,551; 14,085; 14,442; 14,996 
14,350; 14,741; 14,002; 14,929 
17,159; 18,037; 17,893; 18,337 
19,352; 20,640; 21,229; 19,995 

 

Джерело:власні дослідження 

Інформаційною базою для побудови векторів 
1

X , 
2

X , 
3

X , 
4

X  і 
1

A ,
2

A ,
3

A , 
4

A  та матриць 

В, X0, A використано бали відносної ефективності компонентів (середнє значення результату 
анкетування), а також відносний і частковий коефіцієнти пріоритетності у розрізі кожного з чотирьох 
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блоків. Отримані дані необхідні для аналітичного обґрунтування найбільш вагомих бізнес-процесів 
страховика. 

Проведені розрахунки дають підстави констатувати, що серед представлених чотирьох блоків 
бізнес-процесів для суб’єктів ринку найвагомішими виявилися маркетингові та фінансово-економічні 
управлінські заходи. Зокрема, для страхових компаній ключовими аргументами у питаннях прийняття 
ризиків на страхування є спроможність акумулювання страхових платежів та формування резервів, як 
основи гарантування їх безпеки на страховому ринку (28,278) та забезпечення просування і 
позиціонування продуктів на страховому ринку (23,457). Водночас, для страхувальників такими 
аргументами слід вважати: виконання страховиком своїх обов’язків за договорами страхування 
(19,995) та розробка і реалізація страхових продуктів, відповідно до обраного сегменту ринку 
аграрного страхування (17,893). 

Узагальнюючи результати проведеного дослідження підтверджують наявний інтересів широкого 
кола виробників сільськогосподарської продукції у страховому захисті, водночас має забезпечити 
стабільність, безпечність та рентабельність компаній у сегменті аграрного страхування. Ключовим 
пріоритетом діяльності страхових компаній на перспективу слід розглядати клієнтоорієнтованість. 
Змістовне наповнення даного поняття розглядається, як ключова компетенція компанії, що 
виражається в прагненні до встановлення і розвитку партнерських відносин з клієнтами, а також з 
будь-якими контрагентами як у бізнес-екосистемі, так і всередині організації, що базується на 
розумінні й задоволенні їхніх ЯК активних, так і латентних потреб та максимізацію прибутку на цій 
основі» [4]. Цінність клієнтоорієнтованихстратегій на страховому ринку полягає в тому, що страхові 
компанії адаптують свої послуги та сервісне обслуговування відповідно до потреб і запитів 
потенційних страхувальників. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, оцінювання та обґрунтування вагомості і 
пріоритетності бізнес-процесів є необхідною умовою успішного функціонування страхової компанії. 
Завдяки використанню різноманітних бізнес-процесів реалізуються тактичні та стратегічні цілі 
страховиків, забезпечується їх спроможність надавати страхові послуги, підвищувати рівень їх 
конкурентоспроможності на страховому ринку. У свою чергу, від професійно сформованої політики 
управління бізнес-процесами потенційні страхувальники отримають відповідний рівень якості і сервісу 
страхового обслуговування, що надає можливість гарантування надійного захисту майнових інтересів 
виробників сільськогосподарської продукції. 
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Віленчук О.М., Чугаєвська С.В. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ПРІОРИТЕТНОСТІ БІЗНЕС-

ПРОЦЕСІВ НА РИНКУ АГРАРНОГО СТРАХУВАННЯ 
Мета. Використання методичних підходів оцінювання вагомості і пріоритетності бізнес-процесів на ринку 

аграрного страхування. 
Методика дослідження. Методологічна основа дослідження ґрунтується на  загальнотеоретичних методах 

наукового пізнання. За допомогою методів індукції і дедукції розкрито понятійний апарат аграрного страхування 
та відображено роль бізнес-процесів у забезпеченні функціонування страхового ринку. Метод соціологічного 
опитування застосовувався для дослідження думок респондентів стосовно їх ставлення до різноманітних бізнес-
процесів. На основі методу кореляційного аналізу проведено оцінювання тісноти зв’язку між результативною та 
факторними ознаками з позиції економічних інтересів страховиків й аграрних підприємств. Шляхом застосування 
матричного аналізу здійснено математичну інтерпретацію бізнес-процесів суб’єктів ринку аграрного страхування. 

Результати. Здійснено поділ 20 досліджуваних бізнес-процесів на чотири групи: організаційна; 

маркетингова; інформаційно-комунікаційна та фінансово-економічна, що дало змогу оцінити їх пріоритетність для 
суб’єктів страхового ринку. Встановлено, що для страховиків найбільша тіснота прямого зв’язку виявлена між 
страховою сумою на 1 га та такими факторними ознаками: акумулювання страхових платежів та їх 
трансформація у резерви страхової компанії (0,8702); розвиток IT-технологій (0,8434) та забезпечення 
платоспроможності, прибутковості і рентабельності страхової компанії (0,8135).  

Для аграрних підприємств найбільш тісний зв’язок виявлено між такими бізнес-процесами: виконання 
страховиком своїх обов’язків перед страхувальниками за договорами страхування (0,9143); підвищення 
професійної компетенції страховиків у наданні страхових послуг (0,8761); формування інформаційної бази для 
прийняття ризиків на страхування (0,7868). 

Наукова новизна. Запропоновано системний підхід до оцінювання пріоритетності бізнес-процесів для 

формування тактичних і стратегічних цілей діяльності страхових компаній в умовах конкурентного середовища на 
страховому ринку, що, на відміну від існуючих підходів, дає змогу ідентифікувати спільні та відмінні майнові 
інтереси учасників ринку аграрного страхування. 

Практична значущість. Результати дослідження стосовно ідентифікації пріоритетності спільних та 

відмінних майнових інтересів учасників ринку аграрного страхування дозволять їм формувати і дієво 
використовувати концепцію колективної відповідальності щодо сільськогосподарських ризиків. 

Ключові слова: аграрне страхування,бізнес-процеси, сільськогосподарські ризики, страховий ринок, 

страховики,  страхувальники,  аграрні підприємства. 
 
Vilenchuk O.М., Chugaievska S.V. METHODOLOGICAL APPROACHES TO PRIORITY 

ASSESSMENTOFBUSINESS PROCESSES IN THE AGRARIAN INSURANCE MARKET 
Purpose. Use of methodical approaches for assessing the importance and priority of business processes in the 

agrarian insurance market. 
Methodology of research. The methodological basis of the study was general theoretical methods of scientific 

knowledge. Using the methods of induction and deduction the conceptual apparatus of agrarian insurance is disclosed 
and the role of business processes in the secured functioning of the insurance market is reflected. The method of 
sociological survey was used to study the opinions of respondents regarding their relationship to a variety of business 
processes. On the basis of correlation analysis method estimated of the connection between the productive and factor 
characteristics from the point of view of the economic interests of insurers and agrarian enterprises. Due matrix analysis 
carried out the mathematical interpretation of business processes of agrarian insurance market subjects. 

Findings.The division of 20 investigated business processes into four groups is carried out: organizational; 

marketing; information and communication and financial and economic, which made it possible to evaluate their priority 
for the subjects of the insurance market. It was found that for the insurers, the greatest close of direct connection was 
detected between the insured sum of 1 hectare and the following factors: accumulation of insurance payments and their 
transformation into reserves of the insurance company (0.8702); development of IT-technologies (0.8434) and ensuring 
solvency, profitability and the rate of profitability of insurance company (0.8135).  

For agrarian enterprises, the closest connection was found between the following business processes: the 
insurer's performance of his obligations to policyholders under insurance contracts (0.9143); increase of professional 
competence of insurers in providing insurance services (0.8761); formation of an information base for accepting 
insurance risks (0.7868). 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4522&p=2
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/1400168597/managementc09-20/
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Originality. The systematic approach to assessing the priority of business processes for the formation of tactical 

and strategic objectives of the insurance companies in a competitive environment in the insurance market is proposed, 
which, unlike the existing approaches, allows identifying common and distinct property interests of the participants in the 
agrarian insurance market. 

Practical value. The results of the research on identifying the priority of common and different property interests 

of agricultural insurance market participants will allow them to formulate and effectively use the concept of collective 
responsibility for agricultural risks. 

Key words: agrarian insurance, business processes; agricultural risks; insurance market; insurers, agrarian 

enterprises. 
 
Виленчук А.Н., Чугаевская С.В. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНИВАНИЮ ПРИОРИТЕТНОСТИ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА РЫНКЕ АГРАРНОГО СТРАХОВАНИЯ  
Цель. Использование методических подходов оценки значимости и приоритетности бизнес-процессов на 

рынке аграрного страхования. 
Методика исследования. Методологическая основа исследования основывается на общетеоретических 

методах научного познания. С помощью методов индукции и дедукции раскрыт понятийный аппарат аграрного 
страхования и отражена роль бизнес-процессов в обеспечении функционирования страхового рынка. Метод 
социологического опроса применялся для исследования мнений респондентов относительно их отношения к 
различным бизнес-процессам. На основе метода корреляционного анализа проведена оценка тесноты связи 
между результативною и факторными признаками с позиции экономических интересов страховщиков и 
страхователей. Путем применения матричного анализа представлена математическая интерпретация бизнес-
процессов субъектов рынка аграрного страхования. 

Результаты. Осуществлено деление 20 исследуемых бизнес-процессов на четыре группы: 

организационная; маркетинговая; информационно-коммуникационная и финансово-экономическая, что 
позволило оценить их приоритетность для субъектов страхового рынка. Установлено, что для страховщиков 
наибольшая теснота прямой связи обнаружена между страховой суммой на 1 га и такими факторными 
признаками, как: аккумулирование страховых платежей, а также их трансформация в резервы страховой 
компании (0,8702); развитие IT-технологий (0,8434); обеспечение платежеспособности, прибыльности и 
рентабельности страховой компании (0,8135).  

Для аграрных предприятий наиболее тесная связь выявлена между такими бизнес-процессами: 
выполнение страховщиком своих обязательств перед страхователями по договорам страхования (0,9143); 
повышение профессиональной компетенции страховщиков в предоставлении страховых услуг (0,8761); 
формирование информационной базы для принятия рисков на страхование (0,7868). 

Научная новизна. Предложен системный подход к оценке приоритетности бизнес-процессов для 

формирования тактических и стратегических целей деятельности страховых компаний в условиях конкурентной 
среды на страховом рынке, что, в отличие от существующих подходов, позволяет идентифицировать общие и 
отличительные имущественные интересы участников рынка аграрного страхования. 

Практическая значимость. Результаты исследования по идентификации приоритетности общих и 

отличительных имущественных интересов участников рынка аграрного страхования позволят им формировать и 
действенно использовать концепцию коллективной ответственности по сельскохозяйственных рисков. 

Ключевые слова: аграрное страхование, бизнес-процессы, сельскохозяйственные риски, страховой 

рынок, страховщики, страхователи, аграрные предприятия. 
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ОБГРУНТУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я 
ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 

 
Проблематика здоров’я дитячого населення України в умовах погіршення соціально-

економічної ситуації в країні та загострення зовнішніх викликів привертає все більшу увагу 
науковців різних галузей знань, в тому числі і економістів. Це пов’язано з тим, що здоров’я 
дитячого населення є дуже вразливим і вимагає особливої опіки, оскільки від його 
збереження і примноження залежить соціально-економічне зростання країни та її регіонів. 
Адже статистичні джерела та наукові публікації засвідчують про погіршення здоров’я 
дитячого населення, недостатню увагу до нього з боку владних структур.  

Сказане підтверджує актуальність та своєчасність пошуку шляхів та обґрунтування 
підходів до формування здоров’я дитячого населення в напрямку його збереження, 
відновлення та примноження. У цьому контексті варто відзначити монографію Лариси 
Миколаївни Федоришиної «Формування здоров’я дитячого населення України: соціально-

економічні аспекти». 
Ця монографія привертає увагу насамперед самою ідеєю побудови концепції 

збереження, відновлення і примноження здоров’я дитячого населення України, яка пронизує 
усі підрозділи роботи. Вона розкривається в повній мірі при формуванні теоретико-
методологічних основ дослідження здоров’я дитячого населення і обґрунтуванні практичних 
рекомендацій її реалізації. Фактично ця ідея стала стержнем формування нового напрямку 
дослідження здоров’я дитячого населення у науці «демографія, економіка праці, соціальна 
економіка і політика», який розроблений автором і базується на поліаспектному використанні 
сучасних теоретичних міждисциплінарних знань про здоров’я дитячого населення та 
економічних знань про особливості його формування. 

Монографія Федоришиної Л.М. вирізняється аргументованістю та логічністю подачі 
результатів досліджень, які викладені у розмірній і добре структурованій формі. Це 
стосується не тільки висновків, які є науково обґрунтованими та аргументованими, але й, 
практично, усього тексту. Заслуговує на увагу вдало підібраний математичний 
інструментарій дослідження. Все це засвідчує про глибину і ґрунтовність науково-
дослідницької праці автора. 

Монографія складається з передмови, п’яти розділів, післямови та списку використаних 
джерел. Розділи відносно зрівноважені за обсягом, який змістовно відображений у їх назвах. 
Кожен з розділів є органічною структурною ланкою, яка вдало підкреслює цілісність і 
довершеність структури монографії. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні основи формування здоров’я 
дитячого населення» аналізуються та формуються власні погляди на зміст понять 
«здоров’я», «здоров’я дитячого населення», «формування здоров’я дитячого населення», 
визначення складових здоров’я дитячого населення; окреслюється теоретичне підґрунтя 
формування здоров’я дитячого населення; підібрано та систематизовано методи, що можуть 
бути використані для оцінювання здоров’я дитячого населення та особливостей його 
формування. 

                                           
 Федоришина Л.М. Формування здоров’я дитячого населення України: соціально-економічні 

аспекти: монографія. Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2018. 360 с. 
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У другому розділі «Фактори формування здоров’я дитячого населення України» 
концентрується увага на дослідженні та характеристиці факторів формування здоров’я 
дитячого населення; проведенні інтегрального оцінювання факторів формування здоров’я 
дитячого населення України в динаміці та в розрізі регіонів. 

Третій розділ «Оцінка стану здоров’я дитячого населення України та тенденцій 
його формування в умовах розвитку інформаційного суспільства і переходу до 
економіки знань» присвячено висвітленню особливостей демографічної ситуації та 
сучасного стану здоров’я дитячого населення України; визначенню основних хвороб, що 
притаманні дитячому населенню в цілому та в регіональному розрізі; оцінці формування 
здоров’я дитячого населення в контексті поширення інформаційно-комунікаційних технологій 
та їх впливу на рівень здоров’я дітей; розгляду девіантних аспектів формування здоров’я 
дитячого населення, зокрема поширення алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління, 
безпритульності, злочинності та схильності до суїциду серед дітей. 

Четвертий розділ «Дитяче здоров’я і тенденції його формування в світлі інтересів 
економічних суб’єктів» концентрує матеріал, присвячений оцінці здоров’я дитячого 
населення в контексті інтересів домогосподарств; визначенню розміру збитків в національній 
економіці за рахунок втрат здоров’я дитячого населення внаслідок захворюваності, 
інвалідизації та смертності; розрахунку індексу дитячого здоров’я. 

У п’ятому розділі «Перспективні напрями формування здоров’я дитячого 
населення України» охарактеризовано нормативно-правову базу його формування і на цій 
основі представлено авторську концепцію формування здоров’я дитячого населення України 
на перспективу; визначено вплив здоров’я дитячого населення на можливості побудови 
креативної економіки й особливості моніторингу цього процесу.  

Важливо відмітити теоретичні та практичні надбання автора, які доведені до конкретних 
пропозицій та рекомендацій органам регіональної та центральної влади. Монографія 
пронизана положеннями новизни, серед яких непересічний інтерес викликають авторське 
тлумачення поняття «формування здоров’я дитячого населення» на трьох рівнях; розробка 
понятійно-термінологічного апарату, пов’язаного з темою дослідження; обґрунтування 
методичних підходів до інтегрального оцінювання факторів формування здоров’я дитячого 
населення, визначення втрат економіки внаслідок смертності, інвалідизації і захворюваності 
дитячого населення та розрахунку індексу дитячого здоров’я; розробка концепції 
формування здоров’я дитячого населення України. Підсумовуючи, варто наголосити, що 
автором розроблене, по суті, вчення про економічне підґрунтя формування здоров’я 
дитячого населення. 

Очевидно, що за змістом та структурою монографія є новаторською. Загалом праця, 
без сумніву, викличе інтерес у всіх, хто цікавиться соціально-економічними питаннями 
формування здоров’я дитячого населення. Вона буде особливо корисною для науково-
педагогічних працівників, аспірантів, студентів, а також практиків з державного й 
регіонального управління, громадських діячів та всіх, хто цікавиться проблемами здоров’я 
дитячого населення. 
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