Засновники журналу:
Білоцерківський національний
аграрний університет
ПВНЗ "Університет економіки
і підприємництва"
ПП "Інститут економіки,
технологій і підприємництва"

Головний редактор:
Даниленко А.С.,
д.е.н., проф., акад. НААНУ

Заступник головного
редактора:
Стельмащук А.М.,
д.е.н., професор
Капітанець С.В.,
к.п.н., доцент

Редакційна рада:
Варченко О.М., д.е.н., професор
Капітанець Ю.О., к.е.н., доцент
Малік М.Й., д.е.н., проф., академік
НААНУ

Редакційна колегія:
Баланюк І.Ф., д.е.н., проф.
Борщовецька В.Д., к.п.н.
Губенко В.І., д.е.н., професор
Іващук Н.Л., д.е.н., професор
Кузьмін О.Є., д.е.н., професор
Паска І.М., д.е.н., професор
Пуцентейло П.Р., д.е.н., професор
Сатир Л.М., д.е.н.
Свиноус І.В., д.е.н., професор
Семів Л.К., д.е.н., професор
Сокольська М.О.
Шевчук Л.Т., д.е.н., професор
Шуст О.А., д.е.н.

Зарубіжні вчені:
Василь Симчера, д.е.н., професор
(Росія)
МірославСватош, д.е.н., професор
(Чехія)
Станіслав Шидло,д.е.н., професор
(Польща)
ТетянаВархолова, д.е.н., професор
(Словаччина)
Йозеф Оленські, д.е.н.,
професор(Польща)

Наукові редактори:
Джерелейко С.Д., к.е.н., доцент
Кеменяш І.Г., к.е.н.
Нянько В.М., к.е.н., доцент
Сава А.П., к.е.н., ст.н.с.
Хома Д.М., к.е.н., доцент

Редактор:
Федоришина Л.М.,
к.е.н., доцент

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ
Зміст
Економіка та управління національним господарством
Сіренко Н.М., Бурковська А.В., Лункіна Т.І. СТАНОВЛЕННЯ
ТА
РОЗВИТОК
СОЦІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ:
ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД………………………….

5

Бондаревська
К.В.,
Воронова
В.С.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ НА
СУЧАСНОМУ РИНКУ ПРАЦІ…………………………………………...

11

Гонак І.М. ЕФЕКТИВНІ ФОРМИ ПРОЯВУ ЕКОНОМІЧНОГО
СУПЕРНИЦТВА…………………………………………………………..

19

Світове господарство
і міжнародні економічні відносини
Січка І.І. МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ НА ПОЧАТКУ ХХІ
СТОЛІТТЯ………………………………………………………………….

26

Микитюк М.В. ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
КРАЇН ЄВРОПИ: ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ…………………………..

32

Економіка та управління підприємствами
Орлик О.В. ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА ФІНАНСОВОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ………….

41

Сітковська А.О. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
ЯК
СКЛАДОВА
ЇХ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ……………………………………..

47

Трач Р.В. АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ЗАПРОВАДЖЕННЯ
ІНФОРМАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ…………

54

Економіка природокористування і екологія
Сидорук
Б.О.
ЗАСАДИ
ЗБАЛАНСОВАНОГО
ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В
АГРАРНІЙ ГАЛУЗІ……………………………………………………….

60

Облік, аналіз і аудит
Сокіл О.Г. ЕВОЛЮЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ…...................................................................

67

Візіренко С.В., Якубина О.П. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ З ІНВЕСТИЦІЙНОЮ НЕРУХОМІСТЮ………

75

Лищенко О.Г., Дейнега О.О. ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ
ВИРОБНИЧИМИ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА………………..

81

Очеретько
Л.М.,
Красовська
Н.В.
ОРГАНІЗАЦІЯ
УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО
БІЗНЕСУ…………………………………………………………………...

88

Панченко О.М., Гончаренко Н.Г. ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ
ПОЛІТИКИ ЩОДО ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ В УМОВАХ
ПЕРЕХОДУ ДО МСФЗ……………………………………………….....

94

Помулєва В.М., Ременюк Д.Д. УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ
ТА ОПОДАТКУВАННЯ ДИВІДЕНДІВ………………………………..

99

Менеджмент, маркетинг, підприємництво
Копилюк О.І., Музичка О.М., Баїк М.Я. ФОРМУВАННЯ ТА
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ СТРАТЕГІЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА……………………………………….

108

Білоткач І.А. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ
ТРАНСФОРМАЦІЙ В РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ………………

115

Венгерова О.В. КОНЦЕПЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО МАРКЕТИНГУ
В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ..

122

Олійничук О.І. СЕК’ЮРИТОЛОГІЯ ТА ЕКОНОМІЧНА
БЕЗПЕКА…………………………………………………………………..

127

Рекомендовано до друку Вченою
радою Білоцерківського
національного аграрного
університету,
протокол № 2
від 22 лютого 2017 р.

Карп І.М. ЛОГІСТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЕФЕКТИВНОСТІ
ОРГАНІЗАЦІЇ
ГЛОБАЛЬНОГО
РИНКУ
ПРОДУКТІВ
ХАРЧУВАННЯ……………………………………………………………

133

Кравець
І.В.
ЕКОНОМІЧНА
САМОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ:
ТРИРІВНЕВИЙ ВИМІР………………………………………………….

139

Затверджено
Постановою Президії
ВАК України від 22 грудня 2010 р.
№ 1-05/8
як наукове фахове видання України
(економічні науки)

Охота В.І., Сагайдак Т.Я. КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В ТУРИСТИЧНІЙ ІНДУСТРІЇ…..

146

Плекан
У.М.
ТЕОРЕТИЧНІ
АСПЕКТИ
ЗАГАЛЬНОГО
МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОЮ
ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ..……………………………………….

152

Затверджено наказом
Міністерства освіти і науки
України від 07.10.2015 № 1021
як наукове фахове видання України
(економічні науки)

Фінансово-кредитна система
Горин В.П. РОЛЬ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ У
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ ……………………

158

Сидор Г.В., Андрусів У.Я. СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОКРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ КРАЇНИ………………………………………

167

Ostapenko V.M. FINANCIAL POLICY ON THE PRINCIPLES
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS` APPLICATION……………….

175

Ярмоленко Ю.Ю. БЮДЖЕТНЕ ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ
СІЛЬГОСПВИРОБНИКАМ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ
ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА…………………………………

180

Свідоцтво про державну
реєстрацію:
серія КВ № 16753-5327Р від
10.06.2010 р.
перереєстрацію:
серія КВ № 20300-10100 НР від
23.09.2013 р.

Журнал входить до таких
національних та міжнародних
наукометричних баз реферування
та індексування:
Національна бібліотека України
імені В.І. Вернадського (www.irbis-nbuv.
gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe)
IndexCopernicusJournalsMasterList,
Польща (http://journals.indexcopernicus.
com/++,p24781498,3.htm)
Матеріали журналу знаходяться у
вільному доступі на сайті:
www.uniep.km.ua

Підписано до друку
28 лютого 2017 р.

Адреса редакції:
29016, м. Хмельницький,
вул. Львівське шосе, 51/2
тел. (096) 01-09-709
www.uniep.km.ua
s.kapitanets@mail.ru
Тираж 120 прим.
Формат 70х108/16.
Папір офсетний.
Ум. друк арк. 20.5
Віддруковано з готових діапозитивів в
СМП «ТАЙП»
вул. Чернівецька, 44 б,
м. Тернопіль, 46000

Усі права захищені. Передрук
дозволяється лише зі згоди автора.
©Білоцерківський національний
аграрний університет
© ПВНЗ “Університет економіки і
підприємництва”
© ПП “Інститут економіки,
технологій і підприємництва”

Автори номера………………………………………………………….…..
Хроніка подій. Повідомлення…………………………………………

189
195

Founders of the journal:
Bila Tserkva National Agrarian
University
Private Institution of Higher
Education “University of
Economics and Entrepreneurship”
Private enterprise “Institute of
Economics, Technologies and
Entrepreneurship”
Chief editor:
Danylenko A.S.,
dr.econ.sc, prof., acad. of NAАS

Deputy chief editor:
Stelmashchuk A.M.
dr.econ.sc., prof.

Kapitanets S.V.,
cand.p.sc., assoc. prof.

Editorial Council
Varchenko O.M., dr.econ.sc., prof.
Kapitanets Yu.O., cand.econ.sc., assoc.
prof.

Malik M.Y., dr.econ.sc., prof., acad. of
NAАS

SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF ECONOMY
International scientific and production journal
Contents
Economy and management of a national economy
Sirenko N.M., Burkovska А.V., Lunkina T.I. GROWING AND
SOCIAL RESPONSIBILITY DEVELOPMENT: FOREIGN AND
NATIONAL EXPERIENCE …………………………………………..

5

Bondarevska K.V., Voronova V.S. COMPETITIVENESS OF
YOUNG PROFESSIONALS ON MODERN LABOR MARKET….

11

Honak I.M. EFFECTIVE FORMS FOR MANIFESTATION OF
ECONOMIC RIVALRY………………………………………………..

19

World economy and international economic relations
Sichka І.І. INTERNATIONAL TOURISM AT THE BEGINNING
OF THE XXI CENTURY ……………………………………………...

26

Mykytiuk M.V. GREENING OF THE ECONOMIC
DEVELOPMENT OF EUROPEAN COUNTRIES: MAIN
INDICATORS…………………………………………………………..

32

Economy and enterprises management
Editorial Board::

Balaniuk I.F., dr.econ.sc., prof.
Borshchovetska V.D., cand.p.sc.
Hubenko V.I., dr.econ.sc., prof.
Ivashchuk N.L., dr.econ.sc., prof.
Kuzmin O.Ye., dr.econ.sc., prof.
Paska I.M., dr. econ.sc., prof.
Putsenteilo P.R., dr.econ.sc., prof.
Satyr L.M., dr.econ.sc.
Svynous I.V., dr.econ.sc., prof.
Semiv L.K., dr.econ.sc., prof.
Sokolska M.O.
Shevchuk L.T., dr.econ.sc., prof.
Shust O.A., dr.econ.sc.

Foreign scientists
Vasiliy Simchera, dr.econ.sc., prof. (Russia)
Miroslav Svatosh, dr.econ.sc., prof.
(Czechia)
Stanislav Shydlo, dr.econ.sc., prof. (Poland))
Tetiana Varkholova, dr.econ.sc., prof.
(Slovakia)
Jozef Olenski, dr.econ.sc., prof. (Poland))

Scientific editors::
Dzhereleiko S.D., cand.econ.sc., assoc. prof.
Kemeniash I.H.,, cand.econ.sc.
Nianko V.M., cand.econ.sc., assoc. prof.
Sava A.P., cand.econ.sc., senior research
fellow
Khoma D.M., cand.econ.sc.,, assoc. prof.

Editor:
Fedoryshyna L.M.,
cand.econ.sc, assoc. prof.

Orlyk O.V. THE FUNCTIONAL STRUCTURE OF THE
FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF MODERN
ENTERPRISES……………………………………………………….

41

Sitkovska
A.O.
RESOURCE
PROVISION
OF
AGRICULTURAL ENTERPRISES AS A COMPONENT OF
THEIR COMPETITIVENESS…………………………………………

47

Trach R.V. ANALYS OF INTRODUCTION OF WORLD
EXPERIENCE IN BUILDING INFORMATION MODELING………

54

Environmental еconomics and ecology
Sydoruk B.O. THE PRINCIPLES OF BALANCED USE OF
LAND RESOURCES POTENTIAL IN THE AGRICULTURAL
SECTOR………………………………………………………………..

60

Accounting, analysis and audit
Sokil
O.H.
EVOLUTION
OF
SUSTAINABILITY
ACCOUNTING…………………………………………………………

67

Vizirenko S.V., Yakubyna O.P. THEORETICAL ASPECTS
OF AUDIT OF OPERATIONS WITH THE INVESTMENT REAL
ESTATE……………………………………………………………….

75

Lyshchenko O.H., Deineha O.O. MANAGEMENT PROCESS
OF PRODUCTION COSTS AT THE ENTERPRISE……………..

81

Ocheretko L.M., Krasovska N.V. ORGANIZATION OF
MANAGEMENT ACCOUNTING AT THE ENTERPRISES OF
SMALL BUSINESS…………………………………………………..

88

Panchenko O.M., Honcharenko N.H. FORMATION
ACCOUNTING POLICY FOR INVENTORIES IN THE
TRANSITION TO IFRS………………………………………………

94

Pomulіeva V.M., Remenyuk D.D. IMPROVEMENT OF
ACCOUNTING AND TAXATION OF DIVIDENDS……………….

99

Management, marketing, entrepreneurship
The collection is recommended to the
type by the Scientific Council of Bila
Tserkva National Agrarian University,
protocol № 2 from 22.02.2017

Kopylyuk О.I., Muzychka O.M., Bayik M.Ya. FORMATION
AND SYSTEMATIZATION THE STRATEGIES OF FINANCIAL
AND ECONOMIC SECURITY OF BUSINESS…………………….

108

Bilotkach
I.A.
THEORETICAL
FOUNDATIONS
OF
INSTITUTIONAL
TRANSFORMATIONS
IN
MARKET
CONDITIONS…………………………………………………………

115

Venherova
O.V.
THE
CONCEPT
OF
INTERNAL
MARKETING IN THE PROCESS OF PERSONNEL
MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE………………………….

122

Oliynychuk O.I. SECURITOLOGY AND ECONOMIC
SECURITY……………………………………………………………..

127

Karp
I.M.
LOGISTICAL
APPROACHES
TO
THE
ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS OF THE GLOBAL
FOOD MARKET……………………………………………………….

133

Kravets I.V. ECONOMIC SELF-SUFFICIENCY: A THREELEVEL DEFINITION…………………………………………………..

by the Order of Ministry of Education and
Science of Ukraine from 07.10.2015, No
1021 as scientific professional editions of
Ukraine (economic sciences)

139

Okhota V.I., Sahaidak T.Ya. CONCEPTUAL ASPECTS OF
BUSINESS DEVELOPMENT IN THE TOURISM INDUSTRY……

146

ISSN 2308-1988 (Print)
ISSN 2308-2011 (Online)

Plekan U.M. THEORETICAL ASPECTS OF THE GENERAL
MECHANISM
OF
MАNАGEMENT
OF
SOCIALLY
RESPONSIBLE ACTIVITIES OF ENTERPRISES………………...

152

Licence of government registration
of printed mass media
КВ № 16753-5327Р
from 10.06.2010
Re-registered:
Licence of government registration
of printed mass media
КВ № 20300-10100 HР
from 23.09.2013
Approved
as a scientific professional editions of
Ukraine (Resolution of the Presidium of the
Higher Attestation Commission of Ukraine:
№ 1-05/8; issued 22.12.2010)

Signed for printing
28.02.2017

Address of the editorial:
29016, Khmelnytsky,
str. Lviv highway, 51/2
tel. (096) 01-09-709
www.uniep.km.ua
s.kapitanets@mail.ru
The journal is included in the following
national and international scientometric
databases of abstracting and indexing:
National Library of Ukraine named after
V.I. Vernadsky (www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/ irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe)
Index Copernicus Journals Master List,
Poland (http://journals.indexcopernicus.com/
++,p24781498,3.htm)
Materials of the journal are freely
available on the site:
www.uniep.km.ua
Format 70х108/16. Offset paper.
Printing is offset.
Con. print pages 20,5
Circulation is 120 copies.
It has been printed from ready
slides in SMP «TYPE»
str. Chernivetska, 44,
Ternopil, 46000
All the rights reserved
Reprinting is permitted only with the
consent of the author.
©Bila Tserkva National Agrarian University
©PIHE “University of Economics and
Entrepreneurship”
©PE“Institute of Economics, Technologies
and Entrepreneurship”

Financial and credit system
Horyn V.P. THE ROLE OF RETIREMENT INSURANCE IN
PROVIDING SOCIAL WELFARE…………………………………...

158

Sydor H.V., Andrusiv U.Yа. ESSENCE OF THE FINANCIAL
AND CREDIT SYSTEM OF COUNTRY…………………………….

167

Ostapenko V.M. FINANCIAL POLICY ON THE PRINCIPLES
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS` APPLICATION…………...

175

Yarmolenko Yu.Yu. BUDGETARY REIMBURSEMENT OF
VAT TO AGRICULTURAL PRODUCERS WITHIN THE
CONTEXT OF TAX LEGISLATION REFORMING………………..

180

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS………………………………

189

CHRONICLE OF EVENTS. MESSAGE……………………………........

195

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ
ГОСПОДАРСТВОМ
УДК 338.43:005.35
Сіренко Н.М.,
д-р екон. наук, проф., проф. кафедри
фінансів, банківської справи та страхування,
Бурковська А.В.,
канд. екон. наук, доц., доц. кафедри кафедри
фінансів, банківської справи та страхування,
Лункіна Т.І.,
канд. екон. наук, доц., доц. кафедри кафедри
фінансів, банківської справи та страхування,
Миколаївський національний аграрний університет

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ:
ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД
Постановка проблеми. Ідея соціальної відповідальності ведення бізнесу у світі виникла ще в
50-х роках XX століття, а в окремих проявах – ще у кінці дев’ятнадцятого століття. Починаючи з 50-х
років XX століття, американськими науковцями було розроблено багато концепцій щодо визначення
та сутності соціальної відповідальності. В Європі поняття «соціальна відповідальність» виникло лише
наприкінці XX століття і офіційно опубліковане у «Зеленій книзі з корпоративної соціальної
відповідальності» у 2001 році.
Актуальності соціальна відповідальність у світі досягла у 70-80-х роках, коли діяльність
підприємств почала завдавати серйозних збитків та загроз як населенню, так і природному
середовищу – забруднення річок, катастрофи, спричинені виробничою діяльністю, в результаті –
втрата здоров’я людства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Протягом багатьох років іноземні й вітчизняні
науковці досліджують становлення та розвиток соціальної відповідальності, її вплив на суспільство.
Значний внесок у своїх працях зробили такі науковці, як: Г. Боуен [12], Ю. Є. Благов [2], Н. А. Головко
[5], Л. А. Грицина [6], О. М. Ляшенко [7], В. П. Мазуренко [9], О. О. Охріменко [10], А. Ф. Плахотний [11],
М. А. Саприкіна [7], М. А. Саєнсус [7] та інші. Проте дана тема дослідження є дуже актуальною на
сьогоднішній день і тому потребує грунтовнішого дослідження.
Постановка завдання. Мета статті –
проведення аналізу основних аспектів розвитку
соціальної відповідальності як в Україні, так і за кордоном.
Виклад основного матеріалу дослідження. Однією з перших праць, присвячених проблемі
соціальної відповідальності корпорацій, було дослідження Говарда Бауена під назвою «Соціальна
відповідальність бізнесмена», яке було опубліковано у 1953 році. Г. Бауен стверджував, що відколи
соціальні інституції формували економічні наслідки, слід було очікувати, що бізнесові фірми як
економічний результат суспільних інтересів повиннні враховувати соціальний аспект бізнесової
діяльності [12].
Як напрямок менеджменту, соціальна відповідальність підприємств з’явилася в 1950-х роках в
США. Практика компаній, що може бути позначена як соціально відповідальна, приймала різноманітні
форми: пожертвування на благодійність, послуги спільноті, покращення добробуту найманих
працівників та популяризація релігійної поведінки [8].
Протягом ХХ століття соціальна відповідальність стала частиною управління в системі
менеджменту підприємств, організацій, корпорацій і отримала подальший розвиток у міжнародних
нормативних документах (табл. 1).
Починаючи з 20-х років ХХ століття такі автори, як: А. Пейдж, П. Друкер, Ч. Бернард, Г. Боуен,
почали звертати увагу корпорацій на те, що, окрім функціонування на комерційних засадах, є потреба
у піклуванні і незавдаванні шкоди навколишньому середовищу і суспільству. К. Девіс, Р. Бломстр,
Дж. М. Гуїр та ін. наголошували на тому, що корпорації мають зобов’язання і повинні нести соціальну
відповідальність за свої рішення і дії. Починаючи з 1980-х років, формується звітність щодо сталого
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розвитку, на глобальному рівні проводяться конференції, присвячені даному питанню. На початку ХХІ
століття соціальна відповідальність посідає одну із ключових позицій при здійсненні діяльності
підприємств та веденні бізнесу.
Таблиця 1
Світовий досвід становлення та розвитку соціальної відповідальності
Роки
30-40
рр. ХХ
ст.

Історія розвитку. Представники
Етап перший. Становлення. 1920-1950-ті роки
Артур Пейдж, журнал Америки «Робота в світі». Основні рубрики: захист навколишнього
середовища, трудові права, права споживачів, освіта, захист дітей, корпоративна прозорість [1; 7].

Пітер Друкер, робота «Практики менеджменту». Розглядав громадську відповідальність як один із
восьми ключових чинників для досягнення бізнес-цілей, вказував, що важливо для управління
1950
розглядати вплив кожної бізнес-політики і дій на суспільство [1; 7].
рік
Честер Бернард, зазначав: «мета корпорації – служити суспільству, а функція керівника – передати
цей дух моральності співробітникам» [1; 7].
Говард Боуен, книга «Соціальна відповідальність бізнесмена» - відкрив нову епоху соціальної
1953
відповідальності у ХХ столітті. Розглядав соціальну відповідальність, соціальний аудит в більш
рік
широкому контексті. За визначенням А. Керолла, Г. Боуен – «батько корпоративної соціальної
відповідаольності» [12].
Етап другий. Нові теми корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). 1960-1970-ті роки
Кейт Девіс, порушуюється тема довгострокових інвестицій від соціальної відповідальності. Автор
60-ті
першим обгрунтував, що проблема соціальної відповідальності повинна розглядатися у ключовому
роки
контексті. Вводиться словосполучення «КСВ і бізнес-етика», особлива увага концентрується на
волонтерстві та добровільності [1; 7].

70-ті
роки

Мільтон Фрідман, дискусії щодо соціальної відповідальності, який наголошував, що «існує одна і тільки
одна соціальна відповідальність бізнесу – використовувати свої ресурси і залучати до активностей,
спрямованих на підвищення своїх прибутків, настільки довго, наскільки компанія залишається в умовах
деяких правил гри, тобто долучатися до відкритої і вільної конкуренції, без обману та махінацій» [13].
К. Девіс та Р. Бломстр, визначили спрямованість КСВ як «обов’язок осіб, що приймають рішення,
вдаватися до таких дій, які будуть спрямовані не тільки на задоволення власних інтересів, а й на захист і
примноження суспільного блага» [3].
Дж. Мак Гуїр, зазначав, що «корпорація має не тільки економічні і правові зобов’язання, але й несе повну
відповідальність перед суспільством, що виходить за її межі» [15].
А. Керолл, запропонував трактування КСВ, що припускає «відповідність економічним, правовим, етичним і
дискреційним (філантропічним) очікуванням, що пред’являються суспільством організації в даний період».
Підхід А. Керолла виокремився в окрему модель, одержав поширення, став визначати межі сучасних
досліджень у галузі КСВ [15].

Початок
ХХІ століття

Етап третій. Зв’язок між КСВ і сталим розвитком. 1980-ті роки
Мільтон Фрідман, «теорія стейкхолдерів» [13].
Всесвітня комісія з питань навколишнього середовища і розвитку опублікувала Звіт Брундтланд
1987
«Наше спільне майбутнє», в якому зазначається, що «сталий розвиток – це розвиток, який відповідає
рік
потребам сьогоднішнього дня і не обмежує здатності майбутніх поколінь у задоволенні їх потреб». В
цей період особлива увага приділяється прибутковості соціально відповідальних компаній [14].
Четвертий етап. Становлення бізнес-кейсу для КСВ. 1990-ті роки
Деббра Вуд, виділяє три мотиваційні причини: управління охороною наколишнього середовища,
1992
управління різноманітними питаннями і стейкхолдерами [15].
Декларація Саміту Землі в Ріо-де-Жанейро, збірник рекомендацій «Порядок денний 21». В
рік
декларації акцентують увагу на збалансоване трактування потреб розвитку з точки зору
економічного, екологічного та соціального аспектів [14].
Джон Елкінгтон, книга «Канібали з вилками: потрійний критерій бізнесу ХХІ століття». Автор
1998
рік
застосовує потрійний критерій, що передбачає рівновагу між економічною, екологічною та соціальною
складовими [7].
Етап п’ятий. Інституціоналізація КСВ на національних рівнях, поява міжнародних стандартів.
Початок ХХІ століття
Прийняття стандарту – міжнародне керівництво із соціальної відповідальності ISO 26000, прийняття
національних стратегій або державних програм із соціальної відповідальності (Словаччина, Литва),
інституціоналізація КСВ на національних рівнях (Великобританія, Данія).
Прийнято Зелену книгу «Просування Європейської рамкової комісії задля корпоративної соціальної
відповідальності».
Розроблений Глобальний договір ООН.
На рівні підприємств – розробка програм сталого розвитку і стратегій.
У 2015 році у Брюсселі відбувся саміт «Підприємство 2020: майбутнє Європи». Його організатор CSR
Europe разом з 45 національними партнерами з різних країн, в тому числі України, показали вплив бізнесу
на суспільство та поставили нові завдання щодо розвитку КСВ: питання боротьби зі зміною клімату
(конференція, грудень 2015 р.); формування сталих ланцюгів постачання; ініціативи у галузі освіти;
нефінансова звітність; зміна бізнес-моделі тощо [1; 3; 7].

Джерело: побудовано на основі досліджених матеріалів
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Як бачимо, процес становлення соціальної відповідальності в світі починає свій відлік ще з
середини ХХ століття і набуває великої актуальності й до сьогодення.
В Україні історичний аспект становлення є не досить довгим і становить близько 10-15 років.
Проте все більше підприємств, організацій і компаній долучаються до соціально-відповідальної
діяльності (табл. 2).
Таблиця 2
Історичний аспект розвитку соціальної відповідальності в Україні
Роки
2005 рік

2006 рік

Історія розвитку. Представники
Етап перший. Становлення. 2005-2006 роки
Форум «Корпоративна соціальна відповідальність і Глобальний договір». Метою було проведення
діалогу між різними групами зацікавлених осіб з корпоративної соціальної відповідальності та
мобілізація основної основної групи компанії щодо можливості підписання Глобального Договору.
Форум соціально відповідального бізнесу в Україні; розроблено Меморандум про соціально
відповідальний бізнес в Україні [1].
Підписання Глобального Договору. Першими підписантами стало близько 34 провідних
міжнародних та українських компаній, асоціацій, організацій громадянського суспільства [3].

Другий етап. Підвищення обізнанності з КСВ. 2007 рік
Організовано діловим журналом «Експерт» першу міжнародну конференцію з КСВ.
Проведено перший Медіа Саміт з КСВ при підтримці Глобального Договору, МТС та журналом
«Експерт».
Приєднання України до міжнародної групи з розробки міжнародного стандарту із соціальної
відповідальності ISO 26000 [1; 3].
Третій етап. Раціональний підхід до КСВ. 2008 рік
2008 рік Підготовка та представлення соціальних звітів компаній, два з яких розроблені за стандартами
Глобальної ініціативи із звітності (GRI): соціальний звіт банку «Надра» та компанії «ДТЕК».
Створена Рада Глобального Договору, до якої було обрано представників українських і
міжнародних компаній, неурядових організацій, федерацій роботодавців, профспілок.
Мережею Глобального Договору розпочато кампанію «Go Green», яку підписали топ-менеджери 23
провідних компаній в Україні.
Діловий журнал «Контракти» і його рейтингова агенція «Гвардія» склали перший рейтинг найбільш
соціально відповідальних компаній.
Міжнародна конференція з корпоративної соціальної відповідальності в Східній Європі, яка
проводилася Ethical Corporation (споснором якої стала українська компанія СКМ).
Відбувається відділення особистих благодійних фондів акціонерів від компаній, акціонерами яких
вони є: Центр розвитку КСВ за підтримки фонду «Східна Європа», компаній СКМ, Фокстрот, ВОЛЯ і
РУСАЛ.
Створено центр «Розвитку Корпоративної Соціальної Відповідальності», який вперше провів
дослідження щодо розуміння КСВ і обізнаності з ISO 26000 серед зацікавлених сторін.
Відбувається поширення КСВ в різні регіони країни за рахунок різних тренінгів, круглих столів
(близько 10 регіонів країни) [1; 3; 7].
Четвертий етап. Стійкий розвиток КСВ. 2009-2010 роки
2009Розвиток екоменеджменту та інших практик, пов’язаних зі збереженням навколишнього
2010
природнього середовища.
роки
Глобальний Договір проводить перший український бізнес-саміт на вищому рівні з питань зміни
клімату.
Залучення ВНЗ до КСВ, в результаті було опубліковано перший посібник з КСВ. Центр розвитку
КСВ створив мережу «КСВ в освіті», до якої увійшли 22 університети.
Розпочато проект за підтримки UNITER «Розробка національного порядку денного з КСВ».
Проведено першу виставку соціальних і екологічних проектів компаній в Україні.
Започаткований Національний Конкурс бізнес-кейсів з КСВ [1; 3; 6; 7].
П’ятий етап. 2010-2015 роки
2010Центр «Розвиток Корпоративної Соціальної Відповідальності» працює над 4-ма пріоритетними
2015
напрямами: КСВ в кризові часи; розвиток освіти; соціальна відповідальність державних органів
роки
влади; просування України за кордоном [1].
2016 рік Центр «Розвиток Корпоративної Соціальної Відповідальності» планує розробити проекти щодо
бізнесу і прав людини та розвитку соціального підприємництва [1].
Джерело: побудовано на основі досліджених матеріалів
2007 рік

Ключову роль у формуванні й популяризації соціальної відповідальності в Україні відіграє
експертна організація Центр «Розвиток КСВ», яка була заснована у 2008 році. Метою діяльності є
впровадження соціальної відповідальності задля системних і якісних змін в Україні. Дана організація
об’єднує 40 компаній України, серед яких: EY, Небесна криниця, Василь Кисіль і Партнери, Нова
пошта, ДТЕК, Артеріум, Оболонь, 1+1 тощо. Близько 20 компаній виступають партнерами Центру КСВ
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у освітніх проектах, а саме: Ericsson, Samsung, Melexis, Syngenta, Київстар та інші. Працює на всій
території України з більш, ніж 100 компаніями, 200 університетами, 20 школами, 60 державними
компаніями і 40 муніципалітетами [1].
Основними здобутками Центру КСВ є:
1) приєднання України до розробки міжнародного стандарту з соціальної відповідальності ISO
26000;
2) формування спільноти соціально відповідальних компаній;
3) проведення щорічного Конкурсу кейсів з КСВ;
4) запровадження Індексу прозорості державних компаній як індикатора реформ державної
власності;
5) створення платформи для взаємодії бізнесу та університетів й шкіл задля підвищення якості
вищої і середньої освіти в Україні (Національний форум «Бізнес і університети», Лабораторія «Бізнес і
університети»).
У цілому, Центр КСВ протягом 2008-2015 років реалізував понад 80 проектів, підготував та
видав більше 135 публікацій, провів більше 250 публічних заходів, в яких взяли участь близько 4500
представників бізнесу, громадських організацій та ЗМІ [1].
Протягом досліджуваного періоду в Україні з’явились перші фахові організації, українська
мережа Глобального Договору охоплює понад 140 українських організацій, близько ста підприємств
декларують власну соціальну відповідальність, причому лише 13 з них публікують звіти із соціальної
відповідальності і 24 компанії декларують на корпоративних веб-сайтах діяльність у 3 і більше
категоріях соціальної відповідальності (із дев’яти). Створено групу менеджерів, відповідальних за
аспекти соціальної відповідальності українських компаній, тощо [3].
Як в іноземній, так і у вітчизняній науковій літературі існує багато різних думок щодо видів
соціальної відповідальності. Так, на думку Н.А. Головко, соціальна відповідальність існує у формі
політичної, правової та моральної відповідальності [5].
Плахотний О.Ф. розглядає соціальну відповідальність з двох позицій: соціальної та правової:
«загальне поняття соціальної відповідальності складає методологічний фундамент, на якому повинна
стояти конструкція правової відповідальності, ігнорування цього не може гарантувати правильності як
самого руху до істини, так і отриманих результатів» [11].
Говорячи про соціальну відповідальність, актуальним на сьогодні питанням є проблема
відповідальності в державному управлінні. На офіційному сайті українського юридичного порталу –
Радник – виокремлюють в державному управлінні такі види відповідальності: політична, юридична,
моральна та конституційна [4].
На рівні підприємництва розуміння соціальної відповідальності відображає два підходи:
 підприємництво вважається соціально-відповідальним, якщо при отримані прибутку
підприємство не порушує законодавство та норми державного регулювання;
 підприємство, окрім отримання високих економічних результатів, враховує людські і соціальні
аспекти розвитку бізнесу, тобто досягається соціальний ефект [5].
На основі проведених досліджень щодо основних видів соціальної відповідальності, нами
запропоновано найбільш суттєві види даної концепції (рис. 1).
Соціальна відповідальність

Неправова
соціальна відповідальність

Моральна
відповідальність

Політична
відповідальність

Корпоративна
відповідальність

Релігійна
відповідальність

Правова соціальна
відповідальність

Юридична
відповідальність

Етична
відповідальність

Рис. 1. Види соціальної відповідальності
Джерело: сформовано авторами на основі [9]
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Аналізуючи рис. 1, необхідно зазначити, що соціальна відповідальність складається з правої та
неправової соціальної відповідальності.
Неправова соціальна відповідальність не має юридичного характеру і складається з моральної
(забезпечує відповідність суб’єкта у суспільстві), політичної (дотримання або порушення норм
політичної влади у країні), корпоративної (відповідність правил, принципів, які окреслені певною
організацією, підприємством), релігійної (організація релігійної сфери та дотримання релігійних норм).
Правова соціальна відповідальність несе відповідальність у разі порушення норм державноорганізованого права. Вона складається з юридичної відповідальності (дотримання встановлених
суспільством правил та законів), економічної (досягнення підприємством максимізації прибутку, при
дотриманні основних економічних законів), етичної відповідальності (дотримання підприємством
принципів рівності, чесності і неупередженості, прав співробітників), екологічної відповідальності
(охорона навколишнього природного середовища та мінімізація шкоди заподіяна підприємницькою
діяльністю) [9].
Наведені види соціальної відповідальності несуть добровільний характер і не вимагають від
підприємства примусового характеру щодо їх дотримання, проте можливі наслідки щодо їх
недотримання у вигляді негативного ставлення суспільства до підприємства та відмова від купування
того чи іншого продукту.
Висновки з проведеного дослідження. Інтеграція України у світове співтовариство вимагає
від підприємств, населення, держави запроваджувати та дотримуватись принципів соціальної
відповідальності.
За допомогою дбайливого та заощадливого ставлення до навколишнього середовища, етичного
поводження, активної соціальної політики держави, підприємств можна говорити про сприятливий
соціально-економічний розвиток, який відповідатиме за добробут і здоров’я суспільства в державі.
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Сіренко Н.М., Бурковська А.В., Лункіна Т.І. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД
Мета – проведення аналізу основних аспектів розвитку соціальної відповідальності як в Україні, так і за
кордоном.
Методика дослідження. У процесі дослідження використовувалися наступні методи: діалектичний і
абстрактно-логічний (пізнання сутності, особливостей розвитку соціальної відповідальності в Україні і в світі);
бібліографічний (вивчення і опрацювання наукових праць, що присвячені розвитку соціальної відповідальності);
системного узагальнення, порівняння (оцінка світового та вітчизняного досвіду формування соціальної
відповідальності); графічний, аналітичний (аналіз видів соціальної відповідальності).
Результати. У статті досліджено становлення та розвиток соціальної відповідальності, враховуючи
зарубіжний та вітчизняний досвід. Проаналізовано етапи формування соціальної відповідальності на
міжнародному рівні. Наведено основні етапи формування соціальної відповідальності в Україні. З’ясовано, що
тільки за рахунок дбайливого та заощадливого ставлення до навколишнього середовища, етичного поводження,
активної соціальної політики держави соціальна відповідальність набуде поширення.
Наукова новизна полягає у комплексному розгляді питань, пов’язаних із становленням та розвитком
соціальної відповідальності, враховуючи вітчизняний та зарубіжний досвід.
Практична значущість полягає у розвитку та поширенні соціальної відповідальності в Україні, як одного із
основних напрямів підвищення добробуту суспільства. Результати дослідження можуть бути використані у ВНЗ
України, при викладанні таких дисциплін, як: «Соціальна відповідальність» та «Корпоративна соціальна
відповідальність». Адже сьогодення вимагає від здобувачів вищої освіти, окрім набуття базових знань, вміння
соціально спрямовувати свої дії та бачення для зменшення шкідливих наслідків діяльності суспільства.
Ключові слова: соціальна відповідальність, вітчизняний та зарубіжний досвід, корпоративна соціальна
відповідальність, етапи становлення соціальної відповідальності.
Sirenko N.M., Burkovska А.V., Lunkina T.I. GROWING AND SOCIAL RESPONSIBILITY DEVELOPMENT:
FOREIGN AND NATIONAL EXPERIENCE
Purpose is to analyze key aspects of social responsibility in Ukraine and abroad.
Methodology of research. The study used the following methods: dialectical and abstract logic (knowledge of
nature, the characteristics of social responsibility in Ukraine and in the world); bibliographical (study and processing of
scientific papers devoted to the development of social responsibility); system synthesis, comparison (assessment of
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global and domestic experience in the formation of social responsibility); graphical, analytical (analysis of the social
responsibility types).
Findings. In the article the formation and development of social responsibility including foreign and domestic
experience was described. The stages of formation of social responsibility on the international level were analyzed. The
basic stages of social responsibility in Ukraine were given. It was shown that only through careful and environmentally
leaning, ethical behavior, active social policy, the social responsibility will be able to be wide spread.
Originality of the research consists of the integrated consideration of issues related to the formation and
development of social responsibility, taking into account national and international experience.
Practical value of the research lies in the development and dissemination of social responsibility in Ukraine as
one of the main directions of the welfare society. The results of the research can be used in Ukrainian universities in the
training of "Social Responsibility" and "Corporate Social Responsibility". The modern world requires from the HEIs’
applicants not only basic knowledge but also the understanding of social responsibility to be able to direct their social
actions and vision at the reducing of the human social harmful effects.
Key words: social responsibility, national and international experience, corporate social responsibility, stages of
social responsibility.
Сиренко Н.Н., Бурковская А.В., Лункина Т.И. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ
Цель – проведение анализа основных аспектов развития социальной ответственности как в Украине, так и
за рубежом.
Методика исследования. В процессе исследования использовались следующие методы: диалектический
и абстрактно-логический (познание сущности, особенностей развития социальной ответственности в Украине и в
мире) библиографический (изучение и обработки научных трудов, посвященных развитию социальной
ответственности); системного обобщения, сравнения (оценка мирового и отечественного опыта формирования
социальной ответственности); графический, аналитический (анализ видов социальной ответственности).
Результаты. В статье исследовано становление и развитие социальной ответственности, учитывая
зарубежный и отечественный опыт. Проанализированы этапы формирования социальной ответственности на
международном уровне. Приведены основные этапы формирования социальной ответственности в Украине.
Установлено, что только за счет бережного и экономного отношения к окружающей среде, нравственного
поведения, активной социальной политики государства социальная ответственность получит распространение.
Научная новизна заключается в комплексном рассмотрении вопросов, связанных со становлением и
развитием социальной ответственности, учитывая отечественный и зарубежный опыт.
Практическая значимость заключается в развитии и распространении социальной ответственности в
Украине, как одного из основных направлений повышения благосостояния общества. Результаты исследования
могут быть использованы в ВУЗах Украины, при преподавании таких дисциплин, как: «Социальная
ответственность» и «Корпоративная социальная ответственность». Ведь настоящее требует от соискателей
высшего образования, кроме приобретения базовых знаний, умения социально направлять свои действия и
видение для уменьшения вредных последствий деятельности общества.
Ключевые слова: социальная ответственность, отечественный и зарубежный опыт, корпоративная
социальная ответственность, этапы становления социальной ответственности.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ НА
СУЧАСНОМУ РИНКУ ПРАЦІ
Постановка проблеми. Молоде покоління є надією нашої держави. Нові ідеї, їх потенціал,
розум та винахідливість дають змогу сподіватися на подальший розвиток та покращення стану
суспільства. Однак, на шляху до нового життя з’являються певні проблеми, однією з яких є безробіття.
Молодіжне безробіття - одне з основних проблемних питань XXI століття, що особливо гостро
постає на сучасному етапі розвитку соціально-економічних відносин через нестабільну політичну та
економічну ситуацію в Україні. Питання конкурентоспроможності молоді на ринку праці є однією з
гострих соціально-економічних проблем, адже зараз стала особливо помітною тенденція постійного
зростання молодіжного безробіття.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню питань молодіжного безробіття та
проблем працевлаштування молоді і їх конкурентоспроможності на ринку праці було присвячено
багато праць вітчизняних вчених та фахівців. Особливо детально ці проблеми були розглянуті у
роботах Д. Л. Богині, Е. М. Лібанової, О. А. Грішнової, А. М. Колота, Л. Г. Ткаченко, В. Л. Кравченко,
Г. О. Родіонової, В. В. Близнюк, С. І. Бандур. Проте і дотепер проблематика конкурентоспроможності
однієї з найбільш вразливих на ринку праці соціально-демографічних груп – молоді - залишається
недостатньо дослідженою і потребує комплексного вивчення, аналізу та обґрунтування шляхів
підвищення конкурентоспроможності і напрямків подолання безробіття серед молодих фахівців.
Постановка завдання. Метою даної роботи є дослідження сучасного стану працевлаштування
молоді, її конкурентоспроможності; визначення причин молодіжного безробіття та основних напрямків
підвищення конкурентоспроможності молодих фахівців на ринку праці, а також шляхів подолання
безробіття серед молоді в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття «конкурентоспроможність» має багато
трактувань. Розглянемо деякі з них більш детально (табл. 1).
Таблиця 1
Визначення поняття «конкурентоспроможність»
Автор, джерело

Трактування поняття

сукупність якісних і вартісних характеристик специфічного товару «робоча сила», що
Д.П. Богиня [7]
забезпечують задоволення конкретних потреб роботодавців, у тому числі державних
підприємств, у працівниках певної кваліфікації (професії)
внутрішня властивість суб’єкта ринкових відносин, яка проявляється у процесі конкуренції
В.С. Петров [9]
і дає змогу знайти свою нішу у ринковому господарстві для розширеного відтворення та
отримання прибутку від господарської діяльності
спроможність конкретного працівника за умов певної ринкової кон’юнктури відповідати
М.В. Семикіна [10] вимогам роботодавця, критеріям та вимогам на ринку праці щодо освітнього рівня,
кваліфікації та інших якостей порівняно із іншими працівниками на ринку праці
відповідність якості робочої сили вимогам ринку, можливість вигравати в конкуренції на
О.А. Грішнова [4]
ринку праці, тобто порівняно із іншими працівниками більш повно задовольняти потреби
роботодавців
Джерело: побудовано авторами на основі [4; 7; 9; 10]

Ринок праці - це система суспільних відносин, пов’язаних з наймом і пропозицією праці, тобто з
купівлею і продажем послуг праці; це також економічний простір - сфера працевлаштування, в якій
взаємодіють покупці і продавці праці; і це механізм, що забезпечує узгодження ціни і умов праці між
роботодавцями і найманими працівниками та регулює її попит та пропозицію [3].
Аналізуючи сучасний стан ринку праці, можемо зазначити, що кількість офіційно зареєстрованих
безробітних випускників вищих навчальних закладів у 2015 р. складає 16,4% від загальної кількості
безробітного населення за МОП. Державна служба статистики України повідомляє, що найнижчий
рівень економічної активності населення був характерний саме для молоді віковім від 15 до 24 років. А
також, у 2015 р. найвищий рівень безробіття населення був притаманний молодим людям, а саме
22,4% [5].
На даний момент на ринку праці існує велика кількість проблем, які викликають збільшення
безробіття серед молоді та зниження конкурентоспроможності молодих фахівців.
Однією з головних причин є диспропорція між попитом та пропозицією на ринку праці, а саме те,
що пропозиція перевищує попит на робочу силу.
Лідерами по кількості вакансій залишаються висококваліфіковані робітники – слюсарі, токарі,
електрогазозварники, водії, швачки, робітники з ремонту електроустаткування тощо. Також
затребувані працівники сфери послуг (продавці, кухарі, офіціанти, перукарі, охоронники тощо). У
сільськогосподарському секторі – агрономи, трактористи та робітники з обслуговування
сільськогосподарського виробництва.
Існує попит на лікарів, інженерів різних галузей, викладачів, бухгалтерів, касирів, а також ІТфахівців. Потрібні технологи і фармацевти, менеджери з досвідом роботи. Серед найпростіших
професій найбільш затребувані підсобні робітники, прибиральники, двірники, вантажники та комірники.
Станом на 1 липня 2016 року на одну вакансію в середньому по Україні претендувало 10
безробітних (станом на 1 липня 2015 року – 10 осіб).
Найбільше претендентів на одне вільне робоче місце спостерігалось у фінансовій та страховій
діяльності (44 особи), в державному управлінні й обороні; обов’язковому соціальному страхуванні (31
особа), а найменше – у сфері тимчасового розміщення й організації харчування, адміністративного
обслуговування, охорони здоров’я, на будівництві, транспорті, складському господарстві, поштовій та
кур’єрській діяльності та у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (по 4 особи).
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Найбільше претендентів на одну вакансію – серед законодавців, вищих державних службовців,
керівників, менеджерів (управителів) (23 особи), а найменше – серед кваліфікованих робітників з
інструментом (4 особи) [5].
Другою проблемою, що існує на ринку праці, є дискримінація, яку зазнають молоді спеціалісти
при першому працевлаштуванні. У зв’язку з тим, що більшість молодих фахівців не мають досвіду,
роботодавці не бажають співпрацювати з ними. Саме тому частіше за все їм відмовляють в отриманні
бажаної посади. Через це у молоді є два варіанти працевлаштування. Перший - більшість молодих
спеціалістів, а саме 51%, змушені працювати не за фахом, і на малооплачуваних та важких роботах.
Головними причинами є відсутність вакансій (49%), незадоволеність оплатою праці (34%) та умовами
праці (14%). Як результат, отримуємо те, що працівників не влаштовує якість їхнього трудового життя
(рис. 1).

Рис. 1. Розподіл відповідей на запитання: «Чому Ви працюєте не за фахом?»
(Серед респондентів, які мають постійну або тимчасову роботу)
Джерело: побудовано авторами на основі аналізу [8]

Також існує й інший напрямок подій. Зрозумівши, що бажану, високооплачувану та цікаву
роботу, не маючи досвіду, знайти майже неможливо, молодь вирішує «шукати щастя» на чужині,
тобто виїжджає за кордон, де сподівається знайти гідну роботу. Саме тому, головними чинниками, які
спонукають виїхати з країни, молоді мешканці нашої держави називають покращення умов життя та
бажання мати постійну роботу і стабільний дохід (рис. 2). Звісно, цей факт має тільки негативні
наслідки для держави, адже потенційні працівники залишають країну. Тобто, відбувається «відплив
інтелекту».

Рис. 2. Розподіл відповідей на запитання: «Які причини спонукають Вас змінити місце
постійного проживання?» (Серед респондентів, які хотіли переїхати)
Джерело: побудовано авторами на основі аналізу [8]
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За інформацією міжнародного кадрового порталу, згідно опитування, проведеного серед
українців, було визначено, що практично три з п’яти опитаних не бачать свого майбутнього в Україні.
При цьому кожен другий не задоволений розміром заробітної плати та рівнем розвитку економіки.
Третина впевнена, що за кордоном можна заробляти більше, навіть на непрестижних роботах [2]. Цей
факт підтверджують дані Євростату та Державної служби статистики України. Наприклад, в Україні
мінімальна заробітна плата становила у 2015 р. 1218 гривень, тобто 36 євро. Можемо зробити
висновок, що українська мінімальна зарплата у п’ять разів менша від найнижчої в ЄС і в майже 54
рази нижча від найвищої [13].

Рис. 3. Мінімальна заробітна плата у країнах ЄС та в Україні у 2015 р., євро
Джерело: побудовано авторами на основі аналізу [13]

Ще однією важливою проблемою є невідповідність кількості випускників навчальних закладів
потребам ринку праці. Зокрема, досить високою популярністю вже давно користуються такі професії,
як: юристи, економісти, перекладачі та менеджери. Але така кількість спеціалістів ніяк не зможе
отримати роботу за фахом, адже ринок праці вже перенасичений такою кількістю кадрів. Кожен третій
безробітний з числа випускників вищих навчальних закладів отримав освіту за напрямом «соціальні
науки, бізнес і право», 17% – навчалися за напрямом підготовки «інженерія», кожний десятий – за
напрямом «гуманітарні науки та мистецтво», за напрямками підготовки «освіта» та «охорона
здоров’я» мали освіту по 7% випускників [5].
Проблема молодіжного безробіття є гострою не тільки в Україні, але й в усьому світі. Найвищі
показники молодіжного безробіття зареєстровані у Греції, Іспанії, Хорватії, Португалії, Італії та Кіпрі, і
вони перевищують 32%. Але є країни, які вдало справляються з такою складною ситуацією. В
залежності від масштабів проблеми та уміння їх вирішувати держави можна розподілити за групами
(табл. 2).
Таблиця 2
Безробіття серед молоді у країнах ЄС, 2013-2015 рр., %
Країна

Рік

Абсолютне відхилення,
2015 до 2013

Бельгія

2013
2
23,7

2014
3
23,2

2015
4
22,1

Болгарія

28,4

23,8

21,6

-6,8

Чехія

18,9

15,9

12,6

-6,3

Данія

13,0

12,6

10,8

-2,2

1

5
-1,6

Німеччина

7,8

7,7

7,2

-0,6

Естонія

18,7

15,0

13,1

-5,6
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продовження табл. 2
1
Ірландія

2
26,8

3
23,9

4
20,9

5
-5,9

Греція

58,3

52,4

49,8

-8,5

Іспанія

55,5

53,2

48,3

-7,2

Франція

24,9

24,2

24,7

-0,2

Хорватія

50,0

45,5

43,0

-7,0

Італія

40,0

42,7

40,3

0,3

Кіпр

38,9

36,0

32,8

-6,1

Латвія

23,2

19,6

16,3

-6,9

Литва

21,9

19,3

16,3

-5,6

Люксембург

16,9

22,3

16,6

-0,3

Угорщина

26,6

20,4

17,3

-9,3

Мальта

13,0

11,7

11,8

-1,2

Нідерланди

13,2

12,7

11,3

-1,9

Австрія

9,7

10,3

10,6

0,9

Польща

27,3

23,9

20,8

-6,5

Португалія

98,1

34,7

32,0

-6,1

Румунія

23,7

24,0

21,7

-2,0

Словенія

21,6

20,2

16,3

-5,3

Словаччина

33,7

29,7

26,5

-7,2

Фінляндія

19,9

20,5

22,4

2,5

Швеція

23,6

22,9

20,4

-3,2

14,6

-6,1

Великобританія
20,7
16,9
Джерело : побудовано авторами на основі аналізу [6]

А саме: до першої групи входять країни, які мають високий рівень зайнятості (вище 70%). До них
відносять Данію, Німеччину, Нідерланди, Австрію, Естонію, Чехію та Мальту. Вони мають високий
рівень розвитку інфраструктури ринку праці, можливості поєднання трудової діяльності з професійним
навчанням, що позитивно впливає на рівень зайнятості молоді.
Другу групу формують країни з середнім рівнем зайнятості – Франція, Бельгія, Болгарія, Польща,
Румунія, Фінляндія та ін. Для цих країн характерна наявність конкурентоспроможної економіки,
збалансований розвиток різних галузей національного господарства, також їм притаманна висока
ступінь інтегрованості як в європейський, так і в світовий єдиний економічний простір.
Щодо третьої групи країн, рівень зайнятості населення яких нижче 60%, це країни Південної
Європи – Італія, Іспанія, Греція, Хорватія.
В останні роки у розвинутих країнах світу важливого значення набуває активна політика
зайнятості, спрямована на вдосконалення якісних характеристик працездатного населення, що сприяє
зростанню продуктивності зайнятості населення. Але є і прихильники пасивної політики, яка
здійснюється наступними заходами: реєстрація та облік безробітних громадян, які шукають роботу;
організація системи надання допомоги по безробіттю; здійснення як грошових, так і негрошових форм
підтримки безробітних і членів сімей, які знаходяться на їх утриманні. Ці заходи не регулюють
зайнятість населення та не впливають на рівень попиту і пропозиції на робочу силу.
В ЄС існує дві основні моделі державного регулювання трудових відносин: рейнська та
англосаксонська. Рейнську модель застосовують такі країни, як: Франція, Німеччина, скандинавські
країни тощо. Рейнська (європейська) модель побудована на припущенні, що наймана робоча сила
об’єктивно займає більш слабкі позиції на ринку праці, ніж роботодавці, а тому потребує державного
захисту у формі досить високих рівнів законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати,
універсального соціального і медичного страхування та спеціальних державних органів, які захищають
права працівників. В свою чергу англосаксонська модель притаманна Великобританії та США. У
межах англосаксонської моделі роботодавці та наймані працівники розглядаються як «рівні гравці» на
ринку, а завдання держави лише забезпечити безперебійне функціонування необхідних для ринку
елементів: конкуренції, юридичної системи, обмеження монополій тощо [11].
Розглянемо дві основні моделі державного регулювання трудових відносин на прикладі
Німеччини та Великобританії.
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Досить гарним прикладом є Німеччина. Адже вона знаходиться в складі тих країн ЄС, які мають
найнижчі показники безробіття. В Німеччині найнижчий рівень безробіття серед молоді, порівняно з
іншими країнами Євросоюзу. У 2015 році в Німеччині було близько 330 тисяч осіб у віковій категорії
між 15 і 24 роки, які не мали роботи (вони становили 7,2%). Дана модель зайнятості базується на
активній політиці держави, що заохочує всіх виробників до створення нових робочих місць, а також
підтримує існуючий рівень зайнятості при модернізації підприємств, надає пільги підприємствам, що
утримуються від масових звільнень працівників. У Німеччині основну частину субсидій спрямовують
кооперативам, що утворилися на базі підприємств-банкрутів із безробітних, які мають певні знання,
але не мають навичок в організації бізнесу [12, c. 51].
Також особливої уваги заслуговує державна політика Великобританії. Серед інших країн ЄС
вона має одні з найкращих показників рівня безробіття (14,6%). Сучасна модель регулювання
зайнятості Великобританії є дієвою та ефективною. До її складу входить кілька взаємопов’язаних
блоків: збір та розповсюдження інформації щодо стану попиту і пропозиції на ринку праці, цілісна
система професійного навчання та працевлаштування, програми навчання та перенавчання для
підвищення конкурентоспроможності на ринку праці жінок та молоді, розробка цільових програм
громадських робіт, розвиток фондів страхування від безробіття, розвиток системи соціального
забезпечення. В інституціональній системі регулювання економіки і соціальних відносин
Великобританії наявна розгалужена мережа неурядових організацій. Питаннями зайнятості і
безробіття займається Комісія з робочої сили, яка виконує дорадчу функцію стосовно уряду. Сьогодні
на державному рівні регулювання зайнятості здійснюється Департаментом з питань зайнятості.
Головним координуючим органом у професійній діяльності є служба зайнятості молоді, що
складається з більше як 3,6 тис. консультантів та їх помічників. Підготовка спеціалістів у цій сфері
проводиться у цій країні з 1949 року [1].
Виходячи з позитивного зарубіжного досвіду, з метою вирішення існуючої низки проблем, можна
запропонувати наступні напрями їх подолання:
 збільшення фінансування заходів щодо працевлаштування молодих спеціалістів та підтримки
занятості;
 розробка механізмів підтримки підприємств та організацій, які створюють робочі місця для
молодих фахівців;
 сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, бо саме вони створюють додаткові робочі
місця;
 підтримка організації власної справи серед молоді;
 проведення ярмарки вакансій для навчальних закладів;
 забезпечення випускникам навчальних закладів перших робочих місць в рамках державного
замовлення;
 розробка та впровадження програм проходження практики та стажування молоді на
підприємствах з метою набуття практичного досвіду;
 розвиток інноваційних форм зайнятості та самозайнятості серед молоді.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, питання конкурентоспроможності серед
молоді є однією з ключових проблем сучасного ринку праці, яка потребує негайного вирішення. У
результаті дослідження було виявлено, що молодь є особливо уразливою групою населення, оскільки
молодіжна зайнятість в Україні знаходиться на досить низькому рівні, і з кожним роком продовжує
зростати рівень безробіття. Були запропоновані дії щодо вирішення складної ситуації. Необхідно, в
першу чергу, збалансувати систему освіти з потребами ринку праці; створити нові робочі місця,
зокрема, в контексті стимулювання малого та середнього бізнесу; створити умови для закріплення
молодих фахівців на посадах, шляхом забезпечення випускників ВНЗ першими робочими місцями, а
також проводити стажування в установах та підприємствах з метою забезпечення молодих фахівців
практичним досвідом.
Впроваджуючи
запропоновані
заходи,
стане
можливим
досягнення
підвищення
конкурентоспроможності молоді на ринку праці, зменшення рівня молодіжного безробіття, і як наслідок
– загального покращення економічного та соціального стану суспільства.
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Методика дослідження. Для написання статті були використані методи: монографічного опису - для
детального дослідження конкурентоспроможності молодих фахівців на сучасному ринку праці; логічного
узагальнення – для обґрунтування наукових понять і формулювання висновків та пропозицій; системного аналізу
– для розгляду молодіжного ринку праці як складної системи; аналізу і синтезу – для окреслення концептуальних
основ дослідження та здійснення інтерпретації основних понять; графічного - для побудови графіків та діаграм за
для наочного зображення матеріалу.
Результати. Визначено основні причини молодіжного безробіття та низької конкурентоспроможності
молоді на ринку праці України, основними з яких є: диспропорція між попитом та пропозицією на ринку праці;
дискримінація, якої зазнають молоді спеціалісти при першому працевлаштуванні; невідповідність кількості
випускників навчальних закладів потребам ринку праці. Розглянуто приклади подолання молодіжного безробіття
та підвищення конкурентоспроможності молодих фахівців в зарубіжних країнах (Великобританія та Німеччина).
Проаналізовано такі статистичні дані, як: рівень безробіття серед молоді, кількість офіційно зареєстрованих
безробітних, мінімальна заробітна плата в порівнянні з країнами ЄС, попит і пропозиція на ринку праці.
Визначено шляхи подолання безробіття серед молоді в Україні, в результаті чого запропоновані такі
заходи: збалансувати систему освіти з потребами ринку праці; створити нові робочі місця, зокрема, в контексті
стимулювання малого та середнього бізнесу; створити умови для закріплення молодих фахівців на посадах,
шляхом забезпечення випускників ВНЗ першими робочими місцями, а також проводити стажування в установах
та підприємствах з метою забезпечення молодих фахівців практичним досвідом.
Наукова новизна. Обґрунтовано напрями вирішення молодіжного безробіття та шляхи підвищення
конкурентоспроможності молодих фахівців. Зокрема, доцільно збільшити фінансування заходів щодо
працевлаштування молодих спеціалістів та підтримки занятості; організувати підтримку власної справи серед
молоді; започаткувати розвиток інноваційних форм зайнятості та самозайнятості серед молоді.
Практична значущість. Результати дослідження і запропоновані шляхи вирішення проблеми можуть бути
використані органами державної влади, зокрема, в рамках діяльності державної служби зайнятості, для
удосконалення механізму функціонування молодіжного ринку праці.
Ключові слова: конкурентоспроможність молоді, працевлаштування, ринок праці, зайнятість, безробіття.
Bondarevska K.V., Voronova V.S. COMPETITIVENESS OF YOUNG PROFESSIONALS ON MODERN LABOR
MARKET
Purpose is to investigate the current state of youth employment and competitiveness; to determine causes of
youth unemployment; to establish main directions of improving the competitiveness of young professionals in the labor
market; to elucidate ways to overcome youth unemployment in Ukraine.
Methodology of research. For writing an article were used such kinds of methods: monographic description - for
a detailed study of the competitiveness of young professionals in today’s job market; logical synthesis - to justify the
scientific concepts and formulate conclusions and proposals; system analysis - to consider the youth labor market as a
complex system; analysis and synthesis - to define the conceptual bases of research interpretation and implementation
of basic concepts; graphic - charts and graphs for visual imaging of material.
Findings. The main causes of youth unemployment and low competitiveness of young people on the labor market
of Ukraine, the main ones are: the imbalance between supply and demand in the labor market; discrimination against
young professionals the first employment; discrepancy number of graduates to labor market needs. Examples overcome
youth unemployment and improving the competitiveness of young specialists in foreign countries (Britain and Germany).
These statistics are analyzed, as youth unemployment, the number of officially registered unemployed minimum
wage in comparison with EU countries, supply and demand in the labor market.
The ways of overcoming youth unemployment in Ukraine, bringing proposed measures such as: balance the
educational system with the needs of the labor market; create new jobs, particularly in the context of the promotion of
small and medium enterprises; create conditions for the consolidation of young professionals in positions by providing
graduates first job, and conduct training institutions and enterprises to provide young professionals experience.
Originality. The directions of solving youth unemployment and ways to improve the competitiveness of young
professionals were identified in this article. In particular, it is advisable to increase financing campaigns which deals with
employment of young specialists; to support business creation among young people; to initiate the development of
innovative forms of employment and self-employment among young people.
Practical value. The study results and proposed solutions of the issue can be used by public authorities, in
particular, in the framework of public employment service for the improvement of the youth labor market functioning.
Key words: youth competitiveness, job placement, labor market, employment, unemployment.
Бондаревская К.В., Воронова В.С. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА
СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ ТРУДА
Цель - исследование современного состояния трудоустройства молодежи, их конкурентоспособности,
определения причин безработицы среди молодежи и основных направлений повышения конкурентоспособности
молодых специалистов на рынке труда, а также путей преодоления безработицы среди молодежи в Украине.
Методика исследования. Для написания статьи были использованы методы: монографического описания
- для детального исследования конкурентоспособности молодых специалистов на современном рынке труда;
логического обобщения - для обоснования научных понятий и формулирования выводов и предложений;
системного анализа - для рассмотрения молодежного рынка труда как сложной системы; анализа и синтеза - для
определения концептуальных основ исследования и осуществления интерпретации основных понятий;
графического - для построения графиков и диаграмм для наглядного изображения материала.
Результаты. Определены основные причины молодежной безработицы и низкой конкурентоспособности
молодежи на рынке труда Украины, основными из которых являются: диспропорция между спросом и
предложением на рынке труда; дискриминация, которой подвергаются молодые специалисты при первом
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трудоустройстве; несоответствие количества выпускников и учебных заведений потребностям рынка труда.
Рассмотрены примеры преодоления молодежной безработицы и повышение конкурентоспособности молодых
специалистов в зарубежных странах (Великобритания и Германия).
Проанализированы такие статистические данные, как: уровень безработицы среди молодежи, количество
официально зарегистрированных безработных, минимальная заработная плата по сравнению со странами ЕС,
спрос и предложение на рынке труда.
Определены пути преодоления безработицы среди молодежи в Украине, в результате чего предложены
следующие меры: сбалансировать систему образования с потребностями рынка труда; создать новые рабочие
места, в частности, в контексте стимулирования малого и среднего бизнеса; создать условия для закрепления
молодых специалистов на должностях, путем обеспечения выпускников вузов первыми рабочими местами, а
также проводить стажировку в учреждениях и предприятиях с целью обеспечения молодых специалистов
практическим опытом.
Научная новизна. Обоснованы направления решения молодежной безработицы и пути повышения
конкурентоспособности молодых специалистов. В частности, целесообразно увеличить финансирование
мероприятий по трудоустройству молодых специалистов и поддержки занятости; организовать поддержку
собственного дела среди молодежи; начать развитие инновационных форм занятости и самозанятости среди
молодежи.
Практическая значимость. Результаты исследования и предложеные пути решения проблемы могут
быть использованы органами государственной власти, в частности, в рамках деятельности государственной
службы занятости, для совершенствования механизма функционирования молодежного рынка труда.
Ключевые слова: конкурентоспособность молодежи, трудоустройство, рынок труда, занятость,
безработица.
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ЕФЕКТИВНІ ФОРМИ ПРОЯВУ
ЕКОНОМІЧНОГО СУПЕРНИЦТВА
Постановка проблеми. Економічне суперництво країн є об’єктивним процесом, що
формується під впливом як глобального економічного середовища, так і економічної політики. В
останнє десятиліття країни все частіше вдаються до використання протекціоністських та інших форм
економічного суперництва. Дане питання актуалізується для країн в умовах зростання напруженості
економічних відносин між ними та виникнення глобальних осередків конфліктів, що потребує більш
ґрунтовного дослідження впливу різних формекономічного суперництва на економічний стан країни та
інших міжнародних економічних відносин.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню даної проблематики присвятили свої
праці такі науковці: Іващук І.О., Войцещук А.Д., Довгаль О.А., Мочерний С.В., Яремко Л.А.,
Новицький В.Є., Шемчушенко Ю.С., Нагребельний В.П., Caвлук M.I., Мoрoз A.M., Пухoвкiнa M.Ф.,
Бутинець Ф.Ф. та інші. Проте, тематика є актуальною, що зумовлює потребу поглибленого вивчення
особливостей впливу ефективних методів економічного суперництва на економіку окремих країн та
світову економіку у форматі сучасних глобальних економічних тенденцій.
Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних положень і практичних
рекомендацій щодо виявлення особливостей економічного суперництва в умовах нових глобальних
економічних тенденцій.
Основним завданням статті є обґрунтування впливу економічного суперництва на економіку
окремих країн та світову економіку у контексті посилення протекціоністських тенденцій у глобальному
просторі.
Об’єктом статті є ефективні форми економічного суперництва.
Предметом статті є економічні відносини, що виникають в умовах посилення протекціоністських
тенденцій у розвитку глобального економічного простору на початку ХХІ ст.
Виклад основного матеріалу дослідження. На початку ХХІ ст. більшість країн світу є
членами міжнародних інтеграційних економічних об’єднань. Зокрема, членами Світової організації
*

Науковий керівник: Іващук І.О. – д.е.н., професор, професор кафедри міжнародної економіки
Тернопільського національного економічного університету

19

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 1’2017[34]
Міжнародний науково-виробничий журнал

торгівлі (понад 160 країн-членів) [1], більшість європейських країн є членами Європейського Союзу,
країни Північної Америки є членами Північно-американської зони вільної торгівлі [2], багато країн
Південно-Східної Азії є членами АСЕАН [3], деякі країни СНД є учасниками Євразійського
економічного співтовариства. У цих економічних інтеграційних утвореннях об’єднані країни із різним
економічним потенціалом та розвитком економіки, внаслідок чого деякі країни замість очікуваного від
інтеграції позитивного впливу отримали зворотній (негативний) ефект. Наприклад, введення євро у
багатьох країнах Європейського Союзу із меншим економічним потенціалом (Греції, Італії, Іспанії,
Португалії та інших) спровокувало зростання державного боргу та загального рівня зовнішньої
заборгованості; після вступу у Митний союз Білорусь, Казахстан та Вірменія поступились часткою
економічного суверенітету задля економічних преференцій у взаємній торгівлі, проте, замість
позитивного економічного ефекту це спричинило посилення негативних тенденцій в економіці та
бюджетних втрат від митних платежів. Країни у інтеграційних об’єднаннях змушені дотримуватись
взятих на себе зобов’язань у межах підписаних міждержавних угод, і тому намагаються застосовувати
інші, більш ефективні для розвитку національної економіки, форми зовнішньоекономічної діяльності та
економічного суперництва.
Отже, погоджуючись із думкою науковців, ми можемо стверджувати, що співіснування та
економічна взаємодія країн у світовому економічному просторі визначається постійними змінами у
напрямках та формах їх співробітництва, яке відбувається на фоні посилення економічного потенціалу
одних країн та послаблення потенціалу інших. Тобто, кожна країна обирає адекватну до прийнятої
економічної моделі та наявної міжнародної геоекономічної ситуації відповідну систему захисту,
стимулювання суб’єктів національної економіки, що носить суто індивідуальний характер і може
зазнавати постійних еволюційних та революційних змін згідно тенденцій розвитку регіональної та
світової економіки [4, с. 13].
У 20-х роках ХХІ ст. проявляються тенденції сповільнення темпів приросту глобального
економічного зростання і багато країн починають проводити активну політику захисту національного
ринку та стимулювання експансії національних товаровиробників на зовнішні ринки. Деякі країни
намагаються проводити активну протекціоністську політику, впроваджуючи різні тарифні та нетарифні
обмеження зовнішньої торгівлі для захисту внутрішнього ринку. Протекціонізм, на думку І.О. Іващук, є
політикою країни, спрямованою на захист та стимулювання розвитку національної економіки, що є
співзвучним із твердженням Є.В. Савельєва, який підкреслює, що протекціонізм є системою обмежень
міжнародних потоків товарів і послуг, які вводить держава з метою захисту внутрішнього ринку від
іноземної конкуренції [5, c. 259]. Це породжує напругу у відносинах між країнами і провокує зростання
градусу економічного суперництва, що у свою чергу призводить до посилення або послаблення
протекціоністських тенденцій зовнішньоекономічної політики окремих країн.
Протекціоністська політика має на меті збільшення доходів бюджетів від митних платежів,
підвищення цінової конкурентоспроможності та збільшення обсягу реалізації національної продукції на
внутрішньому ринку та за кордоном, збільшення зайнятості громадян країни. У короткостроковій
перспективі ця політика дає явні додаткові економічні переваги: збільшується реалізація продукції,
виробленої національними товаровиробниками та зростає надходження податків від неї,
збільшуються надходження від оподаткування імпорту, збільшується зайнятість та доходи бюджетів
від оподаткування доходів фізичних осіб.
Проте, з певним часовим лагом інші країни вводитимуть симетричні заходи і вже у свою чергу
зменшуватимуться валютні та бюджетні надходження від національних експортерів, зменшаться
зайнятість у експортних і суміжних галузях та доходи бюджетів від оподаткування заробітних плат. Всі
попередні переваги можуть бути втрачені.
Також, на думку М. Яремка, протекціонізм має ще такі негативні наслідки, як «послаблення
конкуренції та зниження підприємницької ініціативи, збереження слабких виробничих структур,
неможливість оптимального використання переваг міжнародного поділу праці, змушування споживачів
дорожче платити за придбані товари» [6, с. 132].
В цих умовах економічно розвинуті країни намагаються розробляти такі форми і механізми
захисту національних економічних інтересів та економічного суперництва, на які у інших країн не буде
можливості адекватно симетрично відреагувати.
Ефективними формами економічного суперництва є сукупність фінансово-економічних,
політико-правових, адміністративних та інших методів і засобів, спрямованих на досягнення
забезпечення національних економічних інтересів, які застосовуються проти економічної системи
іноземного суб’єкта чи міжнародної організації та на які немає засобів адекватно симетрично
відреагувати.
Такими формами економічного суперництва можуть бути:
Загальна державна політика сприяння бізнесу через: забезпечення стабільного правового поля
та викорінення корупції; побудову ефективного інвестиційного клімату у країні; забезпечення
ефективного захисту приватної власності; стимулювання розбудови інфраструктурних об’єктів та
створення логістичних центрів для стимулювання переведення транспортних транзитних потоків із
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інших країн (проблема транзиту є одним з важливих пунктів геостратегічної конкуренції між країнами.
Так, побудований в Україні нафтотермінал разом з нафтопроводом Одеса-Броди є одним з
конкуруючих варіантів транспортування каспійської нафти, який передбачає транзит нафти територією
Грузії та подальшим її транспортуванням танкерами через Чорне море. Альтернативним каналом
транспортування нафти є російський, «північний шлях», а також варіанти її транзиту територією
Туреччини – «південний шлях» [7, с. 45]); укладення вигідних дво- та багатосторонніх торговельних
угод, ефективне використання механізмів ГАТТ – СОТ для захисту національних експортерів та
стримування імпортерів; вступ країни до ефективних економічних інтеграційних співтовариств
(наприклад, Європейського Союзу) і використовувати при цьому вже укладені із третіми країнами
торгово-економічні угоди у своїх економічних інтересах; підтримка створення нових експортноорієнтованих галузей виробництва, направлених на завоювання іноземних ринків та посилення
національної економіки.
Ліцензування та контингентування зовнішньоекономічної діяльності, яке є однією з форм
державного контролю за експортом та імпортом товарів, витрачанням валютних коштів, здійснюється
для встановлення централізованого контролю над вивезенням і ввезенням низки товарів у межах
визначених кількісних і вартісних квот упродовж передбаченого проміжку часу. Ліцензування
встановлюється стосовно всіх або деяких товарів і може поширюватися на торгівлю з усіма або з
деякими країнами, тобто з країнами – економічними суперниками [8, c. 512]. Отже, режим
ліцензування може застосовуватись як санкція у разі порушення суб’єктом зовнішньоекономічних
відносин правових норм, встановлених законом [8, c. 513].
Провадження вигідної для експортерів та збиткової для імпортерів девальваційної політики
(Девальвація – це офіційне зниження курсу національної або міжнародної (регіональної) грошової
одиниці щодо валют інших країн, міжнародних валютно-грошових одиниць [9, с. 18]). На думку М.І.
Савлука, «зниження валютного курсу скорочує реальну заборгованість у національній валюті та
збільшує тягар зовнішніх боргів у національній валюті» [10, с. 266]. Отже, девальвація національної
валюти для різних країн може мати різні наслідки. Наприклад, після референдуму про вихід
Великобританії із Європейського Союзу відбулась різка девальвація фунта стерлінгів на понад 20%
[11] і, через девальвацію, здешевлення британського експорту для іноземних покупців, британські
активи, зокрема нерухомість, стали більш привабливими для іноземних інвесторів, почав активно
зростати туристичний потік з інших країн у Велику Британію. Проте для таких країн, як Україна, з
високим відсотком «доларизації» економіки та величезного обсягу зовнішньої заборгованості,
вираженої у валютах економічно розвинутих країн, девальвація несе багато ризиків: зростання
вартості обслуговування зовнішніх боргів для бюджету та вартості валютних кредитів для громадян та
фірм, подорожчання імпорту, у тому числі – критичного, зменшення можливостей для громадян
подорожувати та навчатися за кордоном.
Провадження короткострокової ревальваційної політики. Ревальвація – це здійснюване
країною підвищення вартості національної грошової одиниці. Після ревальвації імпортер матиме
можливість купити на внутрішньому ринку необхідну для оплати імпорту суму іноземної валюти за
меншу кількість національної валюти [12, с. 247]. Ревальвація може використовуватись для підтримки
національних імпортерів, в тому числі, і при купівлі критичного імпорту країною – природного газу,
нафти – з метою економії бюджетних коштів.
Впровадження валютних обмежень, які є системою законодавчих або адміністративних правил,
спрямованих на обмеження операцій з іноземною валютою, золотом та деякими іншими валютними
цінностями і покликане підтримувати курси національної валюти, урівноважувати платіжний баланс,
концентрувати валютні ресурси у руках держави для посилення міжнародної ліквідності країни та не
допускати валютні спекуляції. Основними видами валютних обмежень є: заборона вільного продажу й
купівлі іноземної валюти; обов’язку продажу або здачі іноземної валюти державі за офіційним курсом;
регулювання процесу вивезення капіталу, грошових переказів (впровадження особливого порядку на
цю операцію тощо); ліцензування для комерційних банків права здійснювати валютні операції [13, c.
150]. В Україні валютні обмеження покликані не тільки стабілізувати роботу валютного ринку, а і
зменшити обсяги «доларизації» економіки.
Стимулювання експорту через: надання дешевих кредитів та субсидій експортерам продукції;
фінансування експортних галузей і окремих виробництв; надання пільгових умов страхування та
оподаткування бізнесу для фірм-експортерів, природних монополій та інших важливих для економіки
фірм; зміни облікової ставки; зменшення тарифів на внутрішнє трубопровідне, залізничне та інше
транспортування з метою збільшення привабливості національної продукції для іноземних споживачів;
інформаційне та організаційне сприяння експорту; організація країною та фірмами ярмарок та
виставок за кордоном.
Використання різних стратегій ціноутворення на різних ринках, через механізм цінової
дискримінації, яка «існує тоді, коли споживачі в різних країнах змушені сплачувати різні ціни за один і
той же товар. Цінова дискримінація означає встановлення цін, які може витримати ринок; на
конкурентному ринку ціни можуть бути нижчими, ніж на ринку, на якому фірма є монополістом» [14, с.
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334] (прикладом такої стратегії може бути цінова політика компанії Газпром, яка в Україні, як
монополіст, встановлює ціну на природний газ вищу, ніж на ринку Європейського Союзу, де
реалізовується ще природний газ із Норвегії, Нідерландів, Близького Сходу та Північної Африки).
Фірми та країни можуть використовувати так зване «хижацьке ціноутворення, яке являє собою
механізми використання ціни як знаряддя конкуренції та витіснення конкурентів з національного ринку.
Як тільки конкуренти залишать ринок, фірма може підвищувати ціни й одержувати високі прибутки»
[14, с. 335], отримуючи додаткові фінансові надходження із іноземного ринку. Одним із таких
механізмів є демпінг, що представляє собою «штучне зниження цін на товари (роботи, послуги) на
зовнішніх ринках для їх завоювання, усунення конкурентів; міжнародна дискримінація в цінах
внаслідок продажу фірмою-експортером товарів на окремих зарубіжних ринках за значно нижчими
(«викидними») цінами, ніж на внутрішньому, які нерідко не покривають навіть витрат виробництва та
реалізації» [13, с. 309].
Стимулювання урядом розробки та виробництва національними товаровиробниками дешевої
високоякісної продукції через: надання субсидій товаровиробникам; надання грандів вищим
навчальним закладам, науково-дослідним інститутам, приватним фірмам та іншим організаціям для
розробок нових високотехнологічних товарів із високою доданою вартістю, що не матимуть аналогів
на світовому ринку; надання податкових пільг для фірм, які випускають інноваційну та випущену для
експорту продукцію.
Шпіонаж промисловий, який проявляється у таємному збиранні відомостей, інформації, крадіжки
документів, матеріалів, взірців, що є комерційною, промисловою, службовою таємницею, з метою
перемоги над конкурентом, завоювання ринку, економії на придбанні ноу-хау [6, с. 915].
Переслідується законодавством всіх країн. В Україні відповідальність за комерційне шпигунство
регулюється статтею 231 Кримінального кодексу України [15, с. 445]. Під комерційною таємницею
розуміються відомості, пов’язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням,
фінансами та іншою діяльністю підприємства чи іншого суб’єкта господарської діяльності (в тому числі
і країни – прим. автора), розголошення яких може завдати шкоди його інтересам. Неправомірне
отримання і використання у своїй діяльності чужих наукових здобутків, технологій, управлінських
рішень та схем, іншої інформації, яка є комерційною таємницею, має наслідком отримання
безпідставних переваг підприємством, організацією, установою чи підприємцем, які отримали цю
інформацію, веде до зниження стимулів для розвитку і вдосконалення форм і способів економічної
діяльності, завдає прямої шкоди власникам комерційної таємниці [16, c. 616].
Провадження ефективної економічної експансії, а саме: надання дешевих кредитів іншим
країнам як «плати» за укладення вигідних торгово-економічних контрактів та з метою затягнути іншу
країну у боргову кабалу; приватизація економічними суб’єктами однієї країни найважливіших
(наприклад, бюджетоутворюючих чи критично важливих для економіки) підприємств, фірм, що
виробляють
інноваційну
та
високотехнологічну
продукцію
та
підприємств-монополістів
(електрогенеруючих, житлово-комунальних, газотранспортних та інших економічних суб’єктів);
створення філіалів національних банків у інших країнах для контролю над фінансовими потоками та
акумуляції депозитів громадян іншої країни; самообмеження експорту, який країна-експортер
застосовує у разі явної чи прихованої загрози з боку країни-імпортера вжити заходів у відповідь як
ефективний засіб уникнути тарифних чи нетарифних обмежень двосторонньої торгівлі.
Політичний та військовий вплив на економіку іншої країни як форма економічного
суперництва: економічна та політична підтримка сепаратистських регіонів та антидержавних рухів у
країнах-економічних суперниках; стимулювання економічної та політичної корупції в органах влади
всіх рівнів та збагачення за допомогою корупційних схем у країні-супернику (наприклад, газова
корупція у російсько-українських відносинах, яка породила багато олігархів та олігархічних кланів, які у
свою чергу контролюють цілі галузі економіки та фракції у Парламенті); припинення або
перешкоджання постачання сировинних ресурсів чи необхідних технологій для блокування роботи
стратегічно-важливих підприємств країни-суперника; антидемпінгові розслідування, які гальмують
експорт із країни-суперника; прискіпливе дотриманням технічних і фітосанітарних норм та стандартів
виробництва товарів іншими країнами та введення нових, більш жорстких, технічних і фітосанітарних
норм та стандартів виробництва продукції, змінами до правил щодо охорони навколишнього
природнього середовища; на митниці збільшення терміну оформлення документів та перевірок
товарів із країни-суперника; бойкот громадянами країни продукції із країни-економічного суперника як
вияв національної економічної свідомості; використання політичного тиску у переговорному процесі як
засобу впливу на партнера для досягнення поступок у двосторонній торгівлі чи для розширення
можливостей економічної експансії на іноземному ринку (наприклад, використовується Газпромом для
встановлення контролю над ринками природного газу у багатьох країнах Європи).
Інші форми економічного суперництва, а саме: переманювання за кордон перспективних
студентів і провідних науковців тощо.
Разом з тим, наслідки економічного суперництва є негативними для всіх сторін протистояння.
Окрім явних втрат, які несуть країни, проти яких застосовуються технології економічного суперництва
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(банкрутство країни та її окремих економічних суб’єктів, зменшення купівельної спроможності
громадян, зменшення соціальних стандартів країни, збільшення безробіття), країни, які застосовують
технології економічного суперництва також несуть економічні втрати (через зменшення купівельної
спроможності громадян інших країн втрачаються зовнішні ринки збуту продукції, зменшуються обсяги
випуску продукції, збільшується безробіття та видатки бюджетів з одночасним зменшенням їх доходів,
стимулюється трудова міграція із постраждалих країн у багатші, що у свою чергу для економічно
розвинутих країн забезпечує додаткове навантаження на ринку праці, для соціальної інфраструктури
та видатків бюджетів).
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, використовуючи наявні фінансовоекономічні та інтелектуальні ресурси, економічно розвинені країни розробили ефективні методи
економічного суперництва, за допомогою яких отримують глобальні економічні та політичні переваги.
Разом з тим низка країн не спроможні адекватно відреагувати на такі дії. Тому вважаємо, що
використання цих методів шкодить глобальній економіці, адже знижуються обсяги міжнародної
торгівлі, відбуваються постійні зміни в усталених зовнішньоекономічних зв’язках, отже, породжує хаос
та турбулентність у розвитку глобальної економіки. За таких умов для стабілізації глобального
економічного середовища важливим є узгодження національних економічних інтересів різних країн.
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Гонак І.М. ЕФЕКТИВНІ ФОРМИ ПРОЯВУ ЕКОНОМІЧНОГО СУПЕРНИЦТВА
Мета. Розробка теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо виявлення особливостей
економічного суперництва в умовах нових глобальних економічних тенденцій.
Методика дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання.
В процесі дослідження були використані загальнонаукові та спеціальні методи, а саме: абстрактно-логічний
метод – при визначенні важливості узгодження національних економічних інтересів різних країн для стабілізації
глобального економічного середовища. Дедуктивний і системний аналізи – для встановлення факторів, за
рахунок яких економічно розвинені країни економічно розвинені країни отримують глобальні економічні та
політичні переваги. Використовувалися методи узагальнення інформаційних та літературних джерел для
вивчення ефективних форм прояву економічного суперництва.
Результати. Встановлено, що економічно розвинені країни, використовуючи наявні фінансово-економічні
та інтелектуальні ресурси, розробили ефективні методи економічного суперництва, за допомогою яких отримують
глобальні економічні та політичні переваги. Виявлено, що низка країн не спроможні адекватно відреагувати на
такі дії. Визначено, що використання цих методів шкодить глобальній економіці, адже знижуються обсяги
міжнародної торгівлі, відбуваються постійні зміни в усталених зовнішньоекономічних зв’язках, отже, породжує
хаос та турбулентність у розвитку глобальної економіки. Обґрунтовано, що за таких умов для стабілізації
глобального економічного середовища важливим є узгодження національних економічних інтересів різних країн.
На основі проведеного дослідження зроблено висновки щодо наслідків економічного суперництва для економіки.
Наукова новизна. Узагальнено можливості використання ефективних форм економічного суперництва на
початку ХХІ ст. Розглянуто новітні ефективні форми економічного суперництва у глобальній економіці.
Практична значущість. Отримані результати дослідження показують, що економічно розвинені країни,
використовуючи наявні фінансово-економічні та інтелектуальні ресурси, розробили ефективні методи
економічного суперництва, за допомогою яких отримують глобальні економічні та політичні переваги.
Ключові слова: протекціонізм, економічне суперництво, експорт, імпорт, девальвація, ревальвація,
ліцензування, ціноутворення, валютні обмеження, зовнішня торгівля.
Honak I.M. EFFECTIVE FORMS FOR MANIFESTATION OF ECONOMIC RIVALRY
Purpose. The aim of the article is to develop the theoretical and practical recommendations on identifying
characteristics of economic competition in the conditions of new global economic tendencies.
Methodology of research. The methodological basis of the study is the dialectical method of scientific
knowledge. General scientific and special methods are used the study, namely: abstract and logical method – in
determining the importance of coordination of national economic interests of different countries to stabilize the global
economic environment; deductive and systematic analysis – to establish the factors by which economically developed
countries obtained global economic and political benefits. The method of synthesis of information and literature sources
to explore the effective forms of economic competition are used in the article.
Finding. It was revealed that economically developed countries, using available financial, economic and
intellectual resources developed effective methods of economic competition. The global economic and political benefits
are obtained with the help of these methods. It is revealed that a number of countries are not able to respond adequately
to such actions. It is determined that the use of these methods harm the global economy, as reduced volumes of
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ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
international trade, there are constant changes in established foreign economic relations, therefore, creates chaos and
turbulence in the global economy.
It is proved that the harmonization of the national economic interests of different countries is very important under
such conditions to stabilize the global economic environment. Conclusions on the impact of the competition for the
economy are made on the basis of conducted research.
Originality. Possibilities of using effective forms of economic competition at the beginning of XXI century are
generalized. New effective forms of economic competition in the global economy are considered.
Practical value. The obtained results of research show that economically developed countries developed
effective methods of economic competition using available financial, economic and intellectual resources. The global
economic and political benefits are obtained with the help of these methods.
Key words: protectionism, economic rivalry, export, import, devaluation, revaluation, licensing, pricing, currency
restrictions, foreign trade.
Гонак И.М. ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОПЕРНИЧЕСТВА
Цель. Разработка теоретических положений и практических рекомендаций по выявлению особенностей
экономического соперничества в условиях новых глобальных экономических тенденций.
Методика исследования. Методологической основой исследования является диалектический метод
научного познания. В процессе исследования были использованы общенаучные и специальные методы, а
именно: абстрактно-логический метод – при определении важности согласования национальных экономических
интересов различных стран для стабилизации глобальной экономической среды. Дедуктивный и системный
анализы – для установления факторов, за счет которых развитые страны развитые страны получают глобальные
экономические и политические преимущества. Использовались методы обобщения информационных и
литературных источников для изучения эффективных форм проявления экономического соперничества.
Результаты. Установлено, что экономически развитые страны, используя имеющиеся финансовоэкономические и интеллектуальные ресурсы, разработали эффективные методы экономического соперничества,
с помощью которых получают глобальные экономические и политические преимущества. Выявлено, что ряд
стран не способны адекватно отреагировать на такие действия. Определено, что использование этих методов
вредит глобальной экономике, ведь снижаются объемы международной торговли, происходят постоянные
изменения в устоявшихся внешнеэкономических связях, следовательно, порождает хаос и турбулентность в
развитии глобальной экономики. Обосновано, что при таких условиях для стабилизации глобальной
экономической среды важным является согласование национальных экономических интересов различных стран.
На основе проведенного исследования сделаны выводы относительно последствий экономического
соперничества для экономики.
Научная новизна. Сделан обзор возможностей использования эффективных форм экономического
соперничества в начале XXI века. Рассмотрены новейшие эффективные формы экономического соперничества в
глобальной экономике.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования показывают, что развитые страны,
используя имеющиеся финансово-экономические и интеллектуальные ресурсы, разработали эффективные
методы экономического соперничества, с помощью которых получают глобальные экономические и
политические преимущества.
Ключевые слова: протекционизм, экономическое соперничество, экспорт, импорт, девальвация,
ревальвация, лицензирования, ценообразования, валютные ограничения, внешняя торговля.
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МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
Постановка проблеми. На початок третього тисячоліття міжнародний туризм функціонує в
умовах глобалізації та інтеграційних процесів у міжнародних відносинах. За даними ВТО туристичні
регіони світу все більше розвиваються. Аналізуючи статистику останніх періодів, можна констатувати,
що кожен з них отримав неабиякі позитивні зрушення в цій галузі,незважаючи на ряд негативних
моментів, які мали місце в 2015–2016 рр. По-перше, це коливання валюти; по-друге, падіння цін на
нафту; по-третє, це порушення глобальної безпеки та збільшення «гарячих» точок на карті світу.
Також важливим негативним фактором була надзвичайно велика кількість біженців та мігрантів, які
заполонили європейський континент, який мав неоднозначний вплив на туристичну привабливість
Європи. Але, незважаючи на це, країни, згідно офіційних досліджень, отримали непогані прибутки у
галузі туризму. Згідно зі статистикою ВТО, на початку 2030 р. в світі кількість туристів збільшиться до
1,8 млрд. чол. Це означає, що країни дедалі більше нагромаджуватимуть свій туристичний потенціал.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Протягом довгого періоду вчені досліджують роль
та місце міжнародного туризму в економіці країн, особливості розвитку туристичної галузі. Так,
вагомий внесок у дослідження міжнародного туризму зробили такі вчені, як Божидарнік Т., Мальска М.,
Антонюк Н., Ганич Н.; туристичний бізнес та туристичні регіони у своїх працях проаналізували
Мальська М. та Худо В. [4]. Поряд з цим, питання, пов’язані з тим, чи стане міжнародний туризм
сильним важелем розвитку економіки, збагачення країни, підтримки суміжних галузей, які
забезпечують туристичну сферу, та безпосередньо пов’язані з ним, є досить актуальними і зараз.
Постановка завдання. Метою дослідження є проаналізувати стан та особливості міжнародного
туризму на початку ХХІ ст.,виявити особливості переміщення туристів у регіонах світу та
охарактеризувати перспективи розвитку міжнародного туризму.
Виклад основного матеріалу дослідження. За висловом відомого соціолога М. Кастельса,
який визначає глобальну економіку, як «економіку, здатну працювати як єдину систему в режимі
реального часу в масштабі всієї планети» [1], а одним з важливих факторів формування глобальної
економіки є міжнародний туризм, можна дійти висновку, що він є вагомою частиною економічного
зростання країн. За останні роки туризм надзвичайно диверсифікувався. Він став однією з найбільших
галузей економіки та дедалі швидше розвивається [2]. Все більше країн інвестують у розвиток
міжнародного туризму, який є однією з основних рушійних сил соціально-економічного розвитку через
створення нових підприємств, нових робочих місць, розвиток інфраструктури, отримання прибутку у
бюджет країни та місцеві бюджети, розвиток конкуренції та вдосконалення підприємницької діяльності.
Міжнародний туризм став однією з найвпливовіших категорій. Для його кращого дослідження, за
рекомендацією Всесвітньої туристичної організації, в світі виділяють 6 туристичних регіонів:
1. Європейський (країни Західної, Північної, Південної, Центральної та Східної Європи,
включаючи всі колишні республіки СРСР, а також держави Східного Середземномор’я (Ізраїль, Кіпр,
Туреччина).
2. Американський (країни Північної, Південної, Центральної Америки, острівні держави та
території Карибського басейну).
3. Східна Азія та регіони Тихого океану (країни Східної та Південно-Східної Азії, Австралія та
Океанія).
4. Африка (більшість країн Африки).
5. Південна Азія (країни Південної Азії).
6. Близький Схід (країни Західної та Південно-Західної Азії, Єгипет та Лівія) [4, с. 84].
Міжнародний туризм у 2015 році розвивався під впливом трьох основних чинників: коливання
обмінного курсу, зниження цін на нафту, підвищення глобальної занепокоєності з приводу міжнародної
безпеки [11].
Кількість туристів у 2015 р. зросла на 4,6%. За регіонами Америка, Азія і Тихий океан – до 6%
зростання; Європа, найбільший світовий відвідуваний регіон –до 5%. Кількість туристів на Близькому
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Сході зросла до 2%, в той час як в Африці їх кількість зменшилася близько на 3%, здебільшого через
зменшення потоку туристів в Північній Африці (табл. 1).
Таблиця 1
Топ 10 країн за найбільшою кількістю туристів
Міжнародний туристичний рух
Місце

млн. чол.

Країна

Зміни, %

2014

2015*

2014/2013

2015*/2014

1

Франція

83,7

84,5

0,1

0,9

2

США

75,0

77,5

7,2

3,3

3

Іспанія

64,9

68,2

7,0

5,0

4

Китай

55,6

56,9

-0,1

2,3

5

Італія

48,6

50,7

1,8

4,4

6

Туреччина

39,8

39,5

5,3

-0,8

7

Німеччина

33,0

35,0

4,6

6,0

8

Великобританія

32,6

34,4

5,0

5,6

9

Мексика

29,3

32,1

21,5

9,4

31,3

5,3

5,0

Російська Федерація
29,1
Дані Всесвітньої туристичної організації (UNWTO)
Джерело: [12]

10

*

Прибутки від туризму збільшилися на 4,4%, що становить 1260 млрд. дол. США (1136 млрд.
євро). Франція, Сполучені штати Америки, Іспанія і Китай продовжують займати першість за кількістю
туристів і прибутку від туризму [11].
За даними Всесвітньої туристичної організації кількість туристів, які прибули до Європи
збільшилася на 5% в 2015 р., досягши в цілому 608 мільйонів чоловік, це на 27 млн. більше ніж у
2014 р. За допомогою розвитку туристичного бізнесу Європа отримує великі прибутки від цієї галузі
(табл. 2). Значний негативний вплив на розвиток туризму і збільшення туристичної привабливості
Європи мала велика кількість біженців та мігрантів, які у великій кількості прибули на континент.
Таблиця 2
Показники міжнародних туристичних потоків за регіонами
Міжнародні туристичні потоки
(млн. чол.)

1
Світ
Країни з розвиненою
1
економікою
Країни з економікою,
1
що розвивається
Регіони
за
класифікацією
UNWTO:
Європа

Частка
ринку
(%)

В середньому на
рік (%)

Зміни (%)

6

13/
12
7

14/
13
8

15*/
14
9

1186

100

4,6

4,2

4,6

3,9

622

653

55,0

4,6

5,7

5,0

3,3

434

512

533

45,0

4,6

2,4

4,1

4,6

489,4

580,2

607,7

51,2

4,8

2,3

4,7

3,0

2005

2010

2014

2015*

2015*

2

3

4

5

809

950

1134

470

516

339

453,2

2005-’15*
10

Північна Європа

59,9

62,8

70,8

75,9

6,4

2,4

5,3

7,3

2,4

Західна Європа
Центральна/
Східна Європа
Південна Європа

141,7

154,4

174,4

180,0

15,2

2,8

2,1

3,2

2,4

95,3

98,9

120,2

126,6

10,7

7,7

-6,2

5,3

2,9

156,4

173,3

214,8

225,2

19,0

5,6

6,9

4,8

3,7

- з яких країни ЄС – 28
Азія
і
Тихоокеанський
регіон
Північно-Східна Азія

367,9

384,3

454,1

478,4

40,3

3,9

4,8

5,4

2,7

154,0

205,5

264,3

279,2

23,5

6,9

5,7

5,6

6,1

85,9

111,5

136,3

142,1

12,0

3,4

7,3

4,3

5,2

Південно-Східна Азія

49,0

70,5

97,3

104,6

8,8

11,3

3,0

7,6

7,9

Океанія

10,9

11,4

13,3

14,2

1,2

4,6

6,1

7,4

2,7
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продовження табл. 2
1
Південна Азія
Північна і Південна
Америка
Північна Америка
Карибський регіон

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8,2

12,1

17,5

18,3

1,5

12,1

9,6

4,4

8,4

133,3

150,2

181,9

192,6

16,2

3,0

8,5

5,9

3,7

89,9

99,5

120,9

127,6

10,8

3,6

9,7

5,5

3,6

18,8

19,5

22,3

23,9

2,0

2,7

5,5

7,4

2,4

Центральна Америка

6,3

7,9

9,6

10,3

0,9

2,6

5,6

7,1

5,0

Південна Америка

18,3

23,2

29,1

30,8

2,6

1,4

7,1

5,8

5,3

Африка

34,8
50,4
55,3
53,5
4,5
4,4
1,1
-3,3
4,4
Північна Африка
13,9
19,7
20,4
18,0
1,5
5,8
-1,4
-11,7
2,6
Регіон на південь від
Сахари (Африка)
20,9
30,7
34,9
35,4
3,0
3,6
2,7
1,6
5,4
Близький Схід
33,7
54,7
52,4
53,3
4,5
-2,9
6,7
1,7
4,7
1
Класифікація заснована на основі даних Міжнародного валютного фонду (The International Monetary Fund
(IMF))[7]
*
Дані Всесвітньої туристичної організації (UNWTO)
Джерело:[12]

В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні туристичний потік склав 279 млн. туристів у 2015 р., що на
15 млн. більше як у 2014 р. (6% збільшення). Прибутки становлять 418 млрд. дол. США, вони зросли
на 4% (табл. 2-3). Цей регіон дедалі більше розвивається, з кожним роком кількість туристів
збільшується та підвищується туристична привабливість регіону.
Таблиця 3
Прибутки від міжнародного туризму за регіонами
Надходження від міжнародного туризму

1
Світ
Країни з розвиненою
1
економікою
Країни з економікою, що
1
розвивається
Регіони
за
класифікацією UNWTO:
Європа

Ринкова
частка
(%)

Місцеві валюти,
постійні ціни
(% зміни)
13/
14/
15*/
12
13
14
2
3
4

2015*

Прибутки
млрд. дол. США
2014

2015*

млрд. євро
2014

2015*

5

6

7

8

9

5,9

5,1

4.4

100

1,309

1,260

986

1,136

6,1

4,9

3,1

61,5

829

774

624

698

5,5

5,5

6,7

38,5

481

486

362

438

35,8

513,5

450,7

386,6

406,2

4,1

4,3

3,0

Північна Європа

7,5

6,4

7,6

6,2

82,5

78,4

62,1

70,7

Західна Європа
Центральна/Західна
Європа
Південна/
Середземноморська
Європа
- з яких країни ЄС – 28
Азія і Тихоокеанський
регіон
Північно-Східна Азія

2,2

3,3

0,2

11,6

173,7

146,4

130,7

131,9

3,5

-0,9

-0,4

4,0

58,2

50,1

43,8

45,2

4,8

6,1

5,0

14,0

199,2

175,8

149,9

158,4

3,8

4,6

3,4

29,6

427,3

373,4

321,6

336,5

9,3

5,3

4,0

33,2

420,1

418,3

316,2

377,0

10,4

6,1

0,8

18,8

238,0

236,7

179,1

213,3

Південно-Східна Азія

10,6

2,0

7,8

8,6

108,1

108,3

81,4

97,6

Океанія

2,0

7,2

9,9

3,3

44,6

41,9

33,6

37,8

Південна Азія

8,7

8,5

7,1

2,5

29,4

31,4

22,1

28,3

Американський регіон

6,7

6,4

7,8

24,1

288,0

303,7

216,8

273,7

Північна Америка

7,4

6,6

8,2

18,9

225,0

238,5

169,3

214,9

Карибський регіон

3,7

4,8

5,8

2,2

26,7

28,1

20,1

25,3
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продовження табл. 3
1
Центральна Америка

2

3

4

5

6

7

8

9

7,2

6,2

7,3

0,9

10,6

11,5

8,0

10,4

Південна Америка

3,4

6,2

7,0

2.0

25,7

25,6

19,3

23,0

Африка

2,4
2,4
2,4
2,6
36,1
33,1
27,2
29,8
Північна Африка
-2,1
5,2
-9,8
0,7
10,6
8,6
8,0
7,7
Регіон на Південь від
Сахари (Африка)
4,2
1,4
7,5
1,9
25,5
24,5
19,2
22,1
Близький Схід
-4,6
7,4
4,3
4,3
51,6
54,4
38,8
49,0
1
Класифікація заснована на основі даних Міжнародного валютного фонду (The International Monetary Fund
(IMF)) [7]
*
Дані Всесвітньої туристичної організації (UNWTO)
Джерело: [12]

Що ж стосується Американського регіону, то в 2015 р. його відвідали 193 млн. туристів, що на
11 млн. більше за попередній 2014 р., збільшення до 6%. Прибуток від туризму виріс до 8%, і
становить 304 млрд. дол. США (табл. 2-3).
Міжнародний туристичний рух в Африканському регіоні зменшився на 3% у 2015 р. Африку
відвідали 53 млн. туристів, прибутки склали 33 млрд. дол. США. Показники кількості міжнародних
туристів у Північній Африці скоротилися – на 12% у таких країнах, як Туніс та Алжир у 2015 р., це
спричинено не стабільною ситуацією в цьому регіоні.
Що ж стосується Близького Сходу, то зростання в 2015 р. склало 1 млн. чоловік, або 2%. Досить
значними були прибутки від туризму вони збільшилися до 4%, що становило 54 млрд. дол. США.
Кожна країна намагається привернути більшу кількість туристів, це і не дивно, враховуючи, що
міжнародний туризм представляє 7% світового експорту,а витрати міжнародних відвідувачів на житло,
їжу, напої, розваги,покупки та інші галузі сфери послуг склали у 2015 році 1260 млрд. дол. США.
Враховуючи коливання курсу валют, інфляцію, зростання складає 4,4% порівняно із 2014 р., що
дозволяє стверджувати про зростання міжнародного туризму.
Світовий економічний форум склав індекс країн, які є найбільш конкурентоспроможними у галузі
туризму і в той же час ці країни приваблюють найбільші потоки туристів, отримують великі
надходження від туристичної галузі. Згідно «Індексу конкурентоспроможності подорожей і туризму»
станом на 2015 першість у рейтингу отримали: Іспанія, Франція, Німеччина, Великобританія,
Сполучені Штати, Швейцарія, Австралія, Італія, Японія, Канада, Сінгапур [8].
Європа традиційно залишається туристичною «Меккою» для туристів. Адже на території
європейського континенту розташовані одні з найбільш відвідуваних країн світу, серед яких Франція,
Нідерланди, Італія та інші. Прибутки від туристичної індустрії в бюджеті європейських країн є досить
значними.
В період з січня до вересня 2016 р. кількість туристів у світі становила 956 мільйонів, згідно з
підрахунками Всесвітньої туристичної організації. Це на 34 мільйони більше, ніж за той самий період
2015 р., тобто збільшення склало 4% [6].Аналізуючи кількість туристів та дані по міжнародному
туризму, згідно з статистикою Всесвітньої організації туризму, можна дійти висновку, що якщо на
початку року спостерігається зростання, то вже в останніх чвертях року їх кількість дещо зменшилася.
У перспективі кількість туристів у всьому світі буде збільшуватися на 3,3% в рік і до 2030 р. буде
становити 1,8 млрд., згідно за довгостроковим прогнозом ВТО (UNWTO’s Tourism Towards 2030) [11].
Прогноз ВТО «Tourism Towards 2030» [9] показує, що існує значний потенціал туристичної сфери у
майбутньому (табл. 4).
Таблиця 4
Міжнародний туризм (за (суб) регіоном призначення)

Світ
По регіонах:
Африка
Америка
Азійсько-Тихоокеанський регіон
Європа
Близький Схід
Джерело: [10]

Міжнародний туристичний рух (млн.)
Роки
Перспектива
1995
2000
2005
2010
2020
2030

1980

1900

277

435

528

674

797

950

1360

1809

7,2
62,3
22,8
177,
7,1

14,8
92,8
55,8
261,5
9,6

18,9
109,0
82,0
304,1
13,7

26,5
128,2
110,1
385,1
24,1

35,4
133,3
153,1
438,7
36,3

50,3
149,7
204,0
475,3
60,9

85
199
355
620
101

134
248
535
744
149
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Найбільше туристи будуть направлятися в регіони Північно-Східної Азії, Європи, ПівденноСхідної Азії та інші [9].
Аналізуючи дослідження Всесвітньої туристичної організації, праці відомих вітчизняних та
закордонних вчених, можна зробити висновок, що міжнародний туризм – цілеспрямована діяльність
держави, пов’язана з наданням послуг іноземним туристам на території держави, яка їх приймає
(в’їзний туризм) і громадян країни постійного проживання, котрі мандрують за її межами (виїзний
туризм) [3]. На думку вчених, в основі розвитку міжнародного туризму лежать такі фактори:
1. Економічне зростання та соціальний прогрес спричинили розвиток та збільшення обсягу
ділових поїздок з пізнавальними цілями.
2. Удосконалення всіх видів транспортних засобів зробили поїздки в світі дешевшими.
3. Збільшення кількості найманих працівників, підвищення рівня культури обслуговування та
матеріального рівня.
4. Розвиток міждержавних зв’язків і культурних обмінів між країнами для розширення
міжособистісних зв’язків між регіонами [5].
5. Зміцнення співробітництва між країнами світу.
Країни намагаються привабити якнайбільше туристів, розвивати туристичну галузь, інвестори в
усьому світі інвестують колосальні кошти в туризм для того, щоб отримати відповідні дивіденди в
майбутньому.
Висновки з проведеного дослідження. Міжнародний туризм розвивається під впливом
глобалізації та інтеграційних процесів, з кожним роком збільшується кількість туристів, що, в свою
чергу, приводить до збільшення прибутків від туризму. Міжнародний туризм у світі розвивається
нерівномірно, що пояснюється в першу чергу різними рівнями соціально-економічного розвитку
окремих країн і регіонів. На міжнародний туризм впливають багато факторів, серед яких: коливання в
економіці, порушення глобальної безпеки, соціальні чинники і т.д. В перспективі на 2030 р. кількість
туристів досягне 1,8 млрд. чол. Європейський регіон залишається одним з найбільш відвідуваним
регіоном світу, який, як і інші регіони світу, збільшує свої прибутки від туристичного сектору.
Міжнародний туризм є джерелом надходження доходів і засобом для забезпечення зайнятості,
розширює вкладення у платіжний баланс і ВНП країни, сприяє диверсифікації економіки, створюючи
галузі, які обслуговують сферу туризму, збільшення робочих місць та зайнятості населення, збільшує
доходи населення, сприяє розвитку інфраструктури та збагаченню нації і розвитку міжкультурних
зв’язків.
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Січка І.І. МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
Мета – проаналізувати стан та особливості міжнародного туризму на початку ХХІ ст., виявити особливості
переміщення туристів у регіонах світу та охарактеризувати перспективи розвитку міжнародного туризму.
Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети в роботі використані такі методи: аналіз,
індукція, дедукція, опис, теоретичного узагальнення –для дослідження міжнародного туризму в 2015-2016 рр.,
з’ясування специфіки та масштабів переміщення туристів по регіонах; табличний – для наочного зображення
поданих даних та детальнішого аналізу; абстрактно-логічний – для узагальнення теоретичних положень,
формування висновків та пропозицій.
Результати. Виявлено, що на початку ХХІ ст. туризм розвивався під впливом багатьох чинників.
Обґрунтовано, що коливання валюти, зниження цін на нафту та підрив глобальної безпеки в певних регіонах
мали значний вплив на ринок туризму в 2015-2016 рр. Доведено, що, незважаючи на це, у багатьох туристичних
регіонах світу спостерігається збільшення кількості туристів та прибутків від цієї галузі. Встановлено особливості
розвитку туризму в Європейському, Американському, Африканському регіонах світу, на Близькому Сході, Азії та
Тихоокеанському регіоні. Проаналізовано Індекс конкурентоспроможності подорожей та туризму у країнах світу.
Проаналізовано перспективи розвитку туристичної галузі до 2030 року на основі даних Всесвітньої туристичної
організації (UNWTO).
Наукова новизна. Доведено, що міжнародний туризм буде розвиватися, адже кількість туристів з кожним
роком, згідно даних ВТО, збільшується. Дістало подальшого розвитку питання важливості впливу міжнародного
туризму на економіку країн світу.
Практична значущість. Результати дослідження можуть бути використані міжнародними туристичними
організаціями для планування туристичної діяльності.
Ключові слова: міжнародні відносини, туризм, економіка, міжнародний туризму, Всесвітня туристична
організація, держава, глобалізація.
Sichka І.І. INTERNATIONAL TOURISM AT THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY
Purpose is to analyze the state and characteristics of international tourism at the beginning of the ХХІ century,
identify the features of the movement of tourists in the regions of the world and describe the prospects of development of
international tourism.
Methodology of research. The following methods were used to achieve the aim of the research: analysis,
induction, deduction, description, theoretical generalization –for the study of international tourism in the 2015-2016, as
well as for ascertaining the specifics and scope of the movement of tourists in the regions; the tabular method –for visual
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presentation of the analyzed data and for more detailed analysis; abstract and logical method –for summarizing
theoretical statements and formulating conclusions and proposals.
Findings. It was found that at the beginning of the XXI century tourism is developed under the influence of many
factors. Substantiated that, fluctuations in currency, lowering of oil prices and undermine global security in certain regions
had a significant impact on the tourism market in 2015-2016. Found that, the features of tourism development in the
regions of the world – European, American, Africa, Middle East, Asia and the Pacific were investigated in the article.
Index of competitiveness of travel and tourism in the world was described. The prospects of tourism development by
2030, based on World Tourism Organization (UNWTO) were analized.
Originality. It was proved that international tourism will grow, as the number of tourists every year, according to
WTO data increases. Received the further development of the importance of the impact of international tourism on the
economies of the world.
Practical value. Results of the study can be used by international tourism organizations for planning of tourist
activities.
Key words: international relation, tourism, economy, international tourism, the World Tourism Organization, the
state, globalization.
Сичка И.И. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ В НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА
Цель– проанализировать состояние и особенности международного туризма в начале ХХІ в., выявить
особенности перемещения туристов в регионах мира и охарактеризовать перспективы развития международного
туризма.
Методика исследования. Для достижения поставленной цели в работе использованы следующие
методы: анализ, индукция, дедукция, описание, теоретического обобщения – для исследования международного
туризма в 2015-2016 гг., выяснения специфики и масштабов перемещения туристов по регионам; табличный –
для наглядного изображения представленных данных и детального анализа; абстрактно-логический – для
обобщения теоретических положений, формирование выводов и предложений.
Результаты. Выявлено, что в начале XXI века туризм развивался под влиянием многих факторов.
Обосновано, что колебания валюты, снижение цен на нефть и подрыв глобальной безопасности в определенных
регионах оказали значительное влияние на рынок туризма в 2015-2016 гг. Доказано, что, несмотря на это, во
многих туристических регионах мира наблюдается увеличение количества туристов и доходов от этой отрасли.
Установлены особенности развития туризма в Европейском, Американском, Африканском регионах мира, на
Ближнем Востоке, Азии и Тихоокеанском регионе. Проанализирован Индекс конкурентоспособности путешествий
и туризма в странах мира. Проанализированы перспективы развития туристической отрасли до 2030 года на
основе данных Всемирной туристической организации (UNWTO).
Научная новизна. Доказано, что международный туризм будет развиваться, ведь количество туристов с
каждым годом, по данным ВТО, увеличивается. Получил дальнейшего развития вопрос важности влияния
международного туризма на экономику стран мира.
Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы международными
туристическими организациями для планирования туристической деятельности.
Ключевые слова: международные отношения, туризм, экономика, международный туризм, государство,
глобализация.
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ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН
ЄВРОПИ: ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
Постановка проблеми. Рівень та обсяги техногенного навантаження на навколишнє природне
середовище, що здійснюють бізнес та домогосподарства свідчать про те, що екологічна ситуація як у
розвинутих, так і у країнах, що розвиваються залишається досить складною. З огляду на це ООН була
прийнята Концепція сталого розвитку світової економіки, що передбачає виконання триєдиного
завдання, а саме: узгодження економічного зростання з вирішенням соціальних проблем та
збереженням природи [1, c. 269]. Більшість дослідників, як представників природничих наук, так і
економістів, під екологізацією розуміють систему організаційних заходів, інноваційних процесів,
реструктуризацію сфери виробництва і споживчого попиту, технологічну конверсію, диверсифікацію
виробництва, раціоналізацію природокористування, трансформацію природоохоронної діяльності, що
реалізуються як на макро-, так і на мікроекономічних рівнях задля збереження природи в процесі
здійснення економічної діяльності.
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Кожна організація, бажаючи досягти успіху та конкурентного статусу на європейському ринку,
зобов’язана дотримуватися вимог щодо збереження довкілля. Для цього у ЄС вироблені єдині вимоги
щодо екологізації бізнесу, вивчення яких є актуальним для України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання екологізація економічного розвитку країн
Європи досліджували у своїх працях А. Голиков, М. Згуровський, Д. Зеркалов, Н. Казакова, А. Колот,
Д. Лукьяненко, О. Попова, А. Поручик, Ю. Федунь, І. Флюд та ін. В сучасних умовах процеси деградації
довкілля мають місце практично в усіх куточках як європейських держав, так світу загалом. Проте,
тематика дослідження є актуальною, що зумовлює потребу поглибленого вивчення особливостей
екологізації економічного розвитку країн Європи за допомогою показників у форматі сучасних
глобальних економічних тенденцій.
Постановка завдання. Систематизація основних показників екологічності економічного
розвитку країн Європи для вироблення пропозицій щодо вдосконалення цієї сфери в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Європейські країни виступають за активну
підтримку екологізації економіки, екологічних норм ведення бізнесу та впроваджують «зелений» бізнес
у практику господарювання.
Екологізаційний підхід до оцінки діяльності бізнесу та в цілому економіки країн ґрунтується на
ідеї, що сталий розвиток світового господарства має забезпечувати цілісність біологічних і фізичних
природних систем, їх життєздатність та глобальну стабільність усієї біосфери [2]. Особливо важливим
у цьому контексті є здатність таких систем до самовідновлення та адаптації до змін.
Йдеться про екологічне вимірювання економічної діяльності країн, що дозволить оцінити їх
екологічну політику. Однак, поняття «екологічного виміру» є недостатньо дослідженим, різні автори
мають свої подекуди відмінні його трактування. Проте більшість із них схиляються до думки щодо
комплексності цього явища. Деякі дослідники при визначенні екологічного виміру економічного
розвитку використовують індексний підхід [3]. Так, значна увага при дослідженні цієї дефініції
приділяється індексу екологічного виміру. При цьому він визначається як здатність системи захищати
навколишнє середовище через інші критерії.
Так, основною ознакою господарства країн ЄС стає екологізація промислового процесу,
можливість досягнення економічного росту та одночасного збереження природи, попередження
конфліктів між цими сферами буття людей. З 2000-х років ця концепція є офіційним курсом державної
екологічної політики Голландії, Німеччини, Великої Британії. Низка вітчизняних дослідників виділяють
етапи реалізації політики сталого економічного розвитку країн ЄС [4, c.168; 5].
Держави-члени ЄС поділяються на дві групи: держави, що ведуть пасивну політику в галузі
охорони природи та держави, що активно співпрацюють у цій сфері. До держав, що активно
займаються екологічною політикою можна віднести Австрію, Данія, Нідерланди, Німеччину, Фінляндію,
Швецію. Вони впроваджують політику «озеленення» через проведення різних заходів економічного,
соціального, політичного, громадського характеру [6; 7]. Формування агрегованого показника
екологічного виміру ЕРІ (Environmential Performance Index) у країнах Європи показано на рис. 1.
Для його розрахунку застосовується методика, розроблена Центром екологічної політики та
права при Єльському університеті (Yale Center for Environmental Law and Policy) разом із
Колумбійським університетом і Всесвітнім економічним форумом [9]. Загалом складові формування
показника екологічного виміру економічного розвитку зображено на рис. 1.
За допомогою контролю значень ЕРІ уряди країн Європи мають можливість ставити та досягати
основних цілей екологічної політики щодо покращення стану навколишнього середовища та
забезпечення життєздатності екосистем, а категорії, що враховуються при розрахунку індикатора
(стан повітря, води, лісів, клімату) є основою для визначення системи показників. Рейтинговий аналіз
коефіцієнта ЕРІ на початок 2015 року показав, що країни світу за станом екологічної ситуації можна
розподіляти на ряд груп. Так, наприклад, до першої групи віднесено10 країн з найбільш розвиненим
рівнем екологічної безпеки. Очолює цю групу Швейцарія, індекс екологічного виміру економічного
розвитку якої становить 76,69.
Після підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом на Україну чекає посилення контролю за
екологічними і санітарними нормами ведення бізнесу.
Результати компаративного (порівняльного) аналізу показників економічного розвитку України та
рівень екологічної безпеки у ній наведено на рис. 2.
Для того, щоб проаналізувати зв’язок між економічним і екологічним розвитком країн,
порівняємо їхні показники ВВП з індексами екологічного розвитку (табл. 1).
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ЕРІ

Цілі

ЕРІ (Environmential Performance Index) – Показник екологічного стану країн

Здорове навколишнє
середовище

Види екологічної політики

Показники

Гігієна навколишнього
середовища

Дитяча смертність
Тверді частинки

Контроль стану повітря
(вплив на здоров’я людини)

Забруднення повітря в приміщеннях
Доступ до санітаріїв

Контроль стану води (вплив
на здоров’я людини)

Доступ до питної води
Викиди діоксиду сірки на душу
населення

Контроль стану повітря
(вплив екосистем)

Викиди діоксиду сірки на $ ВВП

Стан водних ресурсів (вплив
екосистем)

Зміна кількості води
Критичний захист середовища

Біорозмаїття та середовище
проживання

Захист біомів
Морські території, що охороняють
Дотації у с/г

Вплив сільського
господарства

Регулювання використаних
пестицидів

Життєздатність екосистем

Зростання лісових запасів
Стан лісів
Зміни у лісових покриттях
Втрата лісів
Посилення впливу прибережної
рибалки

Стан рибного господарства

Запаси риби за перевиловом
Викиди вуглекислого газу на душу
населення
Викиди вуглекислого газу на $ ВВП
Клімат та енергетика

Вуглекислого газу на кіловат/годину
Відновлювальна енергія

Рис. 1. Формування агрегованого показника екологічного стану країн ЕРІ
Джерело: розроблено автором на основі [9]
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Рис. 2. Динаміка показника ЕРІ для України за 2010-2016 рр.
Джерело: розроблено автором
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Таблиця 1
Порівняння динаміки ВВП країн з їхнім індексом екологічного розвитку за 2010–2016 рр.
2010 рік

2012 рік

2016
рік

2014 рік

1

Україна

58,2

137,9

6,7

46,31

ВВП
(номінальне),
млрд
дол.
США
176,3

3,87

49,01

134,9

3,05

2

Білорусь

65,4

54,7

13,48

53,88

63,3

6,66

67,69

77,2

8,04

82,3

3

Великобританія

74,2

2246

35,15

68,82

2435,2

38,51

77,35

2848

44,7

87,38

4

Греція

60,9

304,9

30,22

60,04

249,1

22,08

73,28

246,4

22,82

85,81

5

Латвія

72,5

24

14,5

70,37

28,3

13,99

64,05

32,8

14,91

85,71

6

Молдова

58,8

5,8

2,51

45,21

7,3

2,04

53,36

7,7

2,14

76,69

7

Німеччина

73,2

3309

35,97

66,91

3399,6

41,51

80,47

3820

47,2

84,26

8

Польща

63,1

468,6

18,82

63,47

489,8

12,71

69,53

552,2

14,42

81,26

10

Румунія

67

161,6

11,52

48,34

169,4

7,94

50,52

202,5

9,33

83,24

11

Словаччина

74,5

89,1

22,21

66,62

91,6

16,93

74,45

100,1

18,54

85,42

12

Туреччина

60,4

735,3

12,36

44,8

789,3

10,67

54,91

813,3

10

67,68

13

Угорщина

69,1

130,1

19

57,12

125,5

12,62

70,28

129,7

13,1

84,6

14

Франція

78,2

2560

33,34

69

2612,9

39,77

71,05

2902

43,8

88,2

15

Чехія

71,6

192,1

25,62

64,79

195,7

18,61

81,47

200

18,87

84,67

16

Швейцарія

89,1

523,7

42,91

76,69

632,2

79,05

87,67

679

83,83

86,93

17

Швеція

86

458

39

68,82

525,7

55,25

78,09

559,1

57,64

90,43

18

Китай

49

5878,6

7,41

42,24

8358,4

6,19

43

10360

7,6

65,1

19

США

63,5

14582,4

47,44

56,59

15685

49,97

67,52

17420

54,6

84,72

№

EPI

ВВП
(номінальне),
млрд
дол.
США

Країна

ВВП на
душу
н-ня,
тис.
дол.
США

EPI

ВВП на
душу
н-ня,
тис.
дол.
США

EPI

ВВП
(номінальне),
млрд
дол.
США

ВВП на
душу
н-ня,
тис.
дол.
США

EPI

79,69

Джерело: розроблено автором на основі [10]

Як видно з табл. 1, зростання ВВП відбулося в усіх країнах, за винятком України, де цей
показник у 2014 році порівняно із 2012 роком зменшився на 41,4 млрд дол. США або 23,5%. Така
ситуація в Україні пояснюється складним політичним та економічним становищем, анексією Криму та
військовою агресією Росії у східних областях (Донецькій та Луганській).
Однак, номінально цей показник є вищим, ніж у таких сусідніх країнах, як Білорусь, Латвія,
Молдова, Словаччина та Угорщина. Проте, зважаючи на територію, ресурси та чисельність
населення, показники розвитку нашої держави не можна назвати достатніми. За обсягами ВВП, що
припадає на душу населення Україна посідає останнє місце.
Оскільки для нашого дослідження важливим є взаємодія визначення зв’язку економічного та
екологічного факторів, то доцільним є співставлення показника ВВП на душу населення як індикатора
економічного розвитку з індексом екологічного розвитку (рис. 3). За розміром екологічного показника
ситуація є дещо іншою. Серед країн Європи, Україна у 2012 р. випереджала Туреччину, Росію і
Молдову. Проте у 2014 р. Україна посідала останнє місце за цим показником. Виходячи з цього,
Україні слід не лише розглядати можливість, але й прискорити інтеграцію до європейського
товариства. Це зумовить потребу у вирівнюванні показників економіки та екології до рівня “прохідного
мінімума”.
Нагадаємо, що обсяги економіки різних країн з урахуванням реальної купівельної спроможності
валют визначає показник ВВП, скоригований з урахуванням зміни рівня цін. За даним показником
також вираховується рівень ВВП на душу населення. Звичайно, що, маючи такі доходи, а також
належне фінансування соціальних та екологічних програм, громадяни мають й інший рівень свідомості
щодо того, щоб підтримувати у належному рівні навколишнє середовище. Також це забезпечується
шляхом встановлення штрафних санкцій за порушення екологічних норм, у тому числі ведення
бізнесу.
Як правило, при прискоренні економічного розвитку відбувається розширення промислових
потужностей, що в свою чергу призводить до позитивного соціального ефекту у вигляді створення
додаткових робочих місць, покращення якості життя, а з іншого боку – до погіршення екологічних
показників, стану довкілля. Динаміка використання свіжої води у країнах Європи і динаміка обсягу
оборотної та послідовно (повторно) використаної води у країнах Європи за 2005-2013 роки зображено
на рис. 4-5.
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Рис. 3. Співставлення показника ЕРІ та ВВП на душу населення
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Рис. 4. Динаміка використання свіжої води у країнах Європи
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Рис. 5. Динаміка обсягу оборотної та послідовно (повторно) використаної води у країнах
Європи
Джерело: розроблено автором на основі [10-11]

Досвід країн ЄС свідчить, що законодавчі акти, які зобов’язують підприємства дбати про
екологічний стан, впроваджувати екологічне виробництво, сплачувати екологічні податки впливають
на зменшення розміру прибутку підприємств, але дають можливість акумулювати інвестиційні ресурси
для вирішення нагальних екологічних проблем.
Соціальний стандарт призводить до підвищення рівня життя і свідомості суспільства, з іншого
боку, може призвести до меншої купівельної спроможності через подорожчання продукції тощо.
Враховуючи, що сталий розвиток забезпечується y трьох напрямках (економічний, екологічний
та соціальний), інвестиції у цей розвиток сприяють покращенню соціальних та екологічних стандартів
[5; 12]. Вважаємо, що на екологічний розвиток за інших рівних умов має припадати третина інвестицій.
Однак кожна країна має свій рівень розвитку та свою екологічну ситуацію. Екологічний розвиток має
забезпечити можливості інвестувати в екологічні проекти.
Таким чином, якщо третина інвестицій вкладається в екологію, а точніше саме y ті сфери, що
потрібні для збереження довкілля. Наприклад, якщо в країні показник ЕРІ становить 40%, то ще 60%
не вистачає до досягнення країною вищого рівня екологічної стабільності. Тоді потенційний обсяг
інвестування в екологізацію країни (позначимо його Рі) буде мати такий вигляд:
Рі = 1/3 (1-ЕРІ) ПІ,
(1)
де Рі – потенційний обсяг інвестування,
ЕРІ – коефіцієнт екологічного розвитку (індекс, переведений у коефіцієнт, тобто індекс ЕРІ
поділений на 100%),
ПІ – обсяг прямих іноземних інвестицій, обчислений як середнє значення інвестицій в країну за
останні 5 років.
Аналогічно можна розраховувати потенційний обсяг інвестування у економічний розвиток,
взявши за основу показник ВВП, для можливих інвестицій y соціальну сферу можна враховувати
показники, відштовхуючись від показників смертності чи безробіття.
Висновки з проведеного дослідження. Основою процесу екологізації економіки країн Європи
є гармонізована з міжнародним законодавством нормативно-правова база у галузі охорони
навколишнього середовища, урегулювання відносин у сфері відповідальності за нанесення шкоди
навколишньому середовищу. Оцінка стану навколишнього середовища через агрегований показник
ЕРІ дає можливість встановлювати орієнтири на майбутні періоди та формувати пропозиції
європейським країнам щодо виходу з екологічної кризи. Подальші наукові дослідження мають
зосереджуватися на використанні досвіду європейських країн у вітчизняній практиці.
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Микитюк М.В. ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН ЄВРОПИ: ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
Мета. Систематизація основних показників екологічності економічного розвитку країн Європи для
вироблення пропозицій щодо вдосконалення цієї сфери в Україні.
Методика дослідження. У процесі дослідження застосовані такі методи: абстрактно-логічний та
дедуктивний для формування теоретичних узагальнень щодо вивчення зарубіжного досвіду екологізації
економічного розвитку країн Європи та обґрунтування пропозицій для суб’єктів вітчизняної економіки;
монографічний метод – для аналізу результатів наукових досліджень та узагальнення наукових точок зору з
питань обґрунтування складових екологічних вимірів економічного розвитку країн Європи; метод
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систематизації - при аналізі сучасного стану зарубіжного економічного розвитку країн Європи та при
проведенні оцінки екологічних вимірів європейського економічного розвитку; порівняльний аналіз - для
зіставлення фактичних даних еколого-економічного та соціального розвитку досліджуваних країн; графічний
– для наочного відображення наведених розрахунків щодо визначання ЕРІ та його динаміки.
Результати. Обґрунтовано можливість використання показника ЕРІ країнами Європи, які мають
можливість ставити та досягати основних цілей екологічної політики щодо покращення стану навколишнього
середовища та забезпечення життєздатності екосистем. Встановлено, що показник ЕРІ демонструє діапазон
здатності країн щодо досягнення цілей збереження екосистем, які не обов'язково пов'язані лише з економічною
діяльністю. Визначено, що за допомогою визначання ЕРІ можна якомога повніше визначити екологічні виміри
економічного розвитку країн. Вивчено і проаналізовано досвід країн ЄС, який свідчить, що законодавчі акти, які
зобов’язують підприємства дбати про екологічний стан, впроваджувати екологічне виробництво та сплачувати
екологічні податки, впливають на зменшення розміру прибутку підприємств, але дають можливість акумулювати
інвестиційні ресурси для вирішення нагальних екологічних проблем.
Наукова новизна. Запропоновано використання методики розрахунку потенційного обсягу інвестування у
економічний розвиток країн Європи. Встановлена необхідність вкладати кожній країні інвестиції в екологічні
проекти, виходячи з того що негативний вплив людини на довкілля характеризуються загрозливою тенденцією
зростання різноманітних викидів. Обґрунтовано використання ЕРІ для визначання екологічних вимірів
економічного розвитку країн.
Практична значущість отриманих результатів полягає у можливості використання інвестицій для
покращення стану навколишнього середовища, уніфікованості екологізаційного підходу до оцінки діяльності
бізнесу. За допомогою контролю значень ЕРІ уряди країн Європи мають можливість ставити та досягати основних
цілей екологічної політики, щодо покращення стану навколишнього середовища та забезпечення життєздатності
екосистем.
Ключові слова: екологізація, країни Європи, рейтинговий аналіз, навколишнє середовище.
Mykytiuk M.V. GREENING OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF EUROPEAN COUNTRIES: MAIN
INDICATORS
Purpose. The aim of the article is the systematization of main environmental indicators of economic development
of European countries to develop proposals for improving this sector in Ukraine.
Methodology of research. The following methods are used during the study: abstract and logical, deductive to
create theoretical generalizations regarding the study of foreign experience of greening of economic development of
European countries and study proposals for subjects of domestic economy; monographic method – for analysis of
research scientific results and synthesis of scientific views on study components of environmental dimensions of
economic development of European countries; systematization method – in the analysis of the current state of foreign
economic development of European countries and in assessing the environmental dimension of European economic
development; comparative analysis – to compare the actual data environmental, economic and social development of the
studied countries; graphics – for visual display of these calculations on determination of EPI and its dynamics.
Findings. The possibility to use EPI index of European countries that have the ability to set and achieve the main
objectives of environmental policy, to improve the environment and ensure the viability of ecosystems is substantiated. It
is established that the EPI index shows the ability of range to achiving the objectives of preserving ecosystems that are
not necessarily associated only with economic activities.
It is determined that using EPI determination can be as much as possible to determine the environmental
dimensions of economic development of the country. The experience of the EU countries, which suggests that legislation
requiring enterprises to take care of the ecological state, introduce ecological production and pay environmental taxes,
impact on reducing the size of profit of enterprises, but provide an opportunity to accumulate investment resources to
address urgent environmental problems is investigated and analyzed.
Originality. The use of calculating methods of the potential amount of investment into the economic development
of Europe is proposed. The necessity to invest into environmental investment projects for each country based on the fact
that the negative human impact on the environment is characterized by an alarming trend for growth of various emissions
is established in the article. The application of EPI for determining environmental dimensions of economic development
of the country is substantiated.
Practical value. The practical significance the obtained results is the ability to use investments to improve the
environment, uniformity of greening approach to the evaluation of business. The governments of Europe have the ability
to set and achieve the main objectives of environmental policy, to improve the environment and ensure the viability of
ecosystems with the help of control of EPI values.
Key words: greening, European countries, rating analysis, environment.
Микитюк М.В. ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ ЕВРОПЫ: ОСНОВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
Цель. Систематизация основных показателей экологичности экономического развития стран Европы для
выработки предложений по совершенствованию этой сферы в Украине.
Методика исследования. В процессе исследования применены следующие методы: абстрактнологический и дедуктивный для формирования теоретических обобщений по изучению зарубежного опыта
экологизации экономического развития стран Европы и обоснование предложений для субъектов отечественной
экономики; монографический метод – для анализа результатов научных исследований и обобщения научных
точек зрения по вопросам обоснования составляющих экологических измерений экономического развития стран
Европы; метод систематизации – при анализе современного состояния зарубежного экономического развития
стран Европы и при проведении оценки экологических измерений европейского экономического развития;
сравнительный анализ – для сопоставления фактических данных эколого-экономического и социального
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развития исследуемых стран; графический – для наглядного отображения приведенных расчетов по
определения ЭРИ и его динамики.
Результаты. Обоснована возможность использования показателя ЭРИ странами Европы, которые имеют
возможность ставить и достигать основных целей экологической политики по улучшению состояния окружающей
среды и обеспечения жизнеспособности экосистем. Установлено, что показатель ЭРИ демонстрирует диапазон
способности стран по достижению целей сохранения экосистем, которые не обязательно связаны только с
экономической деятельностью. Подчеркнуто, что с помощью определения ЭРИ можно полнее изучить
экологические измерения экономического развития стран. Изучен и проанализирован опыт стран ЕС, который
свидетельствует, что законодательные акты, обязывающие предприятия заботиться об экологическом состоянии
внедрять экологическое производство и платить экологические налоги, влияют на уменьшение размера прибыли
предприятий, но дают возможность аккумулировать инвестиционные ресурсы для решения насущных
экологических проблем .
Научная новизна. Предложено использование методики расчета потенциального объема инвестирования
в экономическое развитие стран. Установлена необходимость вкладывать каждой стране инвестиции в
экологические проекты, исходя из того что негативное влияние человека на окружающую среду характеризуется
угрожающей тенденцией роста различных выбросов. Обосновано использование ЭРИ для определения
экологических измерений экономического развития стран.
Практическая значимость полученных результатов заключается в возможности использования
инвестиций для улучшения состояния окружающей среды, унифицированности екологизацийного подхода к
оценке деятельности бизнеса. С помощью контроля значений ЭРИ правительства стран Европы имеют
возможность ставить и достигать основных целей экологической политики по улучшению состояния окружающей
среды и обеспечения жизнеспособности экосистем.
Ключевые слова: экологизация, страны Европы, рейтинговый анализ, окружающая среда.
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ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. Сучасний період економіки характеризується процесами світової
глобалізації та нестабільністю цін на ринках сировини, матеріалів, енергоносіїв. Повноцінне та
ефективне вирішення завдань, що стоять перед підприємницькими структурами, багато в чому
залежить від результативності їх господарської діяльності, яку вони здійснюють в умовах
невизначеного і конкурентного середовища, під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів. Тому
питання забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств є досить актуальними і
обумовлюють необхідність їх подальшого наукового дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукових джерел показав, що багато
вітчизняних та зарубіжних науковців зробили значний внесок у дослідження питань фінансової
безпеки на рівні підприємств. Питання щодо функціональних складових фінансової безпеки суб’єктів
господарювання знайшли відображення у працях І. Бланка [1], Т. Кузенко, Л. Мартюшевої, О. Грачова,
О. Литовченко [2], К. Горячевої [3], О. Судакової [4], О. Малик [5], Х. Мандзіновської [6] та ін. Проте на
сьогодні в економічній літературі відсутній єдиний підхід щодо функціональних складових фінансової
безпеки, що зумовлює подальші дослідження у цьому напрямку. Усе це свідчить про актуальність
вибору напряму дослідження в науковому і практичному аспектах.
Постановка завдання. Метою дослідження є виокремлення основних функціональних
складових фінансово-економічної безпеки підприємства та визначення їх сутнісних характеристик.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасні умови господарювання підприємств
характеризуються впливом кризових явищ, дефіцитом власних інвестиційних ресурсів, високим рівнем
інфляції, фінансових ризиків, високими процентними ставками за банківськими кредитами, низьким
рівнем ліквідності, платоспроможності. Сьогоднішні умови господарювання більшості підприємств
країни не дозволяють ефективно управляти їх фінансово-господарською діяльністю лише на основі
раніше накопиченого досвіду та традиційних методів фінансового менеджменту. В даний час для
будь-якого підприємства головним є вирішення проблеми забезпечення його фінансово-економічної
безпеки [7, c. 161].
Основною метою фінансово-економічної безпеки, на якому рівні вона б не розглядалася, є не
просто спроба мінімізації втрат і підтримання економіки «на плаву», а забезпечення її розвитку,
неважливо буде це окремий ринковий суб'єкт, регіон або держава в цілому.
На основі проведеного дослідження встановлено, що забезпечення фінансової безпеки означає
захист фінансово-економічних інтересів підприємства, безперервний процес активного поповнення
фінансових ресурсів, відповідно до взятих зобов’язань по відношенню до держави та партнерів з
випуску конкурентоспроможної продукції, забезпечення доходів, необхідних для розвитку
підприємства і збільшення бюджету підприємства.
Розуміння фінансово-економічної безпеки не буде цілісним без розгляду її основних
функціональних цілей, до яких варто віднести: забезпечення високої фінансової ефективності роботи,
фінансової стійкості та незалежності підприємства; забезпечення технологічної незалежності та
досягнення високої конкурентоспроможності технічного потенціалу підприємства; досягнення високої
ефективності менеджменту, оптимальної та ефективної організаційної структури управління
підприємством; досягнення високого рівня кваліфікації персоналу та його інтелектуального
потенціалу; мінімізація руйнівного впливу результатів виробничо-господарської діяльності на стан
навколишнього середовища; якісна правова захищеність усіх аспектів діяльності підприємства;
досягнення необхідного рівня інформаційного забезпечення роботи всіх підрозділів і відділів
підприємства; забезпечення захисту інформаційного поля, комерційної таємниці; ефективна
організація безпеки персоналу, капіталу і майна підприємства, а також комерційних інтересів [8,
с. 143].
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Згідно з [9, с. 15-16] сутнісні характеристики фінансової безпеки підприємства полягають у тому,
що вона: є одним з основних елементів економічної безпеки підприємства; може бути
охарактеризована за допомогою системи кількісних і якісних показників; її показники повинні мати
порогові значення, за якими можна судити про ступінь фінансової безпеки підприємства; повинна
забезпечувати розвиток і стійкість підприємства, захищеність його фінансових інтересів підприємства.
В системі фінансово-економічної безпеки перш за все захисту потребують фінансові інтереси
підприємства, які безпосередньо впливають на зміст механізму забезпечення фінансової безпеки.
Належний стан фінансової безпеки досягається підприємством тільки у випадку узгодженості його
фінансових інтересів з інтересами суб’єктів зовнішнього середовища [10, с. 226-227].
Управління фінансово-економічною безпекою підприємства виступає в якості одного з
необхідних елементів внутрішнього менеджменту, що свідчить про можливість впливу на систему
фінансової безпеки з боку керівництва та необхідність управління нею. Управління фінансовоекономічною безпекою спрямоване перш за все на виконання таких завдань:
– встановлення системи фінансових інтересів підприємства, які потребують захисту в процесі
функціонування підприємства;
– ідентифікацію та прогнозування внутрішніх і зовнішніх загроз реалізації фінансових інтересів
підприємства;
– забезпечення ефективної нейтралізації загроз фінансовій безпеці;
– забезпечення сталого розвитку підприємства;
– забезпечення стійкості грошових розрахунків і основних фінансово-економічних параметрів;
– нейтралізацію негативної дії фінансових і банківських криз і навмисних дій конкурентів,
тіньових структур на розвиток підприємства;
– запобігання конфліктів між акціонерами, менеджерами і кредиторами з приводу розподілу,
використання та контролю за грошовими потоками підприємства;
– залучення і використання різних джерел фінансування, що є найбільш оптимальним для
підприємства;
– запобігання злочинів й адміністративних правопорушень у фінансових правовідносинах [9,
с. 14-15; 11, с. 70; 12, с. 340].
В умовах все зростаючих ризиків і загроз ефективність фінансово-економічної безпеки
підприємства по досягненню його фінансових інтересів може бути визначена тільки за допомогою
синергетичних ефектів від взаємодії її невід’ємних частин (складових). Для чого необхідне вивчення
взаємозв’язків і взаємозалежностей складових фінансово-економічної безпеки з позицій захисту
фінансових інтересів підприємства.
Функціональна структура фінансової безпеки підприємства – це сукупність елементів, її
складових частин, які в комплексі забезпечують нормальне продуктивне функціонування підприємства
[2, с. 42-43].
Фінансово-економічна безпека підприємства має складну структуру, яка визначається
динамічністю його фінансових відносин як усередині самого підприємства, так і з суб’єктами
зовнішнього середовища.
Огляд ряду наукових робіт [1–6] дає можливість констатувати, що нині в економічній літературі
не існує єдиної точки зору щодо складових функціональної структури фінансової безпеки
підприємства (табл. 1).
Таблиця 1
Підходи щодо функціональної структури фінансової безпеки підприємства
Автори, джерела
І. Бланк [1, с. 68]
Т. Кузенко, Л. Мартюшева, О. Грачов,
О. Литовченко [2, с. 43], К. Горячева [3,
с. 5],
О. Судакова [4, с. 142]
О. Малик [5, с. 134]

Складові функціональної структури
фінансова
безпека
інвестиційної,
кредитної,
емісійної,
інноваційної діяльності
бюджетна, грошово-кредитна, валютна, банківська, інвестиційна,
фондова, страхова

бюджетна безпека, грошово-кредитна, зовнішньоекономічна,
банківська, страхова, фондова, інвестиційна, інформаційна
Х. Мандзіновська [6, с. 168]
бюджетно-податковий,
грошово-кредитний,
банківський,
інвестиційний, фондовий, страховий, зовнішньоекономічний,
інноваційний складники
Джерело: складено автором на основі вказаних джерел

Проаналізувавши та узагальнивши підходи науковців щодо структуризації фінансовоекономічної безпеки підприємств, вважаємо за доцільне виділяти такі функціональні складові в її
структурі: бюджетну, грошово-кредитну, банківську, інвестиційну, інноваційну, інформаційну, фондову,
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страхову, зовнішньоекономічну. Характеристику виділених функціональних складників наведено нами
у табл. 2.
Таблиця 2
Функціональна структура фінансово-економічної безпеки підприємства
Функціональні
складові
1
Бюджетна
складова

Грошово-кредитна
складова

Банківська
складова

Інвестиційна
складова

Інноваційна
складова

Інформаційна
складова

Фондова складова

Сутнісна характеристика
2
Бюджетна складова фінансової безпеки регулює питання взаємовідносин підприємства з
бюджетами різних рівнів із приводу сплати податків та зборів до державного і місцевих
бюджетів, отримання бюджетних кредитів, бюджетного фінансування, відшкодування
податку на додану вартість, отримання податкового кредиту.
Основними критеріями зниження фінансової безпеки для цієї складової є порушення
платіжної дисципліни, зростання дебіторської чи кредиторської заборгованості по
розрахунках з бюджетом, збільшення податкового навантаження.
Грошово-кредитна складова фінансової безпеки регулює відносини, що виникають під час
готівкових та безготівкових розрахунків: кредити під операційну та інвестиційну діяльність,
виплата заробітної плати працівникам, розрахунки з постачальниками, отримання
грошових коштів від покупців продукції та послуг та ін.
Ця складова спрямована на забезпечення грошової та кредитної стабільності
підприємства щодо інших суб’єктів ринкової економіки, а також щодо внутрішнього
фінансового середовища, і відображає стан грошово-кредитної системи підприємства,
який характеризується доступністю кредитних ресурсів і таким рівнем інфляції, що
забезпечує економічне зростання та підвищення реальних доходів усіх учасників
діяльності на підприємстві.
Критеріями проблемного стану фінансової безпеки для цієї складової тут є порушення
платіжної дисципліни контрагентів, надмірна кредиторська та дебіторська заборгованості.
Банківська складова фінансової безпеки спрямована на врегулювання взаємовідносин,
що виникають між підприємством та банківськими установами з питань кредитних та
депозитних операцій: отримання кредиту від банку для розвитку виробничої діяльності
підприємства, виплата відсотків за цими кредитами, відкриття грошових вкладів-депозитів
тощо.
Критеріями загроз для цієї складової є збільшення відсоткових ставок за кредитами та
зменшення дохідності депозитного портфеля.
Інвестиційна складова фінансової безпеки регулює питання діяльності підприємства в
інвестиційній сфері і пов’язана із капітальними вкладеннями у розвиток підприємства. Ця
складова спрямована на забезпечення такого стану інвестиційної сфери підприємства, за
якого економічна стратегія розвитку підприємства здатна зберігати і підтримувати
достатній рівень інвестиційних ресурсів в умовах дії внутрішніх та зовнішніх загроз, що є
необхідним для забезпечення стійкого розвитку та економічної стабільності і, як
результат, зростання конкурентоспроможності підприємства.
Критеріями зниження фінансової безпеки у цій складовій є неможливість залучення
достатнього обсягу інвестиційних вкладень, зниження інвестиційної привабливості
підприємства.
Інноваційна складова фінансової безпеки забезпечує функціонування діяльності
підприємства на якісно новому рівні та спрямована на впровадження інноваційних
нововведень у процес виробництва, в систему управління підприємством.
Критеріями погіршення фінансової безпеки для даної складової є впровадження на
підприємстві вітчизняних інновацій, що не відповідають передовим світовим аналогам,
старіння техніки і технологій, що застосовуються в процесі виробництва та в системі
управління підприємством.
Інформаційна складова фінансової безпеки спрямована на забезпечення захисту
інформації, що становить комерційну таємницю, регулювання питань впровадження та
своєчасного оновлення програмного забезпечення підприємства, раціональне
використання автоматизованих систем управління.
Основними критеріями зниження фінансової безпеки тут можуть бути хакерські та вірусні
атаки, витік конфіденційної інформації через працівників, старіння програмних продуктів.
Фондова складова спрямована на врегулювання питань, пов’язаних із випуском або
продажем підприємством власних акцій, облігацій, векселів та купівлею ним цінних
паперів інших підприємств.
Дана складова відображає оптимальний обсяг капіталізації підприємства (з огляду на
представлені в ньому цінні папери, їх структуру та рівень ліквідності).
Критеріями погіршення фінансової безпеки для даної складової є зниження ринкової
вартості підприємства, втрата власниками контрольного пакету акцій, недостатній обсяг
реалізації емітованих цінних паперів.
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продовження табл. 2
1
Страхова
складова

2
Страхова складова фінансової безпеки спрямована на врегулювання відносин між
підприємством та страховими компаніями з приводу страхування майна підприємства,
фінансових ризиків, відповідальності, а також страхування від нещасних випадків на
виробництві тощо.
Негативними проявами, що можуть вплинути на зниження рівня фінансової безпеки, тут
можуть бути зростання кредиторської заборгованості по розрахунках із страховими
компаніями, неотримання страхових відшкодувань у випадку настання страхового
випадку.
ЗовнішньоЗовнішньоекономічна складова фінансової безпеки базується на взаємодії або на
економічна
забезпеченні взаємовідносин із зовнішніми контрагентами під час здійснення експортноскладова
імпортних операцій: розрахунки зі споживачами і постачальниками продукції та послуг у
валюті, купівля та продаж валюти, кредити в іноземних валютах.
Основними критеріями проблемного стану тут можуть виступати скорочення обсягів
продажів по експортно-імпортних операціях, значне зростання кредиторської
заборгованості по експортно-імпортних операціях, несвоєчасна оплата товарів, робіт та
послуг іноземними партнерами.
Джерело: складено автором на основі [2, с. 43–51; 5, с. 134–135; 6, с. 168–169]

Усі наведені складові функціональної структури взаємопов’язані та взаємодіють одна з одною,
тобто мають системний характер. Слід зазначити, що не всі складові можуть бути наявні в структурі
фінансово-економічної безпеки сучасних підприємств, що пов’язано зі специфікою роботи
підприємств, їх розмірами та іншими факторами.
Висновки з проведеного дослідження. На основі проведеного дослідження встановлено, що
кожна із функціональних складових фінансово-економічної безпеки підприємства характеризується
власним змістом, набором функціональних критеріїв і способами забезпечення.
Відповідно до запропонованої структури, досягнення найвищого рівня фінансово-економічної
безпеки підприємства можливе тільки через забезпечення максимальної безпеки основних
функціональних складників.
Уточнення функціональних складових фінансово-економічної безпеки підприємства є
відправною точкою подальших досліджень у сфері вдосконалення механізмів забезпечення
фінансово-економічної безпеки підприємства, обґрунтування дієвих та ефективних заходів її
посилення.
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Орлик О.В. ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУЧАСНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Мета – комплексне дослідження основних функціональних складових фінансово-економічної безпеки
підприємства і визначення на цій основі їх сутнісних характеристик.
Методика дослідження. В процесі дослідження використовувалися такі методи: аналізу та синтезу – для
узагальнення наукових підходів щодо функціональної структури фінансово-економічної безпеки підприємства та
формування авторського підходу щодо системи її функціональних складових; абстрактно-логічний – для
теоретичного узагальнення та формування висновків; системного аналізу, абстрагування, логічних узагальнень –
при визначенні сутнісних характеристик функціональних складових фінансово-економічної безпеки підприємства.
Результати. Виокремлено сучасні підходи щодо складових функціональної структури фінансовоекономічної безпеки підприємства. Проведено поглиблений аналіз таких основних функціональних складових
фінансово-економічної безпеки підприємств, як: бюджетна, грошово-кредитна, банківська, інвестиційна,
інноваційна, інформаційна, фондова, страхова, зовнішньоекономічна. Визначено їх основні сутнісні
характеристики та критерії погіршення фінансово-економічної безпеки для кожної з розглянутих складових.
Наукова новизна. Набула подальшого вирішення проблема виявлення особливостей функціональної
структури фінансово-економічної безпеки сучасних підприємств. Визначено основні функціональні складові
фінансово-економічної безпеки підприємств та їх сутнісні характеристики.
Практична значущість. Визначені основні сутнісні характеристики складових функціональної структури
фінансово-економічної безпеки підприємств та критерії її погіршення для кожної зі складових можуть бути
використані в практиці фінансово-господарської діяльності підприємств України при організації системи
забезпечення їх фінансово-економічної безпеки.
Ключові слова: управління фінансово-економічною безпекою, функціональна структура фінансовоекономічної безпеки, складові функціональної структури.
Orlyk O.V. THE FUNCTIONAL STRUCTURE OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF MODERN
ENTERPRISES
Purpose is a comprehensive study of the major functional components of the financial and economic security of
the enterprise and determination of their essential characteristics on that basis.
Methodology of research. The study used the following methods: analysis and synthesis – to summarize the
scientific approaches to the functional structure of the financial and economic security of the enterprise and the formation
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of the author's approach to the system of its functional components; abstract logic – for theoretical generalizations and
drawing conclusions; system analysis, abstraction, logical generalizations – in determining the essential characteristics of
the functional components of the financial and economic security of the enterprise.
Findings. Modern approaches to the components of the functional structure of financial and economic security of
the enterprise were determined. The in-depth analysis of the major functional components of the financial and economic
security of the enterprise as fiscal, monetary, banking, investment, innovation, information, fund, insurance and foreign
was done. Their basic essential characteristics and criteria of deterioration of financial and economic security for each of
the considered components were determined.
Originality. The problem of identifying features of the functional structure of the financial and economic security of
modern enterprises got it`s further decision. In this connection, the basic functional components of financial and
economic security of enterprises and their essential characteristics were defined.
Practical value. The designated basic essential characteristics of the components of the functional structure of
financial and economic security of enterprises and the criteria for its deterioration for each of the components can be
used in the practice of financial and economic activity of the enterprises of Ukraine for the organization of the system to
ensure their financial and economic security.
Key words: financial and economic security management, functional structure of financial and economic security,
components of functional structure.
Орлик О.В. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Цель – комплексное исследование основных функциональных составляющих финансово-экономической
безопасности предприятия и определение на этой основе их сущностных характеристик.
Методика исследования. В процессе исследования использовались следующие методы: анализа и
синтеза – для обобщения научных подходов к функциональной структуре финансово-экономической
безопасности предприятия и формирования авторского подхода к системе ее функциональных составляющих;
абстрактно-логический – для теоретического обобщения и формирования выводов; системного анализа,
абстрагирования, логических обобщений – при определении сущностных характеристик функциональных
составляющих финансово-экономической безопасности предприятия.
Результаты. Выделены современные подходы к составляющим функциональной структуры финансовоэкономической безопасности предприятия. Проведен углубленный анализ таких основных функциональных
составляющих финансово-экономической безопасности предприятий, как: бюджетная, денежно-кредитная,
банковская, инвестиционная, инновационная, информационная, фондовая, страховая, внешнеэкономическая.
Определены их основные сущностные характеристики и критерии ухудшения финансово-экономической
безопасности для каждой из рассмотренных составляющих.
Научная новизна. Получила дальнейшее решение проблема выявления особенностей функциональной
структуры финансово-экономической безопасности современных предприятий. Определены основные
функциональные составляющие финансово-экономической безопасности предприятий и их сущностные
характеристики.
Практическая значимость. Обозначенные основные сущностные характеристики составляющих
функциональной структуры финансово-экономической безопасности предприятий и критерии ее ухудшения для
каждой из составляющих могут быть использованы в практике финансово-хозяйственной деятельности
предприятий Украины при организации системы обеспечения их финансово-экономической безопасности.
Ключевые слова: управление финансово-экономической безопасностью, функциональная структура
финансово-экономической безопасности, составляющие функциональной структуры.
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РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ЯК СКЛАДОВА ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Постановка проблеми. Кризи, які виникають у світовій економіці, здійснюють різноманітний за
своєю глибиною вплив на економіку будь-якої країни. Ситуація в Україні з урахуванням світових
процесів і нестабільністю внутрішнього середовища є не надто критичною завдяки аграрному сектору,
який є чи не єдиним, що забезпечує близько 1/5 частини надходжень загального обсягу ВВП та
близько 40% надходжень від експорту всіх товарів.
Процес інтеграції українського аграрного сектору в міжнародну економічну систему набирає
обертів, хоча він є досить суперечливим. Забезпечення конкурентоспроможності аграрних вітчизняних
товаровиробників на світовій арені можливо за рахунок підвищення ефективності економіки,
посилення експортної спрямованості у зовнішньоекономічній діяльності та підвищення
професіоналізму управлінського персоналу.
Забезпечення високих результативних показників в аграрному секторі сьогодні відбувається за
умов, коли підприємства повинні вирішувати як внутрішні проблеми щодо ресурсного забезпечення
(незадовільний рівень оновлення матеріально-технічної бази), так і враховувати вплив зовнішніх
факторів, а саме: слабка інвестиційна привабливість аграрного сектору, нестабільність цінового
механізму і фінансової політики держави. В результаті спостерігається зниження показників валового
виробництва, недотримуються терміни виконання сільськогосподарських робіт, знижується
рентабельність господарської діяльності.
Виробництво сільськогосподарської продукції здійснюється на основі використання та
поєднання таких факторів, як земля, трудові, матеріальні, фінансові ресурси. Забезпечення аграрного
підприємства в неповному обсязі хоча б одним із ресурсів стримує виробничий процес, погіршує
результати
господарської
діяльності
і
знижує
конкурентоспроможність
виробництва
сільськогосподарської продукції так і підприємства в цілому.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Окремі аспекти формування ресурсного
потенціалу та ресурсозабезпечення підприємств аграрної сфери знайшли відображення в наукових
працях учених: В. Андрійчука [1], П. Гайдуцького [4], В. Дієсперова [6], П. Саблука [8], О. Шпикуляка
[12], О. Шпичака [13], В. Юрчишина [14] та ін.
Незважаючи на широкий спектр питань, охоплених дослідженнями, недостатньо опрацьованими
як у зарубіжній, так і у вітчизняній літературі залишаються питання комплексного підходу до аналізу
використання ресурсного потенціалу в аспекті підвищення конкурентоспроможності аграрних
підприємств. Проблема ефективного розвитку аграрного сектора є принципово необхідним для
держави саме сьогодні, коли країна спрощує доступ до світового продовольчого ринку, що в свою
чергу загострює конкуренцію за використання ресурсів і ринки збуту сільськогосподарської продукції.
Забезпеченість підприємств аграрного сектору ресурсами потребує відтворення на основі
кардинальної реструктуризації та технічного оновлення.
Постановка завдання. Метою статті є оцінка та виявлення основних тенденцій
ресурсозабезпечення сільськогосподарських підприємств в аспекті забезпечення їх конкурентних
переваг.
Виклад основного матеріалу дослідження. Аграрний сектор економіки країни має потенційні
можливості забезпечити сільськогосподарською продукцією і продукцією її переробки населення
країни з урахуванням раціональних норм споживання. Україна володіє унікальним природноресурсним потенціалом, який дозволяє за сучасного рівня розвитку науки та техніки прогодувати
населення чисельністю у п’ять-шість разів більшу за теперішню [11]. На жаль, ситуація, яка склалася в
країні щодо споживання основних продуктів (особливо тваринництва) свідчить про інше. Так, в 2015 р.
рівень споживання м'яса і м'ясопродуктів, молока та молокопродуктів, риби й фруктів в Україні не
досягає раціональних норм харчування (молоко на 44,8 %, м'ясо – 38,7, фрукти – 43,4, риба – 67 %), а
по хлібу та картоплі перевищує їх. Така ситуація є результатом великої різниці у вартості при
виробництві різноманітної сільськогосподарської продукції і доцільності її вирощування у різних
організаційно-правових формах господарювання.
Крім того в країні спостерігається значне збільшення експорту особливо продукції рослинництва
(зернових), а не направляється на переробку, не використовується на корм тварин, продукція яких
збиткова. Зміна переорієнтації напрямів використання сільськогосподарської продукції та продуктів її
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переробки надала б можливості протягом найближчих років забезпечити високу ефективність всіх
галузей аграрного сектору.
Стосовно сільськогосподарського виробництва, то на його обсяги впливають природнокліматичні фактори та ресурсний потенціал підприємств, які визначають розмір витрат праці й інших
ресурсів, що впливає на ефективність виробництва та конкурентоспроможність окремих видів
продукції.
Позитивну динаміку виробництва сільськогосподарської продукції в Україні спостерігаємо по
зерну відносно 2012 р. У 2015 р. його валове виробництво зросло на 28,9%, соняшнику – на 33,9%,
плодах – 19,7%, м’ясу – 15,1% і молоку – 5,3% (табл. 1). За останні роки знижується виробництво
цукрових буряків, овочів та яєць.
Таблиця 1
Динаміка виробництва основних видів продукції сільськогосподарськими
підприємствами України, тис. т
Рік
2012

2013

2014

2015

2015 р. в % до
2012 р.

Зерно

36075,0

49659,0

49902,6

46506,6

128,9

Цукрові буряки

16837,7

9100,8

14599,4

9553,8

56,7

Соняшник

7131,1

9445,8

8681,7

9549,2

133,9

Продукція

Картопля

757,0

659,4

758,9

456,0

60,2

Овочі

1433,9

1158,7

1340,3

1281,7

89,4

Плоди та ягоди

369,0

444,2

332,0

441,7

119,7

М'ясо (жива маса)

1271,2

1441,3

1451,8

1463,4

115,1

Молоко

2535,2

2582,5

2647,5

2669,2

105,3

9762,2

81,5

Яйця, млн шт.
11977,4
12234,2
12536,2
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України

З переходом України на ринкові відносини значення зовнішнього ринку зростає, і вихід
господарюючих суб’єктів на світові ринки сировини та продукції аграрного сектора дуже важливий для
економіки в цілому та для стабільного, стійкого розвитку самих сільськогосподарських
підприємств [11].
Проведене реформування аграрного сектора економіки України, одним із завдань якого було
створення різних форм господарювання, успішно виконано. В країні функціонують господарські
осередки, засновані на різних формах власності й господарювання, що стало базою для розвитку
підприємництва в сільському господарстві (табл. 2).
Таблиця 2
Динаміка кількості сільськогосподарських підприємств за організаційно-правовими
формами господарювання

Рік

Кількість сільськогосподарських підприємств, од.
приватні
фермерські
виробничі
підприємства
господарства
кооперативи
4220
34035
848

2012

господарські
товариства
8235

296

1781

49415

2013

8245

4095

34168

809

269

1460

49046

2014

7750

3772

33084

674

228

691

46199

2015
2015р.
в % до
2012р.

7721

3627

32303

596

241

891

45379

93,8

85,9

94,9

70,3

81,4

50,0

91,8

державні

інші

Усього

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України

За останні роки намітилася чітка тенденція до зниження кількості сільськогосподарських
підприємств усіх організаційно-правових форм господарювання.
З 2012 р. по 2015 р. загальна кількість сільськогосподарських підприємств знизилася на 4036 од.
Швидкими темпами знижується кількість виробничих кооперативів на 29,7% й інших форм
господарювання – на 50%. Зміна кількості сільськогосподарських підприємств зумовила зміни й у
розмірах їх землекористувань (табл. 3).
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Таблиця 3
Розподіл сільськогосподарських підприємств
за розміром сільськогосподарських угідь, од.
Рік

Групи підприємств за площею
с.-г. угідь, га

2012

2013

2014

2015

2015 р. у % до
2012 р.

До 5,0

5332

5026

4500

3872

72,6

5,1-10,0

3809

3755

3419

3001

78,8

10,1-20,0

4795

4784

4471

4129

86,1

20,1-50,0

13334

13294

12594

11911

89,3

50,1-100,0

5016

5275

5280

4827

96,2

100,1-500,0

7261

7233

7111

6919

95,3

500,1-1000,0

2624

2666

2533

2467

94,0

1000,1-2000,0

2565

2531

2415

2446

95,4

2000,1-3000,0

1270

1251

1151

1099

86,5

3000,1-4000,0

632

619

564

516

81,6

4000,1-5000,0

334

323

291

282

84,4

5000,1-8000,0

337

345

301

281

83,4

8000,1-10000,1

179

165

154

141

78,8

161

98,2

3327

40,5

Більше 10000,0
164
175
184
Підприємства, що не мали с.-г.
8214
8416
7575
угідь
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України

В Україні сільськогосподарські підприємства з площею сільськогосподарських угідь від 20 до 50
га у 2015 році займають найбільшу частку – 26,2 % у розподілі. Підприємства із площею від 3,0 тис. га
і більше займають у сукупності 3,0 % від загальної кількості. Однакову питому вагу (5,4 %) у структурі
досліджуваних підприємств мають ті, в яких площа земель сільськогосподарського призначення
коливається в межах від 0,5 до 1 тис. га й від 1 до 2 тис. га.
Показник розміру підприємства є на сьогоднішній день одним з чинників, що впливає на його
конкурентоспроможність. Слід при цьому враховувати, що визначити переваги великих, середніх та
невеликих підприємств складно, тому що діє багато інших чинників, які впливають на ефективність
господарювання [2].
Сільськогосподарське виробництво є ефективним і конкурентоспроможним за умов
забезпеченості основними засобами і особливо найбільш активною їх частиною –
сільськогосподарською технікою (табл. 3).
Таблиця 4
Наявність техніки та енергетичних потужностей в сільськогосподарських підприємствах
Рік
2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2015 р. у %
до 2012 р.

Трактори – усього, тис. шт.

150,7

146,0

130,8

127,9

84,9

Комбайни – усього, тис. шт.

38,5

35,9

33,0

31,9

82,9

в т. ч.: зернозбиральні

31,2

29,4

27,2

26,7

85,6

Кукурудзозбиральні

2,1

2,0

1,8

1,6

76,2

Картоплезбиральні

1,6

1,5

1,3

1,2

75,0

Бурякозбиральні

3,6

3,0

2,7

2,4

66,7

42187,2

78,1

Показники

Наявність енергетичних потужностей, тис. к.с.
53998,8
56645,4
53185,5
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України

За 2012-2015 рр. наявність техніки, яка використовується в аграрних підприємствах країни
знизилася, при цьому переважна більшість з них відпрацювали свій термін експлуатації, фізично
повністю зношені та морально застарілі. Кількість тракторів знизилася на 15,1%, зернозбиральних
комбайнів – на 14,4%, кукурудзозбиральних комбайнів – 23,8%, бурякозбиральних комбайнів – 33,3%,
що вплинуло на зниження енергетичних потужностей на 21,9%.
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Зниження кількісного забезпечення технічними засобами сільськогосподарського виробництва
це лише один бік проблеми, водночас спостерігаємо їх невідповідність світовим вимогам щодо якості,
продуктивності й екологічності.
Енергетичні засоби та сільськогосподарські машини відстають від світових на 2-3 покоління, а
продуктивність їх нижча в середньому на 40-60% при вищій матеріаломісткості та більших затратах
праці на обслуговування й експлуатацію. За екологічними вимогами більшість технічних засобів не
відповідають
параметрам
системи
Євро-2.
Кількісна
забезпеченість
підприємств
сільськогосподарськими машинами становить лише 50-65% технологічної потреби.
Близько 85% техніки експлуатується за межами амортизаційних строків. Комбайновий парк
зношений на 50%. Щорічні втрати зерна від несвоєчасного збирання зернових і зернобобових культур
складає близько 2,5-3,4 млн т [7].
Головною причиною зниження рівня технічного забезпечення сільськогосподарського
виробництва в країні є низька державна фінансова підтримка сільського господарства протягом
останніх років. Зміни в державній політиці щодо підтримки сільського господарства, починаючи з 2017
р., передбачають щорічне виділення 1% ВВП від обсягу виробництва сільського господарства, а при
сприятливих показниках розвитку планується поступове зростання показника до 5%. Водночас корінні
зміни повинні відбутися в таких напрямках, як: створення умов для розвитку дрібних фермерських
господарств, стимулювання виробництва продукції із доданою вартістю та адресність і прозорість
державної підтримки. Проте, враховуючи рівень сучасної економічної нестабільності і відсутності
чітких стратегічних напрямів розвитку сільського господарства, складно передбачити реальний вплив
на оновлення матеріально-технічної бази сільського господарства запропонованих заходів.
Таким чином, поки що рівень матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських
підприємств в країни є вкрай незадовільним та деформує процеси відтворення не лише розширеного,
а інколи навіть досягти простого відтворення є складним завданням. За наявного рівня технічного
оснащення досягти стійкого розвитку агарного виробництва у переважній більшості підприємств є
вкрай важко, тому державне втручання необхідне стосовно пом’якшення диспаритету цін між
промисловими товарами і продукціє сільськогосподарського виробництва.
Встановлено, що нарощування основних виробничих засобів у вартісному обчисленні на 100 га
сільськогосподарських угідь та одного середньорічного працівника забезпечує ріст продуктивності
праці, доходності господарств, зниження собівартості одиниці продукції [9].
В Україні спостерігаємо, в порівнянні з країнами Європи несприятливу ситуацію щодо наявність
сільськогосподарської техніки. Так, в країні на 100 кв. км ріллі приходиться лише 102,7 трактори, що в
8 разів менше, ніж в Іспанії та у 12,3 раза – в Польщі [7]. Тому, концентрація основних засобів на
одиницю земельної площі, досягнення оптимального співвідношення між основними та оборотними
засобами
забезпечить
підвищення
ефективності
діяльності
та
конкурентоспроможності
сільськогосподарських підприємств.
Отже, безальтернативним, з огляду на нинішню технологічну відсталість сільського
господарства та високе моральне й фізичне зношування основних засобів є інноваційний шлях
розвитку. Зазначене висуває на перше місце питання державного регулювання інновацій в сільському
господарстві, що має забезпечити організаційне впорядкування та оптимальне використання наявних
форм, методів і механізмів впливу на економічну поведінку підприємств [5].
Дефіцит фінансових ресурсів та низька ймовірність за короткі терміни оновити матеріальнотехнічну базу сільського господарства обумовлюють особливу увагу щодо кадрового потенціалу як
одного з основних і найбільш ефективних факторів розвитку галузі. В країні 17,5% зайнятого
населення працює в аграрній галузі, з них 20% є найманими працівниками. Рівень продуктивності
праці щорічно зростає, однак при цьому низький рівень заробітної плати створює соціальну
напруженість і не створює умов щодо утримання висококваліфікованих працівників в сільському
господарстві (табл. 5).
Таблиця 5
Продуктивність праці та середньомісячна номінальна заробітна плата
в сільському господарстві України
Показники

2014

2015

2015р. у
% до
2012 р.

227,8

223,3

139,8

2476

3140

155,0

71,2

74,8

+7,8 в.п.

Рік
2012

2013

Продуктивність праці в сільськогосподарських
159,7
201,2
підприємствах, тис. грн.
Середньомісячна заробітна плата в сільському
2026
2270
господарстві, грн
Сільське господарство у % до середньомісячної
67,0
69,5
номінальної зарплати
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України
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У сучасних умовах, коли використання земельних, матеріальних ресурсів здійснюється без чітко
еколого-економічного обґрунтування, робота з персоналом не зазнає радикальних змін, в результаті
трудовий потенціал використовується нераціонально і люди покидають села.
Ресурсозабезпеченість
сільськогосподарських
підприємств
впливає
як
на
його
конкурентоспроможність, так і конкурентоспроможність виробленої продукції. Конкурентоспроможність
продукції – одна з детермінант (поряд з ефективністю господарської діяльності та ринковою
активністю підприємства), дослідження якої необхідне для більш повної оцінки рівня
конкурентоспроможності аграрного підприємства [3].
Конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції та відповідно її виробників
визначається як на світовому (зовнішньому), так і внутрішньому ринках. На зовнішньому ринку
вітчизняна продукція конкурує з продукцією світових товаровиробників, а на внутрішньому – з
продукцією, виробленою в різних регіонах країни, а також з аналогічною імпортованою
продукцією [10].
Негативні тенденції, які спостерігаються в сільському господарстві країни, а саме зменшення
обсягів виробництва окремих видів продукції, скорочення поголів'я худоби, диспаритет цін на
промислову і сільськогосподарську продукцію, низький рівень державної підтримки галузі негативно
позначилися на фінансових результатах діяльності сільськогосподарських підприємств та на рівні
конкурентоспроможності продукції, що вони виробляють (табл. 6).
Таблиця 6
Рівень рентабельності (збитковості) виробництва основних видів сільськогосподарської
продукції в сільськогосподарських підприємствах
Рік
2012

2013

2014

2015

2015 р. +/- до
2012 р.

Зернові культури

15,2

1,5

25,8

43,1

27,9

Соняшник

45,8

28,5

36,5

80,5

34,7

Цукрові буряки

15,7

2,7

17,9

28,2

12,5

Картопля

-21,5

23,0

9,2

24,2

45,7

Вид продукції

Овочі відкритого ґрунту

-6,8

7,0

16,7

47,5

54,3

М’ясо великої рогатої худоби

-29,5

-43,3

-35,9

-17,9

11,6

2,0

0,2

5,6

12,7

10,7

М’ясо овець та кіз

-40,0

-42,8

-52,2

-29,6

10,4

М’ясо птиці

-7,2

-10,0

-15,4

-6,1

1,1

Молоко

2,3

13,6

11,1

12,6

10,3

60,9

8,3

М’ясо свиней

Яйця

52,6
47,6
58,8
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України

Рентабельність виробництва продукції рослинництва в країні зростає: зернових культур в
сільськогосподарських підприємствах зріс з 15,2 % у 2012 р. до 43,1 % у 2015 р., соняшнику – з 45,8 до
80,5 %, овочів відкритого ґрунту на 54,3 відсоткових пункти, картоплі – на 45,7 пункти. Виробництво
м’яса в країні, крім м’яса свиней є збитковим. Проте простежується тенденція до зниження рівня
збитковості по м’ясу великої рогатої худоби на 11,6 пункти, м’ясу овець і кіз на 10,4 пункти.
Значні коливання рівня рентабельності продукції рослинництва і тваринництва пов’язані зі
змінами собівартості і ціни реалізації. Збитковість виробництва окремих видів продукції тваринництва
пов’язана зі зростанням більш високими темпами, ніж ціна реалізації собівартості реалізованої
продукції.
Висновки з проведеного дослідження. Актуальним для вітчизняних сільськогосподарських
підприємств, які постійно перебувають у пошуках конкурентних переваг як на внутрішніх, так і на
зовнішніх ринках є питання ресурсного забезпечення виробництва. Україна має великий ресурсний
потенціал щодо сільськогосподарських земель, трудових ресурсів, основних фондів, однак практика їх
використання свідчить про низку невирішених проблем, які гальмують підвищення як
конкурентоспроможності продукції, так і підприємства в цілому. А саме: нераціональне використання
сільськогосподарських угідь, недотримання агроекологічних умов виробництва, зниження кількості
зайнятих працівників у сільськогосподарських підприємствах, низький рівень оплати праці в сільському
господарстві, техніко-технологічне відставання, що не тільки гальмує підвищення продуктивності
праці, нераціональне використання матеріальних ресурсів, а й обумовлює нерозвиненість культури
виробництва. Усунення зазначених проблем використання ресурсів сприятиме підвищенню
ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств, їх спроможності вести конкурентну
боротьбу на внутрішніх і зовнішніх ринках.
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Сітковська А.О. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК СКЛАДОВА ЇХ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Мета. Провести оцінку та визначити основні тенденцій щодо ресурсного забезпечення аграрних
підприємств в аспекті забезпечення їх конкурентних переваг.
Методика дослідження. Теоретико-методологічною основою проведеного дослідження є системний підхід
до вивчення економічних явищ і процесів формування ресурсного забезпечення сільськогосподарських
підприємств. У статті використані загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, які забезпечили досягнення
поставленої мети. У процесі дослідження використовувалися наступні методи: статистико-економічний,
монографічний,
структурно-функціональний
для
визначення
стану
ресурсного
забезпечення
сільськогосподарських підприємств та ефективності їх використання.
Результати. Виявлено, що в умовах реформування аграрного сектору економіки одним з ключових питань
є визначення стану ресурсного забезпечення сільськогосподарських підприємств і впливу цієї складової на
конкурентоспроможність виробництва продукції і підприємства в цілому.
Визначено, що важливим завданням, яке постає перед сільськогосподарськими підприємствами є
оптимальне використання наявного ресурсного потенціалу (сільськогосподарських земель, трудових ресурсів,
основних засобів) для підвищення ефективності господарської діяльності. Встановлено, що для підвищення
продуктивності праці, розвинутості культури виробництва слід дотримуватись агроекологічних умов виробництва,
оптимізувати рівень оплати праці в сільському господарстві, оновлювати техніко-технологічне оснащення
виробництва, що сприятиме підвищенню конкурентних переваг підприємства на внутрішніх і зовнішніх ринках.
Наукова новизна. Обґрунтовано методологічні та практичні засади ресурсного забезпечення
сільськогосподарських підприємств і його роль в досягненні конкурентних переваг підприємства.
Практична значущість. Отримані результати дослідження поглиблюють практичні аспекти визначення
ресурсного забезпечення сільськогосподарських підприємств та забезпечують можливість підвищити їх
конкурентні переваги на внутрішніх і зовнішніх ринках.
Ключові слова: економічні ресурси, сільськогосподарське підприємство, конкурентоспроможність
продукції, конкурентоспроможність підприємства, ефективність.
Sitkovska A.O. RESOURCE PROVISION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES AS A COMPONENT OF
THEIR COMPETITIVENESS
Purpose. The aim of the article is to carry out evaluation and identify the main trends in resource support of
agricultural enterprises in terms of providing them with competitive advantages.
Methodology of research. Theoretical and methodological basis of the conducted study is a systematic
approach to the study of economic phenomena and processes of formation of resource support at agricultural
enterprises.
The general scientific and special methods of research that ensure achievement of given aim are used in the
article. The following methods are used during the study: statistical and economic, monographic, structural and functional
- to determine the status of resource support at agricultural enterprises and the efficiency of their use.
Findings. It is revealed that one of the key issues is to determine the status of resource support of agricultural
enterprises in terms of reforming the agricultural sector and the impact of this component on the competitiveness of
production and the enterprise as a whole.
It is determined that an important task that confronts agricultural enterprises is the optimal use of the available
resource potential (agricultural land, labor resources and equipments) to improve the efficiency of economic activity. It is
established that you should follow agro-ecological conditions of production for increasing productivity, development in
cultural production, optimize wages in agriculture and update technical and technological production equipment, which
will increase the competitive advantages of the enterprise in domestic and foreign markets.
Originality. The methodological and practical principles of resource support of agricultural enterprises and its role
in achieving competitive advantage of the enterprise are substantiated.
Practical value. The obtained results of research deepen practical aspects of the definition of resource support at
agricultural enterprises and provide an opportunity to increase their competitive advantage in domestic and foreign
markets.
Key words: economic resources, agricultural enterprise, competitiveness of products, competitiveness of the
enterprise, efficiency.
Ситковская А.А. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИХ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Цель. Провести оценку и определить основные тенденции по ресурсному обеспечению аграрных
предприятий в аспекте обеспечения их конкурентных преимуществ.
Методика исследования. Теоретико-методологической основой проведенного исследования является
системный подход к изучению экономических явлений и процессов формирования ресурсного обеспечения
сельскохозяйственных предприятий. В статье использованы общенаучные и специальные методы исследования,
которые обеспечили достижение поставленной цели. В процессе исследования использовались следующие
методы: статистико-экономический, монографический, структурно-функциональный – для определения
состояния ресурсного обеспечения сельскохозяйственных предприятий и эффективности их использования.
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Результаты. Выявлено, что в условиях реформирования аграрного сектора экономики одним из ключевых
вопросов является определение состояния ресурсного обеспечения сельскохозяйственных предприятий и
влияния этой составляющей на конкурентоспособность производства продукции и предприятия в целом.
Определено, что важной задачей, которая стоит перед сельскохозяйственными предприятиями является
оптимальное использование имеющегося ресурсного потенциала (сельскохозяйственных земель, трудовых
ресурсов, основных средств) для повышения эффективности хозяйственной деятельности.
Установлено, что для повышения производительности труда, развитости культуры производства
необходимо придерживаться агроэкологических условий производства, оптимизировать уровень оплаты труда в
сельском хозяйстве, обновлять технико-технологическое оснащение производства, что будет способствовать
повышению конкурентных преимуществ предприятия на внутренних и внешних рынках.
Научная новизна. Обоснованно методологические и практические основы ресурсного обеспечения
сельскохозяйственных предприятий и его роль в достижении конкурентных преимуществ предприятия.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования углубляют практические аспекты
определения ресурсного обеспечения сельскохозяйственных предприятий и обеспечивают возможность
повысить их конкурентные преимущества на внутренних и внешних рынках.
Ключевые слова: экономические ресурсы, сельскохозяйственное предприятие, конкурентоспособность
продукции, конкурентоспособность предприятия, эффективность
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АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ЗАПРОВАДЖЕННЯ
ІНФОРМАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ
Постановка проблеми. Починаючи з 60-их років XX та фактично ще на початку XXI століття
будівництво було однією з найбільш неефективних галузей більшості економік світу. В той час, коли в
останні п'ятдесят років продуктивність в інших сферах промисловості зросла удвічі, у будівництві
позначився зворотний тренд – зниження продуктивності більше, ніж на 20%.
Однак, завдяки впливу ряду факторів, ситуація серйозно змінилася буквально за останнє
десятиліття. Консервативна будівельна галузь буде просто змушена відмовитися від своїх усталених
традицій і піти на цілий ряд радикальних змін. Так, швидке впровадження в практику комп'ютерних
методів моделювання всіх ключових стадій будівельного циклу та інших передових IT-технологій вже
в значній мірі змінили обличчя галузі. Всього через кілька десятиліть може змінитися практично до
невпізнання і сам набір використовуваних в галузі матеріалів та технологій.
Відповіддю на проблеми в будівельній галузі стала концепція інформаційного моделювання
будівель BIM (Building Information Modeling).
Поява нової технології, яка допомагає в управлінні проектними, реалізаційними і операційними
процесами, викликає багато різнопланових думок. Але більшість науковців погоджується з тим, що BIM
став визначенням цифрового стандарту технологічної системи інформаційного моделювання споруд,
метою функціонування якого є досягнення максимальної інтеграції між різними етапами будівельноінвестиційного процесу та створення моделей «розумних» параметризованих об'єктів [1; 2].
Впровадження BIM-технологій у світі відбувається зростаючими темпами, причому досить часто
за державної підтримки. В Україні ж спостерігається незначний інтерес до інформаційного
моделювання будівельних систем з боку окремих підприємств та розробників програмного
забезпечення. Часткове освоєння технології інформаційного моделювання будівель відбувається, але
дуже повільно і носить в основному осередковий характер і ніяк не стимулюється державою.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання необхідності запровадження і розвитку
інформаційного моделювання в будівництві вже піднімалося вітчизняними вченими, зокрема:
Біликом А. С., Беляєвим М. А., Тесьолкіним А. І., Барабаш М. С., Київською К. І. Разом з тим, є ще
значна частина питань, які потребують наукового обґрунтування та вирішення. Одне з них - аналіз
іноземного досвіду запровадження інформаційного моделювання у будівництві (BIM) та перспективи
його застосування в Україні.
Постановка завдання. Основною метою статті є аналіз іноземного досвіду запровадження
інформаційного моделювання у будівництві (BIM) за участю держави, громадських і суспільних
об’єднань, підприємств будівельної галузі та перспективи його застосування в Україні.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Інформаційне моделювання, як підхід до
проектування будівель, передбачає збір, зберігання і комплексну обробку в процесі проектування всієї
архітектурно-конструкторської, технологічної, економічної та іншої інформації про будівлю з усіма її
взаємозв'язками і залежностями, коли будівля і все, що має до неї відношення, розглядаються як
єдиний об'єкт.
Головним принципом BIM є співпраця різних зацікавлених сторін під час окремих фаз життєвого
циклу об'єкту, що дозволяє впровадження, отримання та актуалізацію інформації з метою підтримки і
відображення ролі кожного користувача [3].
На нашу думку, найбільш комплексно та точно суть інформаційного моделювання відображена у
наступному визначенні: Building Information Modelling – це творчий процес генерації та використання
даних про споруду, її проектування, будівництво і експлуатацію під час повного життєвого циклу. BIM
створює можливість доступу до інформації про об’єкт всіх зацікавлених учасників інвестиційнобудівельного процесу [4].
На даний час інформаційне моделювання в будівництві має досить широку географію
поширення по планеті. Європарламент своїм рішенням від 2014 року заохочує держави-члени ЄС до
застосування ВІМ у сфері державних закупівель у будівництві, що безумовно є значним джерелом
популяризації даної концепції та сприятиме її подальшому розвитку [5]. Не знижуються темпи
впровадження ВІМ у Північній Америці та Південно-Східній Азії. Впритул до прийняття рішення про
державну підтримку використання ВІМ підійшов Китай. Розглянемо більш детально процес
запровадження BIM у Великобританії, Німеччині та Польщі.
Одним з найважливіших документів, які фактично призвели до введення методики BIM до
системи державних замовлень у Великобританії була доповідь HM Treasury (аналог Міністерства
фінансів) під заголовком Infrastructure Cost Review [6] (з англ. Огляд витрат інфраструктури). У цій
доповіді не згадувалося про методику BIM, однак вона була своєрідним локомотивом її
запровадження. Згідно з вищезазначеним документом, вартість будівництва інфраструктури у
Великобританії була тоді на 40% вища, ніж в аналізованих європейських економіках.
Доповідь містила аналіз тодішнього стану речей. До головних чинників, що впливали на
збільшення витрат, включено проблеми, які виступають на фазах ініціації і планування проектів:
 здійснення одноразових інвестицій, які не виникають з жодного зрозумілого плану дій;
 недостатня прозорість методів прийняття ключових рішень на етапі ініціювання і проектування,
а також незрозумілість ролей і відповідальності замовника, виконавців і фінансових установ;
 управління великими інфраструктурними проектами таким чином, щоб використати
запланований бюджет, а не отримати необхідний результат за якнайнижчу ціну;
 перебільшене використання спеціальних запитів, застосування непотрібних стандартів і
придбання продуктів на замовлення в ситуації, коли можна скористатися готовими рішеннями;
 ведення процесу замовлень в спосіб, який призводить до перерозподілу надто значної
кількості ризиків на ризиків виконавців;
 відсутність стратегії у будівельних підприємств, які діють на ринку за принципом здобуття
наступного контракту, а не ширшого і спільного погляду на ринок;
 недостатні інвестиції для розвитку ключових навиків підприємств і підвищення продуктивності.
Базуючись на вступних цілях і засадах Department for Business, Innovation and Skills разом з
інженерною галуззю створили робочу групу BIM Industry Working Group і оприлюднили доповідь [7] на
тему можливості впровадження методики BIM. Група опрацювала докладні рекомендації відносно
можливості впровадження методики BIM.
Головною рушійною силою удосконалень повинна була стати проектна інформація, якісно
підготовлена для подальшого використання. BIM ідентифікувався як потенційне джерело такого
способу проектування.
Пропозиція містила розробку всіх необхідних елементів для забезпечення ефективного процесу
впровадження, адекватного щодо наступних рівнів впровадження BIM, так званих BIM Maturity Levels.
Запропоновано розробку стандартів, відповідних підручників і навчання з метою підготовки фірм
до впровадження BIM.
Також доповідь визначала якого виду вимоги повинні ставити замовники перед виконавцями
проектів і будівельниками, до яких виконавці можуть і повинні пристосуватися на даному рівні
впровадження. Це потребувало збору необхідної інформації від виконавців до замовників протягом
цілого період виконання проекту і далі на етапі управління об'єктом.
За всі вищезгадані дії відповідати повинна була робоча група, створена під егідою уряду.
Вищезазначена доповідь визначила шлях впровадження BIM як безперервний процес, кінцевий ефект
якого не можна спрогнозувати, оскільки не можна передбачити в якому напрямку і наскільки сильно
розвинуться доступні інструменти. Тому було запропоновано стратегію впровадження BIM, що
базувалася на BIM Maturity Levels, тобто на рівнях зрілості середовища BIM (рис. 1).
Наступним етапом була доповідь британського уряд Infrastructure Cost: Implementation Plan [8],
який визначив вже більш конкретні дії.
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Рис. 1. Рівні зрілості середовища BIM
Джерело: [7]

Важливим і переломним для запровадження методики BIM документом, який став похідним від
наведених раніше, була прийнята британським урядом в травні 2011 року стратегія Government
Construction Strategy [9]. Одним з її елементів було затвердження методики BIM, як обов'язкової для всіх
урядових інвестицій з 2016 року. Створено імплементаційну групу, яка повинна опрацювати стандарти
співробітництва в середовищі BIM (BIM Task Group). BIM є частиною цієї стратегії, яка повинна була
призвести до революції на британському будівельному ринку. Інші плани обіймали нову схему
замовлення (контрактації) робіт і послуг та здійснення змін в традиційних ланцюгах доставок. Всі ці
системні дії призвели до зниження витрат та економії коштів при реалізації державних інвестицій.
У липні 2012 року британський уряд опублікував доповідь [10], в якій наведено ряд планів і
підсумок діяльності по запровадженню моделі BIM.
Як видно з оновленої стратегії, британський уряд не збирається зупинятися на впровадженні
методики BIM на рівні Level 2 і продовжує вживати заходи щодо розвитку і популяризації цього
інноваційного для будівництва напряму. Великобританія планує стати світовим лідером у
впровадженні методики BIM (етап Level 3D). Британський уряд має намір популяризувати стандарти,
які ввів у власній країні, щоб надати британським підприємствам можливість для легшого «виходу» на
іноземні ринки.
Британський уряд, починаючи з 2012 року, щорічно публікує доповіді, в яких підсумовуються
фінансові результати, отримані внаслідок реалізації Government Construction Strategy. Проте методика
BIM Level 2 почала широко застосовуватися лише з початку 2016 року, тому перші реальні результати
тільки починають з’являтися. Враховуючи незначну кількість пілотних проектів та особливо той факт,
що при їх реалізації було застосовано досить значна кількість нововведень паралельно із методикою
BIM, самостійний її вплив неможливо оцінити.
Впровадження методики BIM в Німеччині розпочалося за ініціативою Комісії у справах Реформ
Великих Проектів. Комісія була створена Федеральним Міністерством Транспорту, Будівництва і
Розвитку Міст в 2013 році і закінчила діяльність в кінці 2015 року.
Комісія була створена внаслідок значних перевищень бюджетів великих інвестиційнобудівельних проектів: аеропорт Берлін Бранденбург (до кінця 2015 року 148% початкового бюджету),
Залізничний Вокзал в Штутгарті (до середини 2015 року 54% початкового бюджету), Опера в Гамбурзі
(6 років затримки, 300% перебільшення початкового бюджету).
Результатом роботи стала доповідь комісії [11], у якій було визначено причини невдалої
реалізації великих проектів:
 обчислення витрат будівництва здійснювалось до докладного виконання проектної
документації;
 у деяких випадках не були враховані специфічні потреби кінцевих користувачів і унікальні
особливості проектів, які повинні були вирізняти його вже на ранньому етапі планування;
 великі проекти не були пропрацьовані до достатнього рівня деталізації внаслідок низького
рівня співробітництва між учасниками проектів;
 кожен інвестиційний проект по своїй суті є ризиковим. На жаль, ні інвестори, ні виконавці не
вели належного управління ризиком, не планували альтернативних дій в разі виникнення
несприятливих обставин;
 наявні компетенції інвесторів і виконавців часто не відповідають масштабам проектів;
 відсутні регулярні та незалежні процедури управлінського контролю, способи розв'язання
суперечок;
 часто оголошення тендерів здійснювалося ще до завершення складання специфікацій та
проектної документації, за рахунок чого вже у складені контракти вносилися зміни.
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Наступним кроком була доповідь Міністерства Транспорту і Цифрової Інфраструктури [12], в якій
описано план впровадження сучасних інструментів IT в сфері планування, будівництва і експлуатації
будівель.
План впровадження BIM в Німеччині розділений на декілька етапів. Перший етап, запланований
на 2015-2017 роки та містить реалізацію чотирьох пілотних (двох в межі доріг і двох залізничних)
проектів. З середини 2017 року заплановано систематичне зростання кількості інфраструктурних
проектів, підготовлених за допомогою BIM. Наступний етап повинен розпочатися з 2020 року –
використання моделей BIM при реалізації всіх транспортних проектів.
Докладні дії плану також передбачають переконання суб’єктів ринку (у тому інвесторів,
виконавців і торгових палат), що застосування BIM має сенс. Вирішується ця проблема в тому числі і
за рахунок порівняння схожих проектів, коли один з них виконується з використанням методики BIM, а
інший - традиційним способом.
Інші фази впровадження BIM в Німеччині не були визначені. Підсумовуючи, необхідно відмітити,
що Німеччина тільки розпочинає процес впровадження BIM, лише визначено пілотні проекти і
говорити про будь-які результати дуже рано. Подібно як і у Великобританії, BIM повинен стати
інструментом для підвищення якості будівництва, при одночасному зниженні витрат.
На нашу думку, цікавим і перспективним для України є досвід запровадження BIM у сусідній
Польщі, де ініціативу на себе взяли громадські та суспільні об’єднання. До цього часу в Польщі діяли
два товариства, які об’єднували вузькі групи спеціалістів BIM. Краківська група «BIM Klaster» головним
чином займалася проблематикою файлів IFC [13], а Товариство «BIM dla Polskiego Budownictwa»
зосереджувалося на співробітництві з державними установами [14].
У 2015 році, під час зустрічі семи найбільших інженерних організацій держав Групи
Вишеградської Четвірки (Чехія, Польща, Словаччина, Угорщина) було прийнято рішення щодо
створення спільної ініціативи, що стосується впровадження BIM. На підставі цих домовленостей, а
також більш ранніх угод про співробітництво виникла міжнародна експертна група V4 BIM task group.
Місією цієї групи є партнерські дії, що мають на меті отримання глобальних знань і досвіду, в
напрямку запровадження й ефективного використання моделей BIM в країнах-партнерах та підтримка
імплементації BIM в державних замовленнях.
На практиці дії V4 BIM task group зосереджуються на створенні рекомендованих стандартів і
класифікації, роз’яснювальної діяльності та співробітництва з урядом при формуванні засад, що
стосуються BIM.
Поточні пріоритети V4 BIM Task Group:
 верифікація зарубіжних, перевірених у великій економіці стандартів BIM і створення на їх
підставі рекомендованих Стандартів BIM Task Group V4;
 створення міцних зв’язків з державною адміністрацією;
 підтримка публічних установ в запровадженні BIM;
 співробітництво при створенні виконавчих актів, які стосуються BIM;
 підтримка реалізації пілотних проектів;
 створення постійної експертної структури для підтримки застосування BIM в держзамовленнях.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, європейські країни активно розвивають
національні програми із запровадження BIM. Найбільш активно в цьому напрямку розвиваються
країни Скандинавії та Великобританії. У більшості цих країн реалізація раніше намічених програм
контролюється урядом та громадськими і суспільними об’єднаннями. На жаль, жоден український уряд
не займався цим питанням, що призвело до багатолітнього запізнення України у впровадженні цієї
технології.
Підтримка уряду в запровадженні інформаційного моделювання у будівництві при реалізації
державних замовлень буде логічним і послідовним кроком у обраному нашою державою
європейському напрямі розвитку та допоможе заощадити бюджетні кошти, а також підвищити якість
виконання робіт.
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Трач Р.В. АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В
БУДІВНИЦТВІ
Мета - аналіз іноземного досвіду запровадження інформаційного моделювання у будівництві (BIM) за
участю держави, громадських і суспільних об’єднань, підприємств будівельної галузі та перспективи його
застосування в Україні.
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Методика дослідження. В процесі дослідження використано діалектичний метод пізнання та системний
підхід, а також прийоми абстрактно-логічного методу, а саме: аналіз і синтез, аналогія і співставлення - при
дослідженні етапів становлення, сучасного стану та перспектив розвитку інформаційного моделювання в
будівництві.
Результати. Досліджено процес запровадження BIM в державах-членах Європейського Союзу. Докладно
проаналізовано передовий досвід Великобританії та встановлено першочергову роль держави в запровадженні
та розвитку BIM. Подібно, як і у Великобританії, запровадження BIM в Німеччині активно стимулюється
державними органами. Вивчено досвід запровадження BIM у Польщі, де ініціативу на себе взяли громадські та
суспільні об’єднання. Обґрунтовано доцільність державної підтримки запровадження BIM, що повинен стати
інструментом для підвищення якості будівництва, при одночасному зниженні витрат та термінів.
Наукова новизна. Запропоновано використання інформаційного моделювання у будівництві, особливо у
галузі державних закупівель. Підтримка українським урядом запровадження BIM при реалізації державних
замовлень буде логічним і послідовним кроком у обраному нашою державою європейському напрямі розвитку та
допоможе заощадити бюджетні кошти.
Практична значущість. Проведений у статті аналіз іноземного досвіду запровадження методів
інформаційного моделювання у будівництві може бути використаний будівельними підприємствами,
громадськими та суспільними об’єднаннями, органами державного управління, в тому числі і при реалізації
державного замовлення.
Ключові слова: інформаційне моделювання, BIM, будівельні підприємства, державні закупівлі, інновації.
Trach R.V. ANALYS OF INTRODUCTION OF WORLD EXPERIENCE IN BUILDING INFORMATION
MODELING
Purpose - analysis of foreign experience implementing building information modeling (BIM) with the nation, public
and society, enterprises of the building industry and possibilities using in Ukraine.
Methodology of research. Has been used the dialectical method of knowledge and a systematic approach and
techniques of abstract logical method, namely, analysis and synthesis, analogy and comparison in paper.
Findings. Implementing models of BIM in the world is growing rapidly, and often with government support. The
European Parliament encourages Member States to use BIM public procurement in construction, not reduced pace BIM
in North America and Southeast Asia. In Ukraine there is a partial development of the technology of information
modeling, which has mostly focal in nature and does not stimulated state in Ukraine. Has been discussed detail the
process of implementation of BIM in the UK, Germany and Poland in paper.
Originality. The majority people of European countries at different times and different ways came to the same
conclusion - the need to introduce information modeling in construction, especially in the field of public procurement.
Ukrainian Government Supports introduces BIM in the implementation of government orders. It will be logical and
consistent step in our state elected European policy development budget save and improve the quality of the work.
Practical value. Has been conducted analyzes the foreign experience introducing methods in building information
modeling can be used by construction companies, NGOs and public associations, state bodies, including the
implementation of the state order in paper.
Key words: Information Modeling, BIM, construction companies, public procurement, innovation.
Трач Р.В. АНАЛИЗ МИРОВОГО ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Цель - анализ зарубежного опыта внедрения информационного моделирования в строительстве (BIM) с
участием государства, общественных объединений, предприятий строительной отрасли и перспективы его
применения в Украине.
Методика исследования. В процессе исследования использованы диалектический метод познания и
системный подход, а также приемы абстрактно-логического метода, а именно: анализ и синтез, аналогия и
сопоставление - при исследовании этапов становления, современного состояния и перспектив развития
информационного моделирования в строительстве.
Результаты. Исследован процесс внедрения BIM в государствах-членах Европейского Союза. Подробно
проанализированы передовой опыт Великобритании и установлено первостепенную роль государства во
внедрении и развитии BIM. Подобно, как и в Великобритании, внедрение BIM в Германии активно стимулируется
государственными органами. Изучен опыт внедрения BIM в Польше, где инициативу на себя взяли
общественные объединения. Обоснована целесообразность государственной поддержки внедрения BIM,
который должен стать инструментом для повышения качества строительства при одновременном снижении
затрат и сроков.
Научная новизна. Предложено использование информационного моделирования в строительстве,
особенно в области государственных закупок. Поддержка украинским правительством введения BIM при
реализации государственных заказов, будет логичным и последовательным шагом в выбранном нашим
государством европейском направлении развития и поможет сэкономить бюджетные средства.
Практическая значимость. Проведенный в статье анализ зарубежного опыта внедрения методов
информационного моделирования в строительстве может быть использован строительными предприятиями,
общественными объединениями, органами государственного управления, в том числе и при реализации
государственного заказа.
Ключевые слова: информационное моделирование, BIM, строительные предприятия, государственные
закупки, инновации.
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ЗАСАДИ ЗБАЛАНСОВАНОГО ВИКОРИСТАННЯ
ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
В АГРАРНІЙ ГАЛУЗІ
Постановка проблеми. Сьогодні земельний фонд України потерпає від надмірного
антропогенного навантаження, що обумовлено, по-перше, незадовільним співвідношенням земельних
ресурсів, серед яких переважають сільськогосподарські угіддя і більш за все рілля, по-друге,
деградацією ґрунтів, що викликано нехтуванням законами екологобезпечного їх використання як у
сфері сільськогосподарського виробництва, так і в інших галузях національного господарства, що
призводить до зниження ефективності використання земельно-ресурсного потенціалу [9].
Тому, в теперішніх умовах господарювання особливої актуальності набуває проблема зведення
до мінімуму згубного антропогенного навантаження на земельно-ресурсний потенціал агарної галузі
та одночасне забезпечення екологічного балансу його використання.
Таким чином, зберегти і покращити існуючий стан земельних ресурсів можливо лише завдяки
формуванню системи збалансованого землекористування, яка буде стосуватися усіх категорій
земель, особливо тих, що використовуються в сільськогосподарській галузі.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Значний внесок у розроблення теоретичних і
методологічних засад збалансованого землекористування, а також охорони й відтворення земельних
ресурсів у своїх працях зробили такі вітчизняні вчені, як Д.С. Добряк, Й.М. Дорош, В.Я. МесельВеселяк, Л.Я. Новаковський, П.Т. Саблук, А.Я. Сохнич, М.Г. Ступень, В.М. Трегобчук, М.М. Федоров,
Г.В. Черевко та інші.
Проблемам екологізації агропромислового виробництва та формування екологічнозбалансованого використання земельних угідь присвятили свої праці Д.І. Бабміндра, І.К. Бистряков,
П.П. Борщевський, О.М. Будзяк, О.М. Вишневська, В.В. Горлачук, В.П. Гордієнко, О.І. Гуторов,
Г.Д. Гуцуляк,
Б.М. Данилишин,
М.І. Долішній,
С.І. Дорогунцов,
Б. Коммонер,
Л.Г. Мельник,
Є.В. Мішенін, Т.М. Ратошнюк, М.Ф. Реймерс, М.Д. Руденко, А.М. Третяк, М.А. Хвесик, О.В. Ходаківська
тощо.
Однак, проблема екологічно безпечного використання земельно-ресурсного потенціалу
досліджена недостатньо, особливо в частині збалансування екологічної та економічної складової в
галузі землекористування, які позитивно впливають на стан земельних угідь та сприяють покращенню
ефективності їх використання. Крім того, існує низка дискусійних питань, які потребують додаткових
досліджень.
Постановка завдання. Науково обґрунтувати основні принципи збалансованого використання
земельно-ресурсного потенціалу в галузі сільськогосподарського виробництва.
Для досягнення поставленої мети було визначено такі основні завдання:
– дослідити дефініції «збалансований» і «сталий» розвиток в контексті гармонізації
використання земельно-ресурсного потенціалу в аграрній галузі;
– сформувати структуроутворюючі зв’язки в системі збалансованого сільськогосподарського
землекористування;
– обґрунтувати важливість збалансованого використання земельно-ресурсного потенціалу
аграрними формуваннями в напрямку досягнення гармонійного розвитку сільськогосподарської галузі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Огляд літературних джерел з досліджуваної
тематики показує, що в широкому значенні категорія «збалансований» означає “врівноважений”.
Зокрема, термін «баланс» походить з французької і визначається як «система операцій,
взаємопов’язаних показників, які характеризують співвідношення чи рівновагу в явищах або процесах,
що періодично змінюються, найбільш узагальнена система науково обґрунтованих економічних
показників, що відображають масштаби і темпи господарської діяльності, а також основні пропорції
розвитку народного господарства» [4, с. 61].
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В науковій сфері часто ототожнюються поняття «збалансований» і «сталий» розвиток. Так,
поняття збалансованого розвитку у Концепції збалансованого (сталого) розвитку агроекосистем в
Україні на період до 2025 року [6] розглядається як складний процес, спрямований на покращення
екологічної ситуації.
Сталий розвиток, за визначенням Комісії ООН, – це «загальна концепція стосовно необхідності
встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб і захистом інтересів майбутніх поколінь,
включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі» [5].
З погляду збалансованості певних елементів В.А. Фостолович визначає сталий розвиток як
«процес гармонізації продуктивних сил, забезпечення задоволення необхідних потреб усіх членів
суспільства за умов збереження і поетапного відновлення природного середовища, створення
можливостей для рівноваги між його потенціалами і потребами людей усіх поколінь» [11].
Проте, професор В.А. Барановський вважає некоректним вживання поняття «сталий розвиток» і
пропонує застосовувати термін «збалансований розвиток», оскільки в даному випадку мається на
увазі динамічна рівновага між компонентами інтегрованої геосистеми «природа-суспільство». Тому,
сталий (збалансований) розвиток в його розумінні визначається як такий, що забезпечує певний тип
рівноваги, тобто баланс між соціально-економічними і природними компонентами [1].
Професор А.М. Стельмащук також обґрунтував механізм сталого розвитку, розглядаючи
проблему збалансованого розвитку аграрних підприємств, що включає господарський та економічний
механізми, які в свою чергу складаються з сукупності методів і засобів досягнення поставленої
мети [8, с. 57-59].
Т.В. Гардашук у своїй праці «Концепція збалансованого (сталого) розвитку та принцип
справедливості» зазначає, що розвиток є збалансованим, коли він враховує «соціальні, економічні й
екологічні (природні) чинники» [2], тобто тут виділяються три основних фактори збалансованого
розвитку.
Значний внесок у вирішення проблеми розуміння принципів зрівноваженого (збалансованого)
розвитку зробив Г.В. Черевко, обґрунтувавши науково-методологічні засади та концептуальні основи
зрівноваженого розвитку сільських регіонів, напрями і умови реалізації зрівноваженого розвитку
сільських територій. Вчений справедливо відзначив, що «зрівноважений розвиток сільських територій
нерозривно пов'язаний зі зростанням ефективності функціонування сільськогосподарських
підприємств, забезпеченням інтересів сільського населення…» [13].
Ю. Губені у своїй праці [7] розглядає проблему забезпечення збалансованого розвитку сільських
територій та суб’єктів господарювання у них в аспекті дослідження впливу глобальних процесів.
О. Шубравська, при вирішенні проблеми збалансованого розвитку агропродовольчої системи України,
особливу увагу звертає на регіональні аспекти і передумови в процесі забезпечення сталого
економічного розвитку суб’єктів господарювання [14, с. 69-72].
Отже, загалом поняття “збалансований” певною мірою можна визначити як системний, що має
зрівноважені (оптимально співвідносні) між собою елементи і зв’язки.
Таким чином, поняття „збалансований розвиток” можна визначити як згармонізований розвиток
за такими основними складовими – соціальною, економічною, екологічною, що означає збалансоване
зростання як економічних, так і соціальних та екологічних параметрів постійними пропорційними (у
раціональному співвідношенні до пропорційних) темпами, забезпечуючи загальний прогрес
суспільства у всіх його сферах.
В даному ракурсі, збалансоване землекористування можна представити як процес взаємодії
землевласника (землекористувача) та земельних ресурсів, що базується на дотриманні соціальноекономічних, екологічних, моральних та інших критеріїв [3].
Враховуючи результати проведених досліджень, систему збалансованого землекористування в
агарній галузі можна відобразити у вигляді наступної схеми (рис. 1).
В даному випадку, збалансованість має досягатися як у взаємодії елементів системи як єдиного
цілого, так і у взаємодії цілого із надсистемами (на макро- і мегарівні), з врахуванням впливу
екологічної і соціальної підсистем, що тісно взаємодіють між собою [15, с. 38].
Таким чином, збалансованість характеризує землекористування як процес, у ході якого система
відносин перебуває в умовах динамічної рівноваги.
Ми погоджуємося із думкою В.М. Третяка, який стверджує, що стратегія трансформації
сучасного сталого (збалансованого) землекористування повинна враховувати наступні аспекти [10]:
– обмеженість земельних ресурсів сільськогосподарського призначення;
– триваючу тенденцію деградації сільськогосподарських угідь та оцінку цих процесів як
майбутню загрозу продовольчій та екологічній безпеці країни;
– регулювання земельних відносин та адміністрування використання земельних ресурсів за
допомогою нормативно-правових актів, виходячи із вимог територіальних обмежень (обтяжень) у
використанні земельних та інших природних ресурсів і рівня їх деградованості;
– необхідність розробки нормативно-правових документів для виконавчих органів різних рівнів
та місцевого самоврядування, які стосуватимуться регламентації основних положень в галузі
забезпечення збалансованого сільськогосподарського землекористування.
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Оптимізація
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землекористувачів

Покращення
обліку с.-г.
земельних угідь

Дотримання принципів
цільового
землекористування

Врахування
економічних і
соціальних
факторів впливу

Принципи землекористування

Земля як виробничий ресурс

Збереження
якості земель

Збалансоване
землекористування

Відтворення
якості земель

Земля як елемент екосистеми
Принципи землекористування
Проведення екологічного
моніторингу земель

Формування мережі
природоохоронних територій

Врахування екологічних зв’язків в
екосистемі при здійсненні
управлінських дій

Рис. 1. Структурні зв’язки в системі збалансованого землекористування в аграрній галузі
Джерело: розробка автора

Таким чином, вважаємо, що узагальненими основними засадами збалансованого використання
земельно-ресурсного потенціалу в аграрній галузі та його розвитку є наступні складові:
- справедливість щодо наступних поколінь – зобов’язання нинішнього покоління забезпечити
щонайменше співрозмірну якість навколишнього середовища для належного рівня життя майбутніх
поколінь;
- збалансованість використання земельно-ресурсного потенціалу з урахуванням економічних,
соціальних і екологічних аспектів;
- процес потрійної суспільної інтеграції: цілей, територій та часу для забезпечення
збалансованості розвитку господарських систем.
При цьому, основною ланкою на будь-якому рівні управління сільськогосподарським
землекористуванням повинні бути аграрні формування, для яких ефективність власної системи
управління має визначатися з врахуванням еколого-економічних ефектів, отриманих в результаті
реалізації господарських рішень.
Особливістю системи збалансованого землекористування на рівні сільськогосподарських
товаровиробників є те, що в даному аспекті важливим є врахування дієвості двох підсистем
управління.
Перша
підсистема
стосується
прийняття
господарських
рішень
самим
землекористувачем, а друга є дотичною до загальних напрямів землекористування, які є
визначальними на більш високих рівнях управління (рис. 2).
Забезпечення збалансованого землекористування має здійснюватися двома способами:
територіального планування щодо збереження природних екосистем на частині території з таким
розрахунком, щоб спеціально виділені ділянки підтримували раніше існуючий або заданий баланс між
середовищеутворюючими компонентами за допомогою системи природних або особливо охоронних
територій, мережі лісових ділянок і т.д та покомпонентного землевпорядкування щодо збільшення або
зменшення площі угідь окремого виду (зокрема лісосмуг, природних кормових угідь тощо) для
забезпечення рівноваги ландшафту [10].
Таким чином, основні принципи збалансованого використання земельно-ресурсного потенціалу
повинні виконуватись як на локальному (рівні суб’єктів господарювання), так і на рівні більш
глобальних господарських систем.
Отже, збалансоване використання земельно-ресурсного потенціалу в аграрній галузі – це
система використання земельних ресурсів в сільськогосподарському виробництві, побудована на
принципах задоволення зростаючих матеріальних потреб населення та еколого-ефективного
використання земельних угідь, при якому антропогенне навантаження на земельні ресурси й
природне середовище в цілому не перевищує самовідновлювального потенціалу агроекосистем і
сприяє його відтворенню.
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Система збалансованого
землекористування

Прийняття господарських
рішень на рівні
підприємства

Аграрне
формування

Стратегічні принципи
збалансованого
землекористування

Рис. 2. Система зв’язків в процесі забезпечення збалансованості землекористування на
рівні аграрних формувань
Джерело: розробка автора

На сьогоднішній день, з метою досягнення гармонійного розвитку сільськогосподарської галузі,
необхідно зосередити увагу на становленні ефективного збалансованого функціонування аграрних
підприємств. Саме вони є однією із забезпечуючих ланок у процесі економічного зростання. В даному
випадку, важливим є утвердження аграрного екологічного підприємництва на якісно вищому рівні
функціонування як осередку соціально-виробничої системи господарювання.
Загалом, варто систематизувати основні напрями, в яких повинна проводитися робота з метою
вирішення проблем в галузі збалансованого сільськогосподарського землекористування:
– забезпечення раціонального використання земельних ресурсів сільськогосподарського
призначення, упорядкування їх структури;
– екологічна стабілізація агроландшафтів шляхом встановлення збалансованого співвідношення
природних і антропогенно змінених земель [12];
– розширене відтворення родючості сільськогосподарських угідь на основі впровадження
принципів ґрунтозахисного землеробства;
– застосування ефективних систем планування та управління використанням земельних ділянок
сільськогосподарського призначення, консервація малопродуктивних, технічно забруднених і
деградованих земельних угідь;
– застосування економічних важелів впливу на суб’єктів землекористування з метою
покращення
еколого-економічної
ефективності
використання
земельних
ресурсів
сільськогосподарського призначення.
Використання земельно-ресурсного потенціалу в аграрній галузі з врахуванням зазначених
підходів сприятиме формуванню ефективної системи сільськогосподарського землекористування і
покращенню екологічного стану сільськогосподарських угідь як елемента природно-господарських
комплексів.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, проведені нами наукові обґрунтування основних
складових в системі збалансованого використання земельно-ресурсного потенціалу в аграрній галузі
мають важливе значення для формування ефективного землекористування та покращення якісного
стану земельних угідь, які використовуються в сільськогосподарському виробництві.
Приведені наукові положення є важливими з точки зору оптимізації структури
сільськогосподарських угідь та використання земельно-ресурсного потенціалу в аграрній галузі, що
сприятиме організації ефективних господарських комплексів, діяльність яких базуватиметься на
врахуванні впливу еколого-економічних факторів і соціальних чинників в системі розвитку сільських
територій.
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Сидорук Б.О. ЗАСАДИ ЗБАЛАНСОВАНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
В АГРАРНІЙ ГАЛУЗІ
Мета. Науково обґрунтувати основні принципи збалансованого використання земельно-ресурсного
потенціалу в галузі сільськогосподарського виробництва.
Методика дослідження. В результаті дослідження використані методи наукового пошуку: монографічний,
узагальнення, аналізу та синтезу, індукції (переходу від знання окремих фактів до знання загального) та дедукції,
формування причинно-наслідкових зв’язків економічних явищ та процесів в аграрному секторі економіки в
залежності від системи землекористування, що в комплексі забезпечують в своїй єдності наукове обґрунтування
проблеми збалансованого використання земельно-ресурсного потенціалу в аграрній галузі у багатосторонньому
діалектичному зв’язку.
Результати. Опрацьовано основні теоретичні підходи до трактування дефініцій «збалансований» і
«сталий» розвиток в контексті гармонізації використання земельно-ресурсного потенціалу в аграрній галузі.
Систематизовано принципи збалансованого землекористування в сільськогосподарському виробництві. Зроблені
висновки щодо необхідності оптимізації структури сільськогосподарських угідь та використання земельноресурсного потенціалу в аграрній галузі, що сприятиме формуванню ефективного землекористування та
покращення якісного стану земельних угідь, які використовуються в сільськогосподарському виробництві.
Наукова новизна. Обґрунтовано авторський підхід до процесу формування структурних зв’язків в системі
забезпечення збалансованого використання земельно-ресурсного потенціалу в аграрній галузі як на макро-, так і
на мікрорівні
Практична значущість. Систематизація основних принципів у сфері забезпечення збалансованого
використання земельно-ресурсного потенціалу в аграрній галузі дозволить визначити основні пріоритети на
шляху формування ефективної системи сільськогосподарського землекористування та покращення якості
земельних угідь.
Ключові слова: аграрна галузь, засади, збалансованість, землекористування, земельно-ресурсний
потенціал, принципи, сталий розвиток.
Sydoruk B.O. THE PRINCIPLES OF BALANCED USE OF LAND RESOURCES POTENTIAL IN THE
AGRICULTURAL SECTOR
Purpose. It is scientifically ground the basic principles of balanced use of land resources potential in agricultural
production.
Methodology of research. In the study used the methods of scientific inquiry: monographic, compilation,
analysis and synthesis, induction (transfer of knowledge of certain facts to general knowledge) and deduction, causal
relationships of economic events and processes in the agricultural sector depending on the land use system, that in a
complex provide a scientific substantiation of its unity problem of balanced use of land resources potential in the
agricultural sector in multilateral dialectical relation.
Findings. We processed the main theoretical approaches to interpreting the definitions of "balanced" and
"sustainable" development in the context of harmonization use of land-resource potential in the agricultural sector. The
principles of balanced land use in agricultural production are systematized. Conclusions on the need to optimize the
structure of agricultural grounds and use of land-resource potential in the agricultural sector that will promote to the
formation of effective land use and improving qualitative state of the land that are used in agricultural production.
Originality. The author's approach to the process of forming structural connections in the system to ensure
balanced use of land resources potential in the agricultural sector, both the macro and micro levels.
Practical value. Organizing basic principles in the field of sustainable use of land resources potential in the
agricultural sector will identify key priorities for the formation of an effective system of agricultural land use and improving
the quality of farmland.
Key word: agricultural industry, bases, balance, land use, land-resource potential, principles, sustainable
development.
Сидорук Б.О. ОСНОВЫ СБАЛАНСИРОВАННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНОГО
ПОТЕНЦИАЛА В АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ
Цель. Научно обосновать основные принципы сбалансированного использования земельно-ресурсного
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потенциала в области сельскохозяйственного производства.
Методика исследования. В результате исследования использованы методы научного поиска:
монографический, обобщения, анализа и синтеза, индукции (перехода от знания отдельных фактов к знанию
общего) и дедукции, формирование причинно-следственных связей экономических явлений и процессов в
аграрном секторе экономики в зависимости от системы землепользования, что в комплексе обеспечивают в
своем единстве научное обоснование проблемы сбалансированного использования земельно-ресурсного
потенциала в аграрной отрасли в многосторонней диалектической связи.
Результаты. Обработано основные теоретические подходы к трактовке дефиниций «сбалансированное»
и «устойчивое» развитие в контексте гармонизации использования земельно-ресурсного потенциала в аграрной
отрясли. Систематизированы принципы сбалансированного землепользования в сельскохозяйственном
производстве Сделанные выводы о необходимости оптимизации структуры сельскохозяйственных угодий и
использования земельно-ресурсного потенциала в аграрной отрясли, что будет способствовать формированию
эффективного землепользования и улучшения качественного состояния земельных угодий, используемых в
сельскохозяйственном производстве.
Научная новизна. Обосновано авторский подход к процессу формирования структурных связей в системе
обеспечения сбалансированного использования земельно-ресурсного потенциала в аграрной отрасли, как на
макро-, так и на микроуровне.
Практическая
значимость.
Систематизация
основных
принципов
в
сфере
обеспечения
сбалансированного использования земельно-ресурсного потенциала в аграрной отрасли позволит определить
основные приоритеты на пути формирования эффективной системы сельскохозяйственного землепользования и
улучшения качества земельных угодий.
Ключевые слова: аграрная отрасль, основы, сбалансированность, землепользования, земельноресурсный потенциал, принципы, устойчивое развитие.
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ЕВОЛЮЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Постановка проблеми. Україна переживає нині критично важливий для свого розвитку
період докорінних трансформацій, результатом якого є перехід до нової соціокультурної якості
суспільства. При цьому найважливіша науково-практична проблема оптимізації трансформаційних
процесів, на нашу думку, полягає у визначенні таких досить очевидних «надзадач» управління,
вирішення яких дозволить автоматично «згладжувати» (а по можливості й виключати) негативні
наслідки неминучої недостатньої узгодженості різнорівневих неоптимальних ріш ень, що
приймаються і реалізовуються при одночасному здійсненні безлічі різних програм, концепцій,
проектів тощо.
Найбільш загальним формулюванням подібної «надзадачі» є вимога активізації й
стимулювання інтеграційно-адаптаційних процесів, тобто багатофакторних і багатосуб’єктних
процесів, що поширюються на усю структуру суспільства і спрямованих передусім на досягнення
його цілісності, сталості, здатності до саморегуляції, адекватності досягненням НТР в умовах
комплексної трансформації суспільства, пов’язаної з його переходом до нової соціокультурної якості
з включенням в загальносвітові глобальні процеси. Одним з найважливіших інтеграційно адаптаційних процесів нині є перехід до обліку стійкого розвитку, тобто, реалізація стратегії
перехідного періоду до такого стану природи і суспільства, який характеризується як епоха
коеволюції та ноосфери.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні основи сталого розвитку у своїх
працях досліджували як вітчизняні, так і зарубіжні науковці, але на вивченні істор ичних аспектів
формування та становлення сталого розвитку фокусувалися одиниці. Серед них є: М. Р. Метьюс,
М. Х. Б. Перера, Д. О. Клименко, С. Шальтеггер, Р. Бюрріт, А. Лебарс, В. Я. Соколов, Л. С. Сорока,
П. Ки, М. Де Хан, Дж. Беббингтон, Дж. Лембертон, Р. Грей, І. Оробець, Р. Вольфорд, А. В. Низ,
Л. А. Сахно та інші.
Отже, багато вчених і цілих організацій займаються дослідженням сталого розвитку, але, і
досі, існує необхідність у систематизації історичних аспектів формування та становлення концепції
сталого розвитку, а особливо історичної моделі становлення бухгалтерського обліку сталого
розвитку.
Постановка завдання. Мета статті полягає у використанні ретроспективного аналізу та
аксіоматичного методу для формування загальної історії виникнення концепції бухгалтерського
обліку сталого розвитку на світовому рівні і в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Однією із головних стратегій вирішення
соціально-екологічних проблем світу є “Sustainability accounting”. Повністю визнаного чи
підтвердженого перекладу даного терміну в економічній літературі України та країн з
російськомовними виданнями досі не було. Тому, ми пропонуємо перекласти дану категорію, як
«бухгалтерський облік сталого розвитку» (accounting у пер. з англ. «бухгалтерський облік»,
sustainability у пер. з англ. «сталий розвиток») [1]), або скорочено «облік сталого розвитку».
Облік сталого розвитку досить часто розглядається у наукових роботах вітчизняних і
закордонних вчених, як окремі два види обліку: соціальний і екологічний. Тому наше д ослідження
ретроспективних та сучасних тенденцій вивчення обліку сталого розвитку необхідно об ’єднати з
двох напрямків: екологічного і соціального обліку.
Довгий час облік не сприймався як інструмент управління природоохоронною та соціальною
діяльністю. Незважаючи на швидке зростання витрат і зобов’язань підприємств, пов’язаних з
природоохоронною та соціальною діяльністю, вони не відображалися у фінансових звітах.
Екологізація виробництва неможлива без впровадження екологічного менеджменту на рівні
основної ланки економіки – підприємства. При цьому однією з найголовніших проблем розроблення
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і реалізації ефективної екологічної політики є відсутність забезпечення керівництва підприємства
комплексною, достовірною та своєчасною інформацією про природоохоронну діяльність [2, с. 89].
Крім того, відсутність повноцінної інформації щодо процесів природокористування
господарюючих суб’єктів створює велике коло проблем для різних груп користувачів екологосоціальної інформації, підвищує вірогідність появи соціальних, вир обничих та фінансових ризиків.
Світова тенденція конкурентної боротьби чітко вказує на пріоритет екологічно чистих видів
продукції, робіт та послуг, створення екологічних чистих технологій, відновлення соціальної
привабливості.
Для досягнення цих цілей структура управління суб’єктів господарювання повинна
враховувати необхідність одержання релевантної інформації про вплив підприємства на різні
сторони життя суспільства, перелічені вище. Все частіше у звітах компаній, засобах масової
інформації та політичних виступах (як західних, так і вітчизняних) можна зустріти посилання на так
званий соціальний облік. «Настільки часте згадування, – стверджують М. Р. Метьюс та
М. Х. Б. Перера, – говорить про зростання його значущості в майбутньому, як області
бухгалтерського обліку, яка постійно розширюється, охоплюючи нові невивчені проблеми, від
розвитку альтернативних напрямів до форм звітності присвяченій економічному і соціальному стану
суспільства» [3, с. 623].
Усвідомлення проблеми призводить до формування облікової функції екологічних показників.
Вже в основах науки про бухгалтерський облік, закладених Лукою Пачолі, можна знайти підхід
пояснення причинно-наслідкових зв’язків до будь-якого облікового завдання. Запропонований ним
спосіб подвійного запису знаходить вираження у провідного французького бухгалтера П. Гарньє у
вигляді: кредит – причина, дебет – наслідок [4, с. 240].
Поняття обліку сталого розвитку з’явилося у період стрімкого розвитку бухгалтерського обліку
в ширшому сенсі у період минулих сорока років, і у вузькому сенсі протягом останніх десяти років.
Розвиток проходив у площині двох чітких ліній аналізу. Перша лінія – філософські дебати про облік і
контроль, як передумови та напрямки необхідні для досягнення сталого розвитку. Для просування
стратегії сталого розвитку була заснована повністю нова система обліку і звітності. Друга лінія –
перспектива управління, що асоціюється з різноманітними важелями і інструментами у напрямку
сталого розвитку, передбачає розширення або модифікацію традиційної системи фінан сових витрат
та управлінського обліку. Попередні твердження можна узагальнити наступним: «удосконалення
обліку сталого розвитку дозволяє повністю переоцінити користь та значення соціальних, екологічних
і економічних переваг та ризиків, одночасно впливаючи на загальну систему обліку» [5, с. 375-376].
Розвиток обліку сталого розвитку можна поділити на декілька етапів: 1960-1970, 1971-1980,
1981-1990, 1991-1995 рр. і останній етап з 1995 року, так званий сучасний етап становлення обліку
сталого розвитку, що продовжується до теперішнього часу. Ці періоди відокремлюють періоди
емпіричних вивчень, нормативних тверджень, філософського обговорення, навчальних програм,
літератури і появи регулюючих структур [6, с. 491].
Тільки з 60-х рр. XX ст. в багатьох країнах почали з’являтися спроби визначення масштабів
витрат, викликаних погіршенням якості довкілля внаслідок її забруднення за допомогою обліку, які
охоплюють економічну складову збитку. У кінці 60-х рр. А. Низ пропонує «витрати приватного
сектора на боротьбу із забрудненням включати у витрати виробництва відповідних галузей, а
державні витрати на ці ж цілі виключати з чистого національного продукту» [7, с. 54]. Це були перші
спроби вплинути на формування облікової інформації в розрізі екологічних факторів впливу н а
виробництво і суспільство в цілому.
У кінці 1970-х років було опубліковано великий об’єм емпіричної роботи і ряд
фундаментальних робіт, що посилаються на створення моделей, які заохочують розвиток
соціального обліку, однак в попередніх роботах бракувало вивчення проблем суб’єктивного аналізу
соціальної і екологічної складової. Об’єктом дослідження соціального виміру бухгалтерського обліку
були звичайні працівники підприємства або продукція, яку вони виробляють. Екологічні питання
підіймалися як недиференційовані питання соціального обліку та звітності [6, с. 484-485].
Дослідження екологічного впливу включало вивчення впливу на земельні ресурси, повітря, води,
візуальний, естетичний та інші форми забруднення, тверді форми забруднення [6, с. 486]. У цей
період досліджень з’явилися перші ідеї визначення розрахункових цін оптимального плану (shadow
prices), відображаючи наслідки впливу зовнішніх факторів впливу на сталий розвиток. Внесок цього
періоду буде відомий як розвиток соціального аудиту, методологія якого була майже ототожнена із
звичайними історичними фінансово-бухгалтерськими звітами [6, с. 487-488].
В цей час ні стандарти фінансової звітності, ні регулюючі правила не були розвинені
достатньо. Емпіричні дослідження були головним чином описовими. Хоча деякі моделі і подібні
нормативні твердження були розширені значними вкладами досліджень, однак філософські дебати
не мали широкого розповсюдження [6, с. 500].
У 1970-х компанія Abt Associates проводила серію соціального аудиту, об’єднаних в його
річних звітах. Соціальні проблеми стосувалися «продуктивності, яка складалася зі знання, безпеки
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зайнятості, чесності можливостей працевлаштування, здоров’я, освіти і саморозвитку, фізичної
безпеки, перевезення, відновлення сил, і оточення» [8]. Це були перші кроки оцінки соціальної
складової бізнесу та висвітлення їх у різних звітах.
З початку 70-х рр. у країнах Європи і Північної Америки було запроваджено юридичну
відповідальність за завдання шкоди довкіллю, що приводило до додаткових фінансових втрат
підприємств. У зв’язку з цим, компанії почали оцінювати відповідність своєї діяльності нормам
екологічного законодавства. За деякими ознаками такий підхід відповідав фінансовому аудиту і тому
дістав назву екологічного аудиту [9, с. 12].
Міністерство навколишнього середовища Франції, починаючи з 70-х років минулого століття,
надає звіт про державні витрати в наступних областях: асенізація - очищення; повітря; шум; відходи;
прибирання вулиць; екологічна спадщина; дослідження і розвитку; управління станом довкілля [10,
с. 10].
На думку фахівців Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), у кінці 70 -х рр.
XX ст. в країнах Європи, що входять в ЄС, збиток від забруднення довкілля склав 3 -5% валового
продукту [11, с. 21].
У 1973 р. вперше опубліковані керівні принципи відносно методів обчислення об’єму витрат,
пов’язаних з природоохоронними заходами хімічних підприємств Німеччини, на основі рекомендацій
відділу економіки підприємств Німецької асоціації хімічної промисловості (Verband der Chemischen
Industrie e.v.) [12, c. 11].
У 1974 році була розроблена Норвезька система рахунків з детальною структурою і
необхідною інформаційною базою рахунків для економічно стратегічно важливих ресурсів, таких, як
нафта, газ, електроенергія, а також для обліку об’ємів викидів в атмосферу. При цьому ця система
була спрямована на віддзеркалення потоків речовини.
Перша спроба створення розширеної системи екологічного обліку «Система дії – відгук» була
прийнята в Канаді (1976 р.). Згодом у Франції була розроблена Система обліку приро дної спадщини,
концептуальні особливості якої включають три групи рахунків.
Крім того, ці рахунки реєструють види економічної діяльності, що чинять тиск на довкілля, і
відображають відповідні технологічні процеси (екоіндустрія, екопродукція і повторне вико ристання).
Субрахунки, таким чином, пов’язані, з одного боку з рахунками елементів і рахунками екосистем, а з
іншої – з основною схемою СНО (агентами є фізичні і юридичні особи, що класифікуються
відповідно до використовуваної системи національного обліку). Пріоритети систем рахунків
природної спадщини обумовлені національними відмінностями (на економіку Франції менший вплив,
ніж в Норвегії і Канаді, здійснює експлуатація природних ресурсів). Якщо у Франції пріоритет
віддається натуральним показникам, що характеризують довкілля, то багато інших країн не
погоджувалися з таким підходом, розробляючи різні методи вартісної оцінки природних ресурсів [13,
с. 4].
Перша частина декади 1981-1990 років характеризується удосконаленням соціальної
складової звітності, а друга частина – посиленням наукового інтересу до екологічного
бухгалтерського обліку із збільшенням спеціалізації в літературі, оскільки попередні
експериментальні дослідження були більш аналітичними. Основна увага соціальних проблем була
змінена та сконцентрована на екологічні регулювання, як засіб альтернативи скорочення екологічної
шкоди. Тепер нормативні твердження і моделі будувалися у векторі екологічної складової. У цьому
періоді було закладено фундамент розвитку методології соціального і екологічног о обліку [6, с. 490491]. Незважаючи на зростання значення концептуальних умов, стандартів звітності і нормативних
актів, нівелюється вплив індивідуальної інтерпретації у фінансовій звітності, з ’являється потреба
визначеної та відповідної структури соціального і екологічного бухгалтерського обліку. У цей період
становлення обліку сталого розвитку уповільнюється впровадження нормативних тверджень, але
виникає більше фундаментальних досліджень і наукових праць, що підіймають філософські питання
[6, с. 494-495].
Історично першою системою регулювання екоменеджменту стала «Програма відповідальності
і обережності» (Responsible Care Programme – RCP). Ця система, що є прообразом міжнародного
стандарту, була прийнята в Канаді в 1984 р., потім поширилася серед хімічних компаній США, а
після 1989 р. стала проникати в хімічну промисловість країн Євросоюзу [14, с. 289].
Цікавими пропозиціями є «Основи розвитку екологічної статистики (ОРЕС) ООН» і роботи
Європейської економічної комісії в області статистики довкілля (ООН, 1984, 1988, 1991) [15, с. 13]. У
1984 р. Національне Агентство з охорони навколишнього середовища США розробило концепцію
аудиту для федеральних агентств. Близько 40 різних федеральних агентств до 1987 р. розробили
свої програми екоаудиту [15, с. 12]. Агентство з довкілля охорони США 9 липня 1986 р. прийняло
основи політики в області екоаудиту [15, с. 19].
У Нідерландах (1989 р.) проводяться паралелі між основними макроекономічними
показниками і об’ємами викидів (чи абсорбцією) забруднюючих речовин; величина завданого
довкіллю збитку зіставляється з природоохоронними витратами [15, с. 9].
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У 1989 році Світовий банк видав керівництво про оцінку впливу на довкілля, яке стало
природною кульмінацією зростаючого інтересу протягом багатьох років до його збереження при
розвитку суспільства. Аналіз стану природного довкілля був визнаний важливим у рамках трьох
аспектів аналізу - фінансового, економічного і технічного [16, с. 60].
У кінці 80-х років почали з’являтися перші екологічні звіти. Їх представляли такі компанії, як
БАСФ (BASF), Норск Гідро (Norsk Hydro) і Бритиш Ейрвейз (Britsh Airways) [16, с. 65].
У 1989-1998 рр. компанією Ben&Jerry був підготовлений звіт для зацікавлених сторін: місцевих
співтовариств, персоналу, споживачів, постачальників і інвесторів. До звіту було додано додаткове
незалежне аудиторське роз’яснення [17, с. 23].
Що стосується розвитку соціального обліку, то йому приділялося менше уваги, ніж
екологічному обліку. Пожвавлення інтересу до соціальних проблем почалося з приходом 90 -х
років [18].
Період з 1991 по 1995 рік також характеризується майже повною перевагою екологічного
бухгалтерського обліку над соціальним бухгалтерським обліком. За цей період було запропоновано
ряд положень щодо регламентації екологічного аудиту, а особливо, для розвитку системи
екологічного менеджменту. Але все ще була слабко розвинута регулююча структура взаємовідносин
соціального і екологічного обліку та недостатньо розроблені концептуальні основи для
бухгалтерського обліку в розрізі нефінансової оцінки соціальних і екологічних проблем. Розвиток
методології і концептуальних основ обліку сталого розвитку проходив повільніше у країнах Європи
порівняно зі Сполученими Штатами Америки, Канади чи Австралії. Прогрес побудови та
становлення обліку сталого розвитку був нерівномірний, але швидкий порівняно з соціальним
обліком. У цей час існувало декілька навчальних посібників та журнальних статей, які охоплювали
соціальний та екологічний бухгалтерські обліки. Проте, ці праці характеризувались відсутністю
нормативної (філософської) складової в межах бухгалтерського обліку протягом цього періоду.
Система екологічного бухгалтерського обліку не переглядалася з часів першого виникнення у 1970 ті роки, тому сталий розвиток у поєднанні з управлінським обліком почали набирати все більшої
уваги та популярності серед вчених і топ-менеджерів [6, с. 496-499].
Конвергенція всесвітніх найбільших ринків у поєднанні з глобальними і регіональними
колапсами, досягаючи апогею у Азіатській фінансовій кризі в 1997-1998 рр. і бухгалтерський крах
корпорації Енрон у 2001 році, призвели до підвищення уваги до міжнародного і національного
бухгалтерського обліку [19, с. 7-8]. Для цього періоду характерна поява нової літератури,
присвяченої бухгалтерському обліку та сталому розвитку. Завдячуючи збільшенню уваг и до обліку
сталого розвитку, професія бухгалтера повністю була переглянута зі сторони викликів сьогоденного
всесвітнього руху сталого розвитку. Було висунуто багато нових тверджень та пропозицій про
збільшення ваги сталого розвитку серед національних і міжнаціональних систем [20, с. 1]. За часів
значного поширення та актуальності сталого розвитку навіть такі глобальні організації, як
Організація Об’єднаних Націй (ООН) та Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР),
спонсорували роботу над дослідженням, розвитком та поширенням обліку сталого розвитку [20, с. 2;
21, с. 30]. Донині екологічний бухгалтерський облік був основною складовою та уособлював зміст
обліку сталого розвитку.
Практичні рекомендації засновника сучасної теорії обліку сталого розвитку Роберта Грея,
визнані світовою науковою спільнотою на саміті сталого розвитку 2002 року, кардинально змінили
попередню модель базової методології бухгалтерського обліку сталого розвитку [22, с. 7]. При
цьому Р. Грей пропонує, що всі потоки інформації, як фінансові, так і нефінансові, можна
представити у формі бухгалтерського обліку [23, с. 18].
Становленню обліку сталого розвитку сприяло обґрунтоване визначення та формування нової
звітності сталого розвитку. Також масштабні та інноваційні дослідження організацій з відсутніми
ознаками «маркетингової міопії» почали демонструвати, що аспект сталості в обліку та звітності є
критично важливим [24]. У зв’язку з цим була створена Міжнародна Федерація Бухгалтерів (IFAC),
мета якої – сприяти розвитку та підвищення статусу професій бухгалтера та гармонізації стандартів
обліку, що сьогодні об’єднує 175 члена з понад 130 країн і представляє понад три мільйони
бухгалтерів у всьому світі [25].
З 90-х років багато комерційних банків економічно розвинених країн почали використовувати
екологічний аудит в цілях попередження ризику неплатежів по позиках своїх позичальників у зв ’язку
з їх діяльністю в області довкілля [26].
Міжнародний і Європейський банки реконструкції і розвитку широко використовують
екологічний аудит для оцінки минулої і поточної діяльності фінансованих компаній [27, с. 36].
Узагальнюючи дослідження історії виникнення і становлення методологічних понять сталого
розвитку та його обліку, нами побудована поетапна модель еволюції та становлення
бухгалтерського обліку сталого розвитку (рис. 1).
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ЕВОЛЮЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ЕКОЛОГІЧНИЙ ОБЛІК

І. 1960-1970 рр.
Зародження принципу
сталості

СОЦІАЛЬНИЙ ОБЛІК

 Зародження поняття та принципів сталості внаслідок погіршення стану
навколишнього середовища;
 Дефіцит вивчення проблем суб’єктивного аналізу соціальної і
екологічної складової.

Зародження
соціального і
екоаудиту

 Створення моделей, які заохочують розвиток еколого-соціального
обліку;
 Відсутність чіткої грані між екологічним і соціальним обліком;
 Зародження соціального аудиту;
 Еволюція більш притаманна країнам Європи та Північної Америки;
 Розроблення перших стандартів екоаудиту.

ІІІ. 1981-1990 рр.

 Започатковане одне коріння для розвитку методології соціального і

ІІ. 1971-1980 рр.

Започаткування
методології
соціального і
екологічного обліку

ІV. 1991-1995 рр.
Остаточне
визначення
методології обліку
сталого розвитку

V. 1995 по теп.час

екологічного обліку;
 Остаточне становлення екологічного обліку, та формування перших
стандартів екологічної звітності;
 Долучення Транснаціональних компаній до підготовки звітності за
стандартам екообліку;
 Перевага екологічного обліку над соціальним.

 Період характеризується майже повною перевагою екологічного
бухгалтерського обліку над соціальним;
 Все ще слабко розвинута регулююча структура взаємовідносин
соціального і екологічного обліку;
 Повільніше у країнах Європи, ніж у США, Канаді чи Австралії;
 Наукові
праці
характеризувались
відсутністю
нормативної
(філософської) складової в межах бухгалтерського обліку.

 Конвергенція світових ринків з глобальними колапсами призводили до
підвищення уваги до обліку сталого розвитку;

Удосконалення
методології обліку
сталого розвитку за
принципами
ментальності

 Поява методології бухгалтерському обліку сталого розвитку;
 Поява національних і міжнаціональних програм та організацій розвитку
обліку сталого розвитку;

 Правильне визначення та формування нової звітності сталого
розвитку.

Рис. 1. Модель еволюції бухгалтерського обліку сталого розвитку
Джерело: розробка автора

У 2004 Принц Уельский став ініціатором заснування проекту Accounting for Sustainability (A4S),
що перекладається як «Бухгалтерський облік для сталого розвитку». Головна місія проекту полягає у
комплексному вирішенні проблеми звітності і обліку ХХ сторіччя. Цей проект закликає лідерів у
фінансово-бухгалтерських колах до активізації фундаментального переміщення у напрямку сталих
бізнес-моделей і сталої економіки. Проект A4S має два глобальних підрозділи: мережа облікових
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структур (Accounting Bodies Network) з провідними бухгалтерами світу у складі та об’єднання топменеджерів, місією якого є пошук шляхів трансформації фінансової і облікової інформації для
досягнення сталого розвитку [28].
Висновки з проведеного дослідження. Проведений ретроспективний аналіз виникнення та
становлення екологічного і соціального обліку дав змогу сформувати загальну модель еволюції
бухгалтерського обліку сталого розвитку, що включає такі періоди: зародження принципу сталості,
зародження соціального і екоаудиту, започаткування методології соціального і екологічного обліку,
остаточне визначення методології обліку сталого розвитку, удосконалення методології обліку сталого
розвитку за принципами ментальності.
За результатами проведеного дослідження становлення соціального і екологічного обліку
абсолютно впевнено можна стверджувати, що вони складають основу бухгалтерського обліку сталого
розвитку, який покликаний за допомогою врахування соціальної і екологічної інформації надавати
користувачам формувати правильну економічну стратегію, що буде задовольняти інтереси бізнесу,
соціального та екологічного оточення.
Подальші перспективи дослідження передбачають визначення належного місця бухгалтерського
обліку сталого розвитку поряд з традиційним бухгалтерським обліком будь-якого підприємства через
встановлення принципів, методів, функцій, цілей та задач.
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Сокіл О.Г. ЕВОЛЮЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Мета – формування еволюції виникнення концепції бухгалтерського обліку сталого розвитку на світовому
рівні і в Україні.
Методика дослідження. Відповідно до мети використано методи дослідження: спостереження,
порівняння, емпіричний метод, монографічний метод, індукції та дедукції, метод узагальнення, ретроспективний
аналіз та аксіоматичний метод – при моніторингу історичних позицій виникнення концепції бухгалтерського обліку
сталого розвитку; абстрактно-логічний метод – для теоретичних узагальнень, формулювання висновків та
наукового осмислення.
Результати. Встановлено, що поняття облік сталого розвитку з’явилося у період стрімкого розвитку
бухгалтерського обліку в ширшому сенсі у період минулих сорока років, і у вузькому сенсі протягом останніх
десяти років. Обґрунтовано, що розвиток обліку сталого розвитку можна поділити на декілька етапів: 1960-1970,
1971-1980, 1981-1990, 1991-1995 рр. і останній етап з 1995 року, так званий сучасний етап становлення обліку
сталого розвитку, що продовжується до теперішнього часу.
Наукова новизна. Побудовано поетапну модель еволюції та становлення бухгалтерського обліку сталого
розвитку, що представлено графічно, з виокремленням основних етапів розвитку: зародження принципу сталості,
зародження соціального і екоаудиту, започаткування методології соціального і екологічного обліку, остаточне
визначення методології обліку сталого розвитку, удосконалення методології обліку сталого розвитку за
принципами ментальності.
Практична значущість отриманих результатів полягає у можливості використання методичних
рекомендацій для впровадження та/або удосконалення системи бухгалтерського обліку сталого розвитку на
підприємствах.
Ключові слова: сталий розвиток, соціальний облік, екологічний облік, бухгалтерський облік сталого
розвитку, еволюція.
Sokil O.H. EVOLUTION OF SUSTAINABILITY ACCOUNTING
Purpose is to form a general history of the emergence of the Sustainability Accounting concept at the global level
and in Ukraine.
Methodology of research. Such research methods as observation, comparison, empirical method, monographic
method, induction and deduction, generalization method, retrospective analysis and axiomatic method in monitoring the
historical positions of the emergence of the sustainability accounting concept; an abstract-logical method for theoretical
generalizations, the formulation of conclusions and scientific reflection were used in accordance with the purpose.
Findings. The Sustainability Accounting definition emerged during the rapid development of accounting in a
broader sense in the past forty years, and in a narrow sense over the past ten years was found out. The several stages
of the period of Sustainability Accounting development are substantiated. There are 1960-1970, 1971-1980, 1981-1990,
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1991-1995, and the last stage since 1995 to present, the so-called modern stage of the formation of sustainable
development accounting.
Originality. The step-by-step model of the Sustainability Accounting evolution and formation presented
graphically, with the identification of the main stages of development, based on the study history generalization of the
emergence and formation methodological concepts of sustainable development and its accounting was constructed.
There are the conception of social and environmental auditing, the initiation of the methodology of social and
environmental accounting, the final definition of the methodology for Sustainability Accounting, and the improvement of
the methodology for Sustainability Accounting on the principles of mentality.
Practical value of the results is the opportunity of using methodological recommendations for the implementation
and/or enterprises’ sustainability accounting development.
Key words: sustainable development, social accounting, environmental accounting, Sustainability Accounting,
evolution.
Сокол О.Г. ЭВОЛЮЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Цель – формирование общей истории возникновения концепции бухгалтерского учета устойчивого
развития на мировом уровне и в Украине.
Методика исследования. В соответствии к цели использованы методы исследования: наблюдение,
сравнение, эмпирический метод, монографический метод, индукции и дедукции, метод обобщения,
ретроспективный анализ и аксиоматический метод при мониторинге исторических позиций возникновения
концепции бухгалтерского учета устойчивого развития; абстрактно-логический метод для теоретических
обобщений, формулирование выводов и научного осмысления.
Результаты. Определено, что понятие учет устойчивого развития появилось в период стремительного
развития бухгалтерского учета в более широком смысле в период прошлых сорока лет, и в узком смысле на
протяжении последних десяти лет. Обосновано, что развитие учета устойчивого развития можно разделить на
несколько этапов: 1960-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-1995 гг. и последний этап с 1995 года, так называемый,
современный этап становления учета устойчивого развития, который продолжается до настоящего времени.
Научная новизна. Построено поэтапную модель эволюции и становления бухгалтерского учета
устойчивого развития, что представлено графически, с выделением основных этапов развития: зарождение
принципа устойчивости; зарождение социального и экоаудита; начало методологии социального и
экологического учета; окончательное определение методологии учета устойчивого развития; совершенствование
методологии учета устойчивого развития на принципах ментальности.
Практическая значимость полученных результатов заключается в возможности использования
методических рекомендаций для внедрения и/или усовершенствования системы бухгалтерского учета
устойчивого развития на предприятиях.
Ключевые слова: устойчивое развитие, социальный учет, экологический учет, бухгалтерский учет
устойчивого развития, эволюция.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ З
ІНВЕСТИЦІЙНОЮ НЕРУХОМІСТЮ
Постановка проблеми. Одним із ключових факторів конкурентоспроможності та
безперервності функціонування суб’єкта господарювання є наявність нерухомості, характер та
напрямок використання якої впливає на можливість визнання нерухомості інвестиційною.
Порядок визнання нерухомості інвестиційною регулюється П(С)БО 32 «Інвестиційна
нерухомість». На перший погляд П(С)БО 32 чітко дає визначення поняття «інвестиційна нерухомість»
та виокремлює її ознаки, проте на практиці досить часто виникають ситуації, коли об’єкти основних
засобів водночас відповідають критеріям визнання їх і інвестиційною, і операційною нерухомістю, що
ускладнює прийняття рішення щодо відображення їх в обліку та загрожує правильності подання
інформації у фінансовій звітності суб’єктів господарювання. Вагоме значення в перевірці правильності
визнання нерухомості інвестиційною та правильності її відображення в обліку і фінансовій звітності
відіграє саме аудит операцій з інвестиційною нерухомістю.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми аудиту активів підприємства
розглядаються
в
працях
Винаградової М. О.,
Душко З. О.,
Жидаєвої Л. І.,
Зотова В. О.,
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Кириленко С. А., Колоса М. М., Кудрицького Б. В., Кулаковської Л. П., Мареніча І. О., Пантелеєва В. П.,
Пічи Ю. В.,
Радської В. В.,
Утенкової К. О.,
Усача Б. Ф.,
Чумакової І. Ю.,
Шалімової Н. С.,
Щербакової Н. А. та ін. Проте, незважаючи на вагомі напрацювання вчених, зміни чинного
законодавства вимагають на подальше вивчення методики аудиторської перевірки, правильності
облікового відображення операцій з інвестиційною нерухомістю.
Постановка завдання. Метою статті є розгляд теоретичних аспектів аудиторської перевірки
правильності облікового відображення операцій з інвестиційною нерухомістю.
Виклад основного матеріалу дослідження. Як зазначається в МСА 200 «Загальні цілі
незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту», метою
аудиту є підвищення рівня довіри визначених користувачів до фінансової звітності, а її досягають
через висловлення аудитором думки про те, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах
відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності. Для формування аудиторської
думки необхідно мати достатню впевненість у тому, що фінансова звітність загалом не містить
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки. Можливість досягти її виникає лише у разі,
якщо аудитор одержав достатні та прийнятні аудиторські докази для зменшення аудиторського ризику
(тобто ризику того, що аудитор висловить невідповідну думку, якщо фінансова звітність суттєво
викривлена) до прийнятного низького рівня [2].
З позиції аудитора фінансову звітність та всі її показники в сукупності слід розглядати як
твердження чи запевнення керівництва суб’єкта господарювання (управлінського персоналу), які
несуть за неї відповідальність, щодо правильності визнання, оцінки, подання і розкриття різних
елементів фінансової звітності. Поки аудитор не отримає доказів, що спростовують (не
підтверджують) задані (твердження), наведені у звітності, вона буде вважатися достовірною.
Аудитор може оцінювати фінансову звітність чи її показники за кожним твердження окремо або
поєднувати окремі твердження (наприклад, твердження щодо операцій то подій із твердженнями щодо
залишків на рахунках). Проте до завдань й обов’язків аудитора не входить підтвердження абсолютної
точності всіх бухгалтерських записів і облікових регістрів, а виявлені недоліки, неточності та помилки
аудитор розрізняє як суттєві та несуттєві [6].
Мета аудиту операцій з інвестиційною нерухомістю відповідно МСА 200 «Загальні цілі
незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту» полягає у
висловленні аудитором незалежної професійної думки щодо правильності відображення у звітності
підприємства інформації щодо операцій з інвестиційною нерухомістю.
Виходячи з мети, основними завданнями аудиту операцій з інвестиційною нерухомістю є:
1) контроль за дотриманням чинного законодавства щодо операцій з інвестиційною
нерухомістю;
2) перевірка правильності визнання та оцінки інвестиційної нерухомості;
3) перевірка правильності відображення в обліку та фінансовій звітності операцій з
інвестиційною нерухомістю.
Плануючи проведення аудиту інвестиційної нерухомості, аудитор має керуватись нормами МСА
300 «Планування аудиту фінансової звітності», визначати мету проведення аудиту, основні завдання,
виокремити об’єкти аудиту в межах завдань та чітко визначити джерела отримання інформації [7].
Формування ж висновків аудитора має ґрунтуватись на достовірних доказах, отриманих
внаслідок здійснення певних аудиторських процедур, перелік яких визначено МСА 500 «Аудиторські
докази»: перевірка, спостереження, зовнішнє підтвердження, повторне обчислення, повторне
виконання, аналітичні процедури, запит, які є достатніми для аудиторських доказів [1].
Особливу увагу при здійсненні аудиторської перевірки слід приділити дотриманню порядку
бухгалтерського обліку об’єктів інвестиційної нерухомості, визначеного П(С)БО 32 «Інвестиційна
нерухомість». Відповідно до П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість», інвестиційна нерухомість – власні
або орендовані на умовах фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються
на землі, утримуються з метою одержання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, а
не для виробництва і постачання товарів, надання послуг, адміністративної мети або продажу в
процесі звичайної діяльності [4].
До складу інвестиційної нерухомості не відноситься нерухомість, яка:
1) є операційною, що утримується для використання у майбутньому як операційна нерухомість;
2) утримується з метою продажу за умов звичайної господарської діяльності;
3) будується або поліпшується за дорученням третіх сторін;
4) перебуває в процесі будівництва або поліпшення з метою використання у майбутньому як
інвестиційна нерухомість;
5) надана в оренду іншому суб’єкту господарювання на умовах фінансової оренди [4].
Тож, інвестиційна нерухомість визнається активом за умови, якщо існує ймовірність того, що
підприємство отримає в майбутньому від її використання економічні збільшення власного капіталу, та
її первісна вартість може бути достовірно визначена.
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Слід акцентувати увагу, що визначальним критерієм визнання інвестиційної нерухомості є
характер її використання. Якщо ж на підприємстві один об’єкт нерухомості використовується для
різних цілей: і для отримання орендної плати (та/або збільшення власного капіталу), і для
виробництва, реалізації продукції, адміністративних цілей, то для цього, відповідно до пункту 6
П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість»:
 якщо об’єкт нерухомості може бути продано окремо (або окремо передані у фінансову оренду),
то ці різні частини слід відображати як окремі інвентарні об’єкти у складі інвестиційної та операційної
нерухомості;
 якщо не може бути продано окремо (тобто розподіл об’єкта на частини неможливий), то об’єкт
слід відображати у складі інвестиційної нерухомості лише за умови його використання переважно для
цілей отримання орендної плати та/або збільшення власного капіталу [4].
Отже, в обліковій політиці підприємства має бути чітко виокремлено критерії визнання об’єктів
нерухомості інвестиційною нерухомістю. Тож, аудитор, здійснюючи аудиторську перевірку
правильності відображення операцій з інвестиційною нерухомістю, першочергово має ознайомитись з
обліковою політикою підприємства та визначитись з правильністю її формування у відповідності до
П(С)БО 32.
В подальшому аудитору варто зупинитись на перевірці правильності оцінки інвестиційної
нерухомості. Придбана (створена) інвестиційна нерухомість зараховується на баланс підприємства за
первісною вартістю (табл. 1).
Таблиця 1
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Спосіб
надходження
Придбання
за
грошові кошти

Самостійне
створення
Отримання
на
умовах
фінансової
оренди
Придбання
на
умовах
відстрочення
платежу
Джерело: [4]

Складові первісної вартості інвестиційної нерухомості
Первісна вартість придбаної інвестиційної нерухомості відповідно до п.10 П(С)БО 32
складається із: суми, що сплачують постачальникам (продавцям) та підрядникам за
виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків); реєстраційні збори,
державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються у зв’язку з придбанням
(отриманням) прав на інвестиційну нерухомість; суми непрямих податків у зв’язку з
придбанням (створенням) інвестиційної нерухомості (якщо вони не відшкодовуються
підприємству); юридичні послуги, комісійні винагороди, пов’язані з придбанням
інвестиційної нерухомості; інші витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням та
доведенням об’єктів інвестиційної нерухомості до стану, у якому вони придатні для
використання із запланованою метою.
Первісною вартістю інвестиційною нерухомості відповідно до п.11 П(С)БО 32 є її вартість,
визначена на дату початку використання інвестиційної нерухомості.
Первісна вартість інвестиційної нерухомості, одержаної у фінансову оренду відповідно до
п.12 П(С)БО 32 визначається відповідно до П(С)БО 14, тобто за найменшою на початок
строку оренди оцінкою: справедливою вартістю активу або теперішньою вартістю суми
мінімальних орендних платежів.
Первісною вартістю інвестиційною нерухомості відповідно до п.13 П(С)БО 32 визнається
ціна відповідно до договору між договірною ціною та загальною сумою платежів на його
користь визнається фінансовими витратами.

При вибутті, переведенні інвестиційної нерухомості до операцій для продажу, або, якщо стає
неможливим достовірно визначити її справедливу вартість на дату балансу, інвестиційна нерухомість
оцінюється за справедливою вартістю. Сума збільшення або зменшення справедливої вартості
інвестиційної нерухомості на дату балансу відображається у складі іншого операційного доходу
відповідно. У цьому випадку на кожну дату балансу коригується вартість об’єкта шляхом порівняння
його балансової та справедливої вартостей. Зміну вартості об’єкта інвестиційної нерухомості на дату
балансу відображають у складі інших операційних доходів на субрахунку 710 або інших втрат
операційної діяльності на субрахунку 940 [3].
Переведення нерухомості до інвестиційної нерухомості або виведення її зі складу інвестиційної
нерухомості здійснюється лише в разі зміни характеру використання нерухомості.
У разі переведення операційної нерухомості до інвестиційної, оцінюється за справедливою
вартістю, різницю між балансовою (залишковою) вартістю операційної нерухомості та справедливою
вартістю інвестиційної нерухомості відображають у порядку, передбаченому П(С)БО 7 «Основні
засоби» [5] для дооцінок та уцінок [4].
Якщо здійснюють переведення об’єкта із запасів до інвестиційної нерухомості, що
оцінюватиметься за справедливою вартістю, то різницю між справедливою вартістю нерухомості на
дату переведення та балансовою (залишковою) вартістю визнають іншими доходами чи іншими
витратами періоду.
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При завершенні будівництва інвестиційної нерухомості, яка обліковуватиметься за
справедливою вартістю, різниця між справедливою вартістю нерухомості визнається іншим
операційним доходом або іншими витратами операційної діяльності періоду, у якому відбулося
завершення будівництва [4].
Перевіряючи правильність облікового відображення операцій з інвестиційною нерухомістю,
особливу увагу треба звернути на правильність нарахування амортизації. В наказі про облікову
політику треба з’ясувати який метод нарахування амортизації для групи «Будівлі, споруди та
передавальні пристрої» обрано підприємством. Із позицій Податкового кодексу України об’єкти
нерухомості, що обліковуються в бухгалтерському обліку як інвестиційна нерухомість, цілком
вписуються у визначення основні засоби - матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин
наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій,
автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів,
вартість яких не перевищує 6000 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів),
що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку,
вартість яких перевищує 6000 гривень і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним
зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в
експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік) [8].
Згідно п. 30 П(С)БО 32 визнання інвестиційної нерухомості припиняється при вибутті об’єкта
внаслідок продажу, передачі у фінансову оренду, ліквідації, унесення до статутного капіталу, при
невідповідності критеріям визнання активу з інших підстав, при переведенні з інвестиційної
нерухомості до операційної нерухомості або припиненні використання такої інвестиційної нерухомості
з виключенням очікування отримання будь-яких економічних вигод від її вибуття [4].
Аудитор повинен перевірити розкриття інформації про інвестиційну нерухомість у примітках до
фінансової звітності за наступними напрямками:
1. Відображення у звіті про фінансові результати звітного періоду:
 суму доходу від оренди інвестиційної нерухомості;
 суму прямих витрат (з виділенням окремо на ремонт і обслуговування), що визнані у зв’язку з
утриманням інвестиційної нерухомості, яка генерує дохід від оренди протягом звітного періоду;
 суму прямих витрат (з виділенням окремо на ремонт і обслуговування), що визнані у зв’язку з
утриманням інвестиційної нерухомості, яка не генерує доходу від оренди протягом звітного періоду.
2. Оцінку інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю:
 методи та суттєві припущення, що застосовані при визначенні справедливої вартості
інвестиційної нерухомості;
 здійснення оцінки інвестиційної нерухомості суб’єктами оцінної діяльності, які мають досвід
оцінки подібної нерухомості в тій самій місцевості, або незалучення таких суб’єктів при визначенні
справедливої вартості інвестиційної нерухомості;
 балансову вартість інвестиційної нерухомості на початок і кінець звітного року;
 суму іншого операційного доходу та інших витрат операційної діяльності, що виникла
внаслідок зміни справедливої вартості інвестиційної нерухомості;
 суму доходів та витрат, що виникли внаслідок переведення до інвестиційної нерухомості
запасів та при завершенні будівництва інвестиційної нерухомості;
 різницю між балансовою вартістю активів, що виникла внаслідок переведення операційної
нерухомості до інвестиційної нерухомості, що відображена у складі доходів, витрат та додаткового
капіталу;
 опис інвестиційної нерухомості (пооб’єктно в кількісних та вартісних показниках), яка припиняє
оцінюватися за справедливою вартістю і буде оцінюватися за первісною вартістю, зменшеною на суму
нарахованої амортизації з урахуванням втрат від зменшення корисності та вигод від її відновлення.
3. Оцінку інвестиційної нерухомості за первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої
амортизації з урахуванням втрат від зменшення корисності та вигод від її відновлення; наводиться
така інформація щодо кожної групи інвестиційної нерухомості:
 методи амортизації, що застосовуються підприємством, та діапазон строків корисного
використання;
 балансову вартість та сума зносу з урахуванням втрат від зменшення корисності та вигод від її
відновлення на початок і кінець звітного року;
 суму нарахованої амортизації протягом звітного року;
 суму втрат від зменшення корисності і сума вигод від відновлення корисності, відображені в
звіті про фінансові результати та звіті про власний капітал за звітний рік;
 справедливу вартість інвестиційної нерухомості [4].
Висновки з проведеного дослідження. Враховуючи мету та завдання аудиту операцій з
інвестиційною нерухомістю, аудит доцільно здійснювати у наступній послідовності:

78

ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ

1) вивчення облікової політики підприємства в частині організації обліку інвестиційної
нерухомості;
2) встановлення забезпеченості бухгалтерії підприємства діючими нормативними документами,
що регламентують облік інвестиційної нерухомості;
3) перевірка правильності визнання та оцінки інвестиційної нерухомості;
4) перевірка правильності переведення нерухомості до складу інвестиційної нерухомості, або
виведення її зі складу інвестиційної нерухомості;
5) перевірка первинних документів з обліку інвестиційної нерухомості, регістрів синтетичного і
аналітичного обліку;
6) перевірка наявності наказів керівника про створення на підприємстві постійно діючої комісії зі
списання інвестиційної нерухомості, переліку матеріально відповідальних осіб та встановлення
наявності договорів про повну матеріальну відповідальність;
7) ознайомлення з даними інвентаризації інвестиційної нерухомості, її результатами;
8) перевірка наявності картотеки інвестиційної нерухомості, правильності ведення інвентарних
карток;
9) перевірка правильності відображення операцій з інвестиційною нерухомістю фінансової
звітності підприємства.
Здійснення аудиторської перевірки у зазначеній послідовності дозволить аудитору отримати
необхідні докази для формування обґрунтованого висновку щодо правильності відображення у
фінансової звітності операцій з інвестиційною нерухомістю.
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Візіренко С.В., Якубина О.П. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ З ІНВЕСТИЦІЙНОЮ
НЕРУХОМІСТЮ
Метою. Розгляд теоретичних аспектів аудиторської перевірки правильності облікового відображення
операцій з інвестиційною нерухомістю.
Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети використано наступний інструментарій методів
наукового дослідження: діалектичний метод пізнання - для уточнення поняття інвестиційної нерухомості як
економічної обліково-аналітичної категорії; аналітико-монографічний – при вивченні літературних джерел;
системно-аналітичний метод – при дослідженні законодавчих чи інших нормативно-правових актів з питань
аудиту операцій з інвестиційною нерухомістю; методи опису, конкретизації, формалізації – при визначенні
основних напрямів аудиторської перевірки правильності облікового відображення в обліку операцій з
інвестиційною нерухомістю; абстрактно-логічний метод – для узагальнення теоретичних положень, формування
висновків та пропозицій.
Результати. Розглянуто та охарактеризовано теоретичні аспекти аудиторської перевірки правильності
облікового відображення операцій з інвестиційною нерухомістю. Визначено послідовність проведення
аудиторської перевірки операцій з інвестиційною нерухомістю.
Наукова новизна Удосконалено модель послідовності аудиту операцій з інвестиційною нерухомістю
шляхом виокремлення основних напрямків аудиторської перевірки правильності оцінки інвестиційної нерухомості
при придбанні, переведенні основних засобів до складу інвестиційної нерухомості. Аргументовано, що здійснення
аудиторської перевірки у зазначеній послідовності дозволить аудитору отримати необхідні докази для
формування обґрунтованого висновку щодо правильності відображення у фінансової звітності операцій з
інвестиційною нерухомістю.
Практична значущість. Отримані результати дослідження у формі пропозицій та методичних
рекомендацій можуть бути використані аудиторськими компаніями під час проведення аудиту операцій з
інвестиційною нерухомістю.
Ключові слова: інвестиційна нерухомість, оцінка інвестиційної нерухомості, справедлива вартість,
балансова вартість, методика аудиту інвестиційної нерухомості, фінансова звітність, облікова політика
підприємства.
Vizirenko S.V., Yakubyna O.P. THEORETICAL ASPECTS OF AUDIT OF OPERATIONS WITH THE
INVESTMENT REAL ESTATE
Purpose the article is consideration of theoretical aspects of auditing the correct accounting of transactions with
real estate investments.
Methodology of research. To achieve the goal used the following methods toolkit scientific research: dialectical
method of cognition is to elucidate the notion of real estate investment as an economic and accounting analytic
categories; analytical and monographic – while studying literary sources; systematic and analytical method in the study
of legislative and other normative legal acts on audit operations of real estate investments; methods of description,
specification, formalization – in the determination of basic directions of auditor check of correctness of account recording
the transactions of real estate investments; abstract-logical method for the generalization of theoretical positions, forming
conclusions and suggestions.
Findings. Reviewed and described the theoretical aspects of auditing the correct accounting of transactions with
real estate investments. It was determined the sequence of audit operations from investment property.
Originality the obtained results lies in the improvement of the model of a sequence of audit of operations with
investment property, by highlighting the main directions of auditor check of correctness of valuation of investment
property upon acquisition, transfer of assets in investment real estate. It is argued that the implementation of the audit in
the sequence will enable the auditor to obtain the necessary evidence for the formation of sound conclusions regarding
the appropriate accounting of transactions with real estate investments.
Practical value is that the main provisions of this research in the form of proposals and methodical
recommendations can be used by audit firms during the audit of transactions with real estate investments.
Key words: investment property the valuation of investment property, fair value, book value, method of audit of
investment property, financial reporting, accounting policy.
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ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ

Визиренко
С.В.,
Якубина
О.П.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
АУДИТА
ОПЕРАЦИЙ
С
ИНВЕСТИЦИОННОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Цель. Рассмотрение теоретических аспектов аудиторской проверки правильности учетного отражения
операций с инвестиционной недвижимостью.
Методика исследования. Для достижения поставленной цели использован следующий инструментарий
методов научного исследования: диалектический метод познания - для уточнения понятия инвестиционной
недвижимости как экономической и учетно-аналитической категории; аналитико-монографический – при изучении
литературных источников; системно-аналитический метод – при исследовании законодательных или иных
нормативно-правовых актов по вопросам аудита операций с инвестиционной недвижимостью; методы описания,
конкретизации, формализации – при определении основных направлений аудиторской проверки правильности
учетной отражение в учете операций с инвестиционной недвижимостью; абстрактно-логический метод – для
обобщения теоретических положений, формирование выводов и предложений.
Результаты. Рассмотрены и охарактеризованы теоретические аспекты аудиторской проверки
правильности
учетного
отражения
операций
с
инвестиционной
недвижимостью.
Определена
последовательность проведения аудиторской проверки операций с инвестиционной недвижимостью.
Научная новизна. Усовершенствована модель последовательности аудита операций с инвестиционной
недвижимостью путем выделения основных направлений аудиторской проверки правильности оценки
инвестиционной недвижимости при приобретении, переводе основных средств в состав инвестиционной
недвижимости. Аргументировано, что осуществление аудиторской проверки в указанной последовательности
позволит аудитору получить необходимые доказательства для формирования обоснованного заключения
относительно правильности отражения в финансовой отчетности операций с инвестиционной недвижимостью.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования в форме предложений и методических
рекомендаций могут быть использованы аудиторскими компаниями во время проведения аудита операций с
инвестиционной недвижимостью.
Ключевые слова: инвестиционная недвижимость, оценка инвестиционной недвижимости, справедливая
стоимость, балансовая стоимость, методика аудита инвестиционной недвижимости, финансовая отчетность,
учетная политика предприятия.
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ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ВИТРАТАМИ
ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. На даний момент ринкова економіка викликає потребу у поглибленні
інформативності управлінської звітності, яка складається як структурними підрозділами, так і в межах
підприємства в цілому. Тому головною метою діяльності будь-якого суб’єкта господарювання є
максимізація прибутку та підвищення ефективності виробництва, адже якщо не буде ефективного
управління витратами, досягнення високих результатів діяльності підприємства буде неможливим.
Важливим елементом є забезпечення процесу управління витратами, яке примусить
керівництво підприємства планувати майбутнє виробництво, визначати виробничу політику,
здійснювати контроль за рівнем операційних витрат.
Борошномельно-круп’яна галузь є важливою ланкою агропромислового комплексу, оскільки вона
забезпечує виробництво основних продуктів харчування людей – борошна і круп, а також відіграє
провідну роль в забезпеченні населення та інших галузей харчової індустрії цими соціальнозначущими продуктами.
Специфіка борошномельно-круп’яної галузі потребує особливої уваги до організації обліку
виробничих витрат для оперативного та суворого контролю окремих їх елементів, виявлення
необґрунтованих відхилень витрат від нормативів (лімітів), аналізу та плануванню структури
собівартості продукції.
Тому виникає необхідність прийняти таку номенклатуру обліку витрат за статтями, яка
відповідала б принципам управління (витрати-випуск-результат), а також в повній мірі відповідала
галузевому характеру. Це питання поки недостатньо повно висвітлено як в науковій літературі, так і в
нормативних документах з бухгалтерського обліку.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розвиток системи управління
витрат, їх обліку, контролю та аналізу здійснили такі вітчизняні та зарубіжні вчені: М. Т. Білуха,
Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, М. Г. Грещак, З. В. Гуцайлюк, А. Г. Загородній, З. В. Задорожній,
В. Б. Івашкевич, Є. В. Калюга, О. В. Карпенко, В. О. Ластовецький, Л. В. Нападовська, Г. О. Партин,
М. С. Пушкар, В. С. Рудницький, В. В. Сопко, М. Г. Чумаченко, Г. О. Швиданенко, А. Апчерч, П. Артилл,
Н. Ханд, І. Д. Фаріон, Р. Фиджеральд, Дж. Фостер та інші. Процес ознайомлення і вивчення
економічних джерел дає змогу сказати, що існують нерозкриті деталі щодо контролю витрат та їх
управління на підприємствах, що зумовлює необхідність проведення подальших досліджень.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження процесу управління виробничими
витратами підприємства з метою удосконалення аналізу, контролю та деталізації класифікації витрат
залежно від обсягу виробництва та обґрунтування складу статей та елементів витрат виробництва
продукції.
Виклад основного матеріалу дослідження. Важливим засобом успішного пошуку резервів
зниження витрат і собівартості продукції є побудова ефективної системи планування цих показників.
Планування витрат виробництва потрібно здійснювати у ході розробки річних планів
підприємств, річні плани розбивати на квартали, а за потреби – і на місяці. Метою розробки плану
собівартості продукції є визначення планових мінімальних, але таких, що забезпечують нормальний
хід процесу виробництва, економічно обґрунтованих загальних витрат на виробництво [2, с. 125].
Під витратами розуміють спожиті ресурси або гроші, які необхідно заплатити за товари, роботи,
послуги.
Для управління витратами потрібна інформація про об’єкт витрат: продукцію, роботи, послуги,
які потребують оцінки витрат, що з ними пов’язані. Види витрат залежно від цілей оцінки представлено
у табл. 1.
Таблиця 1
Види витрат залежно від цілей оцінки
Оцінка запасів та визначення фінансових
результатів
Вичерпані й невичерпані

Релевантні й нерелевантні

Собівартість продукції та витрати періоду

Постійні та змінні

Прямі й непрямі

Маржинальні й середні

Прийняття рішень

Основні й накладні
Джерело: [6]

Контроль

Контрольовані та
неконтрольовані

Дійсні й можливі

Вичерпані (спожиті) – це витрати поточної діяльності, понесені для отримання доходу звітного
періоду.
Невичерпані (неспожиті) – витрати, понесені у процесі поточної діяльності для отримання
доходу або іншої вигоди в майбутніх періодах.
Релевантні – величина витрат, яка може бути змінена внаслідок прийняття рішення, а
нерелевантні – не залежать від прийняття рішень [15, с. 800].
Дійсні витрати вимагають сплати грошей, а можливі витрати (втрати) – це вигода, яку втрачають,
коли вибір одного напрямку дії вимагає відмовитись від альтернативного рішення [3, с. 22].
Маржинальні визначають суму витрат на виробництво додаткової одиниці продукції.
Контрольовані (неконтрольовані) – витрати, які можна безпосередньо контролювати (не можна
контролювати) або чинити (не чинити) на них вплив [6, с. 672-678].
В системі управління витратами використовують спеціальні методи, які дозволяють успішно
реалізувати всі функції управління, наприклад, функцію контролю забезпечують нормальний метод
обліку, підготовка і аналіз внутрішніх звітів тощо. Контроль повинен здійснюватися, якщо виявлені
відхилення виходять за межі заздалегідь визначених допусків [10, с. 450]. Для здійснення контролю
необхідно мати еталон для порівняння – план (бюджет). Звідси бюджетний контроль – це зіставлення
фактичних показників із запланованими.
Отже, бюджетування – це процес планування майбутніх операцій підприємства у вигляді
системи бюджетів. Термінологія, яка застосовується при бюджетуванні у різних науковців, є різною. Це
стосується як самого процесу, так і назв окремих розрахунків. Зарубіжні автори використовують такі
назви, як бюджетний фінансовий звіт або планування прибутку.
Г. О. Партин та А. Г. Загородній визначають, що бюджет – це план майбутніх дій та заходів
підприємства, виражений у грошових або натуральних вимірниках, що відображає доходи та витрати,
надходження і видатки як підприємства загалом, так і його структурних підрозділів на певний період
часу, а також суму капіталу, яку необхідно залучити підприємству для досягнення планових завдань.
Процес планування майбутньої діяльності підприємства та оформлення його результатів у вигляді
системи бюджетів називають бюджетуванням [12, с. 225].
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С. Ф. Голов під бюджетуванням розуміє процес планування майбутніх операцій підприємства та
оформлення його результатів у вигляді системи бюджетів. Бюджет – це план майбутніх операцій,
виражених у кількісних (здебільшого грошовому) вимірниках [5, с. 340].
М. Г. Грещак використовує таке визначення терміну «бюджетування»: процес узгодженого або
цілісного планування та контролю діяльності окремих підрозділів і підприємства в цілому. Ключовим
технологічним елементом бюджетування є бюджет. Бюджет можна визначити як оперативний
(зазвичай у межах одного року) план роботи окремого підрозділу або всього підприємства, в якому
залежно від характеру центру відповідальності детально відображають фінансово-економічні
параметри його діяльності [13, с. 68].
Г. О. Швиданенко, В. В. Лаврененко, О. Г. Дерев’янко, Л. М. Приходько визначають, що бюджет –
це план майбутніх операцій, виражених у кількісних вимірниках (здебільшого грошових). Під
бюджетуванням сьогодні прийнято розуміти [8, с. 122]:
 технологію фінансового планування, обліку і контролю доходів і витрат бізнесу на всіх рівнях
управління, яка дає змогу аналізувати прогнозовані і фактичні фінансові показники;
 планування майбутніх господарських операцій підприємства і оформлення його результатів у
вигляді системи бюджетів;
 метод розподілу ресурсів, охарактеризованих у кількісній формі, для досягнення кількісно
вимірюваних цілей;
 процес планування руху ресурсів по підприємству на заданий майбутній період чи проект.
До фінансових бюджетів усі автори відносять три бюджети, називаючи їх по-різному (план чи
бюджет грошових коштів (потоків); проект (план) балансу чи бюджетний (прогнозний) баланс, проект
звіту про прибутки та збитки [11, с. 438] або Бюджетний звіт про прибутки та збитки [4, с. 583].
Деякі дослідники, характеризуючи систему бюджетів, називають одночасно окремі її елементи
різними термінами: плани, кошториси та розрахунки, прогнози [10, с. 436]. Визначення терміну
«бюджет» може відповідати поняттю «фінансовий план» на майбутній період, оскільки бюджети
виражаються переважно у фінансових показниках. Термін «план» означає намір чи рішення досягнути
певних параметрів, а під «прогнозом» мається на увазі передбачення майбутнього стану цих
параметрів [12, с. 225].
Систему загального бюджетування вважають засобом постановки та конкретизації
короткострокових завдань у межах загального стратегічного плану, важливим засобом для реалізації
таких функцій управління, як планування та контроль, що зображено на рис. 1 [7, с. 213].
Елементи системи бюджетування

Об'єкт
бюджетування

Модель
бюджетування

Суб'єкти
бюджетування

Вхідні та вихідні
дані

Принципи
бюджетування

Методи
бюджетування

Цілі та завдання (цільові
показання та нормативи)

Інструменти
бюджетування

Рис. 1. Основні елементи системи бюджетування
Джерело: [7]

Можна виділити такі види бюджетів, як оперативні (на місяць), тактичні (на рік) та стратегічні (на
період більше року).Також можна виокремити такі етапи, необхідні для ефективної організації процесу
бюджетування на підприємствах:
 доведення основних напрямів політики підприємства до осіб, які відповідають за підготовку
бюджетів;
 визначення обмежувальних чинників;
 підготовка бюджету продаж;
 попереднє складання бюджетів;
 обговорення бюджетів з вищим керівництвом;
 координація та аналіз обговорених бюджетів;
 затвердження бюджетів [3, с. 33].
Бюджетування як управлінська технологія передбачає наявність трьох складових:
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1) методика розробки бюджетів – технологія бюджетування;
2) організаційні процедури бюджетного планування і виконання бюджетів – організація
бюджетування;
3) засоби автоматизації обробки інформації – автоматизація фінансових розрахунків [8, с. 123].
Відсутність будь-якого складового елементу призводить до неефективної роботи системи в
цілому та знижує надійність бюджетування підприємства. Існують такі варіанти розробки планів, як
додаткове планування, планування з нуля, планування програм, планування на основі маркетингових
досліджень, планування життєвого циклу продукції [11, с. 459]. Отже, під час розроблення бюджетів
підприємства можуть використовувати такі основні методи:
 методи приросту – бюджетні суми визначають на підставі звітних даних попереднього
бюджетного періоду з врахуванням перспектив діяльності в майбутньому бюджетному періоді;
 пріоритетний метод – ґрунтується на даних попереднього бюджетного періоду, однак
передбачає обґрунтування пріоритетних напрямів відносно скорочення або збільшення бюджетних
сум;
 бюджетування з нульової точки – менеджери обґрунтовують значення бюджетних показників
на основі детального аналізу господарських операцій і нормативів витрачання ресурсів, тобто, якщо
діяльність здійснюється вперше, «з нуля» [12, с. 230].
Процес бюджетування на підприємствах необхідно проводити в певній послідовності:
1. Складання бюджетів прямих і загальновиробничих витрат.
2. Складання бюджетів кожного виробничого підрозділу.
3. Складання зведеного бюджету підприємства в цілому.
Надалі підлягають обов’язковому аналізу відхилення фактичних показників витрат від планових
з метою оцінки виконання таких бюджетів.
На кожному з етапів бюджетування використовується інформація економічного аналізу. На
першому етапі підготовки зведеного бюджету показники економічного аналізу (планові й прогнозні) є
підґрунтям показників бюджету. При цьому існує тісний взаємозв’язок бюджетів і показників
економічного аналізу. Після завершення бюджетного періоду аналізу підлягають відомості виконання
планових величин. Крім того, моніторинг бюджетних показників також впливає на організацію
аналітичного рівня бухгалтерського обліку [14, с. 456].
Перед розробкою плану собівартості на підприємствах необхідно провести ретельний і
всебічний аналіз його господарської діяльності за попередній період. Особлива увага повинна
приділятися визначенню величини й причин виникнення витрат, не обумовлених нормальною
організацією виробничого процесу:
– наднормативних витрат сировини й матеріалів, палива, енергії;
–доплат робітникам за відхилення від нормальних умов праці й понаднормові роботи;
–втрат від простою машин і агрегатів, аварій, недостач;
–втрат, зумовлених нераціональними господарськими зв’язками щодо поставки сировини,
матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих виробів, порушенням технологічної й трудової
дисципліни.
Для аналізу виробничої собівартості продукції потрібна класифікація витрат залежно від обсягу
виробництва, яка дозволяє кожному сільськогосподарському підприємству вирішувати, які саме
виробничі витрати включати до виробничої собівартості в розрізі технологічного процесу;
розраховувати повну виробничу собівартість продукції (робіт, послуг) або ні, шляхом віднесення
постійних витрат періоду реалізованої продукції на виробничу собівартість або на фінансові
результати діяльності підприємства в цілому (рис. 2).
Найбільш точну та діючу в сучасних умовах класифікацію витрат на змінні та постійні для
сільськогосподарських підприємств пропонують Р. А. Алборов та Л. І. Хоружий [1]. Запропонована
вченими номенклатура статей та елементів витрат дозволяє максимально врахувати всі витрати, які
несе підприємство в цілому, його підрозділи (бригади, цеха) в розрізі кожного виділеного циклу
виробництва. Крім того, дана номенклатура побудована на основі групування таких ознак класифікації
витрат: відношення до технологічного процесу виробництва, економічний зміст, спосіб включення до
собівартості, місце виникнення, види продукції (робіт, послуг), статті витрат, відношення до обсягу
виробництва.
Узагальнюючи вищенаведені пропозиції, рекомендується до використання класифікація витрат
виробництва залежно від обсягу виробництва та номенклатуру статей та елементів витрат відповідно
циклу виробництва продукції (табл. 2).
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Змінні прямі витрати
Виробнича собівартість

Умовно-змінні прямі витрати
Постійні прямі і непрямі витрати
Змінні прямі витрати
Умовно-змінні прямі витрати

Повна собівартість

Постійні прямі і непрямі витрати
Постійні витрати періоду
Фінансовий результат

Постійні витрати періоду

Рис. 2. Схема формування витрат та собівартості продукції
Джерело: [9, с. 130]

Таблиця 2
Класифікація витрат виробництва залежно від обсягу виробництва та номенклатура статей та
елементів витрат для організації їх обліку в борошномельно-круп’яній галузі
№
п/п

1
2
3

Цикли виробництва
Осінньо-зимові
Весняні
Весняно-літні
роботи
роботи
роботи
Змінні та умовно-змінні прямі трудові і матеріальні витрати (пропорційні)
Оплата праці основних працівників (включаючи
+
+
+
відрахування на соціальні заходи)
Оплата праці найманих працівників (включаючи
+
+
відрахування на соціальні заходи)
Паливо та мастильні матеріали
+
+
+
Найменування статей та елементів витрат

Інші умовно-змінні прямі витрати
Роботи та послуги:
- вагові автомашини
+
- автомашини спеціального призначення
+

+

+
+

- електропостачання

+

-

+

- водопостачання

-

-

+

- роботи та послуги сторонніх організацій

+

+

+

Витрати на утримання основних засобів:
- оплата праці
- ПММ

+
+

+
+

+
+

Постійні прямі і непрямі витрати
- витрати на ремонт основних засобів
+

+

+

- амортизація приміщень та техніки

+

+

+

7

Інші витрати (включаючи плату за оренду)

+

+

+

8

Непродуктивні витрати

+

+

+

9

Втрати від браку

-

-

-

10

Загальновиробничі витрати

+

+

+

+

+

-

-

+

+

4

5

6

1-10. Виробничі витрати (скорочена собівартість)
Постійні витрати періоду
11

Адміністративні витрати

+

Витрати на збут
Фінансові витрати (відсотки за користування
13
+
кредитами)
1-13. Повна (комерційна) собівартість
Джерело: власна розробка авторів
12
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Надана розробка номенклатури витрат має за мету організацію внутрішнього інформаційного
забезпечення, тим самим створюючи умови для наукового управління виробництвом та контролю
виробничих витрат в умовах ринкових відносин та підвищення економічної ефективності виробництва.
Висновки з проведеного дослідження. На підставі проведеного дослідження можна зробити
такі висновки: впровадження процесу управління виробничими витратами на підприємствах дозволить
поліпшити фінансові результати, раціонально розподіляти і використовувати ресурси, оптимізувати
витрати підприємства і запровадити оперативний контроль за процесом формування прямих
виробничих і загальновиробничих витрат. Запропонована номенклатура статей та елементів витрат
для організації їх в обліку в борошномельно-круп’яній галузі має велике значення для визначення та
аналізу собівартості, оскільки дозволить впровадити попроцесний та нормативний методи обліку,
вести традиційний калькуляційний варіант обліку витрат або облік прямих витрат за системою
«директ-костінг» для нарахування та аналізу відповідно повної та неповної (скороченої) виробничої
собівартості продукції.
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Лищенко О.Г., Дейнега О.О. ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Мета – дослідження процесу управління виробничими витратами підприємства з метою удосконалення
аналізу, контролю та деталізації класифікації витрат залежно від обсягу виробництва та обґрунтування складу
статей та елементів витрат виробництва продукції.
Методика дослідження. В процесі дослідження використано методи: індукції та дедукції, теоретичне
узагальнення, системний підхід – для з’ясування економічної сутності виробничих витрат, визначення місця
виробничих витрат та ефективності управління; табличний і графічний методи – для наочного зображення
поданих даних; абстрактно-логічний – для узагальнення теоретичних положень, формування висновків та
пропозицій. Методами аналізу та синтезу зроблено висновки щодо доцільності та можливості практичного
використання результатів дослідження.
Результати. Доведено, що номенклатура статей та елементів витрат для організації їх в обліку в
борошномельно-круп’яній галузі має велике значення для визначення та аналізу собівартості, оскільки дозволить
впровадити попроцесний та нормативний методи обліку, вести традиційний калькуляційний варіант обліку витрат
або облік прямих витрат за системою «директ-костінг» для нарахування та аналізу відповідно повної та неповної
(скороченої) виробничої собівартості продукції.
Обґрунтовано, що метою діяльності будь-якого суб’єкта господарювання є максимізація прибутку та
підвищення ефективності виробництва, проте, якщо не буде ефективного управління витратами, досягнення
високих результатів діяльності підприємства буде неможливим.
Наукова новизна. Запропоновано до використання класифікацію витрат виробництва залежно від обсягу
виробництва та номенклатуру статей та елементів витрат відповідно циклу виробництва продукції.
Практична значущість. Основні результати даного дослідження у формі практичних рекомендацій можуть
бути використані на підприємстві при організації управлінського обліку витрат з метою їх мінімізації.
Ключові слова: бюджетування, стратегічне планування, бюджет, операційні бюджети, фінансові бюджети,
інвестиційні бюджети, центри витрат, аналіз.
Lyshchenko O.H., Deineha O.O. MANAGEMENT PROCESS OF PRODUCTION COSTS AT THE
ENTERPRISE
Purpose – of the management of production costs the company to improve analysis, monitoring and detailed
classification of costs based on production volume and justification of spending items and elements of production.
Methodology of research. To achieve this goal the article used methods: induction and deduction, theoretical
synthesis, systematic approach to determine the economic essence of production costs, determining the place of
production cost and efficiency management; tabular and graphical methods for visual images submitted data; abstract
logical – to summarize theoretical propositions, formulated conclusions and proposals. Methods of analysis and
synthesis of conclusions on the feasibility and possibility of practical use of research results.
Findings. Proved that the range of articles and items for the cost of their recognized to the flour-grinding industry
is important for the identification and analysis of costs, as will regulatory and process-implement methods of accounting,
to the traditional calculation option cost accounting or accounting system of direct costs "direct-costing" for the
calculation and analysis under complete and incomplete (reduced) production unit cost.
Proved that the purpose of any business entity is to maximize profits and increase efficiency, but unless effective
cost management, achieving high performance of the company will not be possible.
Originality. A classification for use in production costs based on production volume and the range of items and
cost elements under production cycle.
Practical value is that the main provisions of the study in the form of practical recommendations can be used by
the company in the organization of management accounting costs in order to minimize them.
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Лыщенко Е.Г., Дейнега А.А. ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Цель – исследование процесса управления производственными затратами предприятия с целью
усовершенствования анализа, контроля и детализации классификации расходов в зависимости от объема
производства и обоснование состава статей и элементов затрат производства продукции.
Методика исследования. В процессе исследования использованы методы: индукции и дедукции,
теоретическое обобщение, системный подход для выяснения экономической сущности производственных
затрат, определения производственных затрат и эффективности управления; табличный и графический методы
для наглядного изображения представленных данных; абстрактно-логический – для обобщения теоретических
положений, формирование выводов и предложений. Методами анализа и синтеза сделаны выводы о
целесообразности и возможности практического использования результатов исследования.
Результаты. Доказано, что номенклатура статей и элементов затрат для организации их в учете в
мукомольно-крупяной отрасли имеет большое значение для определения и анализа себестоимости, поскольку
позволит внедрить попроцессный и нормативный методы учета, вести традиционный калькуляционный вариант
учета затрат или учет прямых затрат по системе «директ-костинг» для начисления и анализа в соответствии
полной и неполной (сокращенной) производственной себестоимости продукции.
Обосновано, что целью деятельности любого предприятия является максимизация прибыли и повышение
эффективности производства, однако, если не будет эффективного управления затратами, достижение высоких
результатов деятельности предприятия будет невозможным.
Научная новизна. Предложено к использованию классификацию издержек производства в зависимости от
объема производства и номенклатуру статей и элементов затрат в соответствии цикла производства продукции.
Практическая значимость. Основные положения данного исследования в форме практических
рекомендаций могут быть использованы на предприятии при организации управленческого учета затрат с целью
их минимизации.
Ключевые слова: бюджетирование, стратегическое планирование, бюджет, операционные бюджеты,
финансовые бюджеты, инвестиционные бюджеты, центры затрат, анализ.
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ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ
Постановка проблеми. Фундаментом прийняття ефективних управлінських рішень
керівниками або власниками малих підприємств є опрацювання чисельних потоків різноманітної
економічної інформації, провідна роль у загальній сукупності яких належить обліковій інформації.
Обґрунтування даного твердження полягає в тому, що система обліку підприємства породжує
інформаційні ресурси та забезпечує потреби менеджменту для ухвалення коригуючих рішень,
виконуючи різноманітні функції, зокрема, інформаційну, контрольну, аналітичну, управлінську. З-поміж
них пріоритетною є саме інформаційна, оскільки підприємство як система може існувати лише на
основі інформації про координацію та субординацію елементів виробничої системи, взаємодію з
середовищем, адекватність функціонування господарюючого суб’єкта визначеним завданням. А його
успішний розвиток та досягнення бажаного рівня економічної безпеки зумовлює виділення у системі
управління підприємства підсистем операційного, тактичного і стратегічного менеджменту, кожна з
яких вимагає оригінальної та різноманітної інформації, що надають відповідні підсистеми обліку [7,
с. 41]. Тож, для забезпечення стабільних показників діяльності суб’єктів малого бізнесу та можливості
їх конкуренції необхідно передусім сформувати відповідне обліково-інформаційне забезпечення
прийняття управлінських рішень, яке б дозволило оперативно усувати всі негативні явища, що
виникають в процесі здійснення господарської діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання реформування бухгалтерського обліку
суб’єктів малого бізнесу та посилення його дієвості в управлінні постійно перебуває в центрі наукової
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дискусії. Цією проблемою переймаються такі вітчизняні науковці, як Ф. Ф. Бутинець, І. А. Герасимович,
М. Т. Білуха, В. А. Гавриленко та ін. Проте, незважаючи на вагомі напрацювання науковців, потреба у
гармонізації бухгалтерського обліку з міжнародними стандартами та наявність великої кількості змін у
законодавчому забезпеченні обліку та оподаткування малих підприємств потребує на подальше
вивчення питань організації управлінського обліку, оскільки до тепер на малих підприємствах існують
методологічні та організаційні проблеми, пов’язані з функціонуванням системи управлінського обліку
та звітності. Зокрема, недостатньо вивчені та мало висвітлені в наукових публікаціях питання:
організації управлінського обліку з урахуванням спрощеної структури управління за принципом
«витрати-вигоди»; взаємодії спрощеної системи бухгалтерського, управлінського та податкового
обліку; складання форм внутрішньої управлінської звітності з урахуванням потреб користувачів малих
підприємств. А тому проблема організації управлінського обліку та побудови управлінської звітності
суб’єктами малого бізнесу набуває все більшої актуальності.
Постановка завдання. Мета статті полягає в розробці практичних рекомендацій з організації
управлінського обліку на підприємствах малого бізнесу, що дозволить спростити прийняття
управлінських рішень, забезпечити систематизацію та узагальнення інформації щодо
результативності діяльності, а отже, уникнути значних навантажень на обліковий персонал малих
підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. У зв’язку з реформуванням бухгалтерського
обліку і переходом України до міжнародних стандартів формування фінансової звітності необхідно
здійснити перегляд традиційного відношення до фінансової інформації як ретроспективного, так і
стратегічного характеру. Надання ретроспективної інформації щодо господарської діяльності
підприємства є основним призначенням фінансового обліку, водночас основним призначенням
управлінського обліку є забезпечення оперативною та перспективною необхідною для прийняття
управлінських рішень. Фінансовий облік вимірює процеси, які вже відбулися. Керівників підприємств
малого бізнесу в більшій мірі цікавлять не стільки результати їх минулої діяльності, скільки способи
досягнення бажаних результатів в майбутньому. Керівникам недостатньо знати, скільки коштує та чи
інша продукція – для них важливо, чому вона стільки коштує, а головне, як зробити так, щоб її
виробництво було вигідним, який очікуваний дохід від запланованих господарських заходів, яка
ефективність нових інвестицій тощо. У зв’язку з цим виникає необхідність створення системи
внутрішньої інформації – управлінського обліку, який слід визнати синтезом методів і принципів обліку
доходів та витрат, а також прогнозування, планування (бюджетування), аналізу і контролю [4].
Усвідомлення потреби та бажання запровадити управлінський облік ще недостатньо для
здійснення цього наміру. На шляху впровадження управлінського обліку є певні перешкоди, які
полягають у подоланні дискусій щодо необхідності його впровадження. Так, не є таємницею, що у
наукових працях трапляються твердження про недоцільність використання управлінського обліку на
малих підприємствах, оскільки цінність отриманої управлінської інформації в багатьох випадках є
меншою, ніж витрати на її отримання. Дані твердження економічно необґрунтовані, оскільки брак
інформації управлінського обліку досить часто призводить до суттєвих непрогнозованих втрат. За
словами Ч. Т. Хонгрен та Дж. Фостер, малі компанії більш ризикують, малюючи райдужні перспективи,
тому їм необхідно хоча б прораховувати виробничий потенціал, контролювати витрати протягом року
та порівнювати їх із очікуваними доходами [10, с. 124].
Управлінський облік забезпечує інформацією всі рівні управління й формує уявлення про сильні
та слабкі сторони підприємства. Саме це дає можливість керівництву оцінити ефективність поточної
діяльності підприємства, формувати тактичні й стратегічні плани подальшого розвитку, оптимізувати
використання трудових і фінансових ресурсів, здійснювати контроль за діяльністю та приймати
доцільні управлінські рішення на основі отриманої інформації [8, с. 77]. Тож, зупинимось на більш
детальному вивченні процесу впровадження управлінського обліку та складання управлінської
звітності на підприємствах малого бізнесу з урахуванням обмеженості обсягу їх облікової інформації в
рамках спрощеної форми організації бухгалтерського обліку.
Спрощена форма організації обліку та оподаткування приваблює багатьох платників простішими
вимогами до ведення обліку та складання фінансової звітності, а також простішим (на відміну від
загальної системи) механізмом оподаткування. Проте право на застосування спрощеної системи
обліку та оподаткування мають лише суб’єкти малого та мікропідприємництва, критерії розмежування
яких встановлено ч. 3 ст. 55 ГКУ (табл. 1).
Головною метою організації управлінського обліку та формування управлінської звітності
суб’єктами малого та мікропідприємництва є отримання своєчасної та повної аналітичної інформації
для всіх рівнів системи управління з метою ефективного функціонування підприємства в ринкових
конкурентних умовах господарювання. Для мікропідприємств, де середня кількість працівників не
перевищує 10 осіб, а річний дохід не перевищує суму, еквівалентну 2 млн. євро, найбільш характерна
проста структура управління фірми, яка виражається в одноосібному володінні власника, який
самостійно займається бухгалтерським обліком та складанням фінансової звітності, при цьому
управлінський облік практично не ведеться.
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Таблиця 1
Критерії віднесення підприємств до різних суб’єктів підприємництва
Суб’єкт господарювання
Суб’єкт великого
підприємництва
Суб’єкт середнього
підприємництва
Суб’єкт малого
підприємництва
Суб’єкт
мікропідприємництва
Джерело: [3]

Середня кількість працівників за
календарний рік
Перевищує 250 осіб
Від 50 до 250 осіб
Не перевищує 50 осіб
Не перевищує 10 осіб

Річний дохід від будь-якої діяльності
Перевищує суму, еквівалентну 50 млн. євро
Становить суму, еквівалентну від 10 до 50
млн. євро
Не перевищує суму, еквівалентну 10 млн.
євро
Не перевищує суму, еквівалентну 2 млн.
євро

На малих підприємствах, де середня кількість працівників не перевищує 50 осіб, а річний дохід
не перевищує суму, еквівалентну 10 млн. євро, функції управлінського обліку, в більшості випадків, не
визначені і найчастіше розділені між бухгалтерією і економічними службами або повністю покладені на
бухгалтерію. Такий поділ функцій, відсутність на підприємствах чітко оформленої системи, відсутність
фахівців в області управлінського обліку представляє певну проблему і дозволяє говорити тільки про
існування деяких елементів управлінського обліку [2, с. 146].
Відтак, малі розміри підприємств та спрощена система управління підприємств малого бізнесу
потребують організації спрощеної системи управлінського обліку і звітності, оскільки в умовах
обмеження матеріальних, фінансових і трудових ресурсів для малого бізнесу важливо отримувати
максимальну інформацію при мінімальних витратах. На думку В. С. Леня, внутрішня управлінська
звітність має бути: оперативною, при цьому короткою, достатньою і корисною, точною, достовірною та
об’єктивною, зрозумілою, порівнянною з іншими звітами [5, с. 112].
Оскільки при спрощеній формі ведення обліку підприємства малого бізнесу застосовують
спрощений план рахунків (від 19.04.2001 р. № 186), то згідно Наказу Міністерства фінансів України
«Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку
малими підприємствами» № 422 від 25.06.2003 р. [9], узагальнення господарських операцій
здійснюється із застосуванням наступним облікових регістрів:
 Відомість 1-м: Розділ I. «Облік готівки і грошових документів». Розділ II (зворотна сторона)
«Облік грошових коштів та їх еквівалентів»;
 Відомість 2-м «Облік запасів»;
 Відомість 3-м: Розділ I. «Облік розрахунків з дебіторами і кредиторами за податками і
платежами, облік довгострокових зобов’язань і доходів майбутніх періодів». Розділ II (зворотна
сторона) «Облік розрахунків з оплати праці»;
 Відомість 4-м: Розділ I. «Облік необоротних активів та амортизації (зносу)». Розділ II (зворотна
сторона) «Облік капітальних і фінансових інвестицій та інших необоротних активів»;
 Відомість 5-м: Розділ I. «Облік витрат». Розділ II. «Облік витрат на виробництво». Розділ III.
«Облік доходів і фінансових результатів». Розділ IV. «Облік власного капіталу, витрат майбутніх
періодів, забезпечень майбутніх витрат і платежів».
З вище перелічених облікових регістрів носієм інформації щодо доходів та витрат підприємства
є Відомість 5-м. Отже, саме цей регістр має перебувати у найбільш тісному зв’язку з внутрішньою
управлінською звітністю. Показники внутрішньої управлінської звітності мають бути більш
деталізованими, містити оціночну або розрахункову інформацію, що надасть можливість формувати
оперативні дані, порівнювати з плановими показниками, корегувати виробничий процес [6, с. 377].
Тож, процес впровадження системи управлінського обліку слід проводити обмірковано, поетапно, з
оцінкою ефективності кожної стадії і ретельним плануванням наступної, оскільки витрати на
впровадження системи управління повинні привести до безперечного і відчутного ефекту для
підприємства.
Процес вибору та формування інформації у внутрішній управлінській звітності має набувати
наступного вигляду (рис. 1).
Оскільки управлінський облік спрямований на забезпечення управлінського процесу
інформацією щодо витрат, доходів та фінансових результатів, то на початковому етапі організації
управлінського обліку на підприємствах малого бізнесу доцільно визначитись з проектуванням
фінансової структури підприємства, а саме з виокремленням центрів: витрат, доходів та прибутку.
Розробка моделі фінансової структури вимагає від керівників розуміння особливостей бізнесу,
тож початковим етапом впровадження управлінського обліку на малих підприємствах має стати аналіз
бізнес-процесів підприємства та розробка на підставі його результатів регламентних процедур
управлінського обліку.
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Аналіз бізнес-процесів підприємства
Розробка регламентних процедур управлінського обліку
Визначення критеріїв визнання витрат та доходів підприємства
Визначення ознак та видів класифікації витрат та доходів
підприємства
Бюджетування витрат діяльності підприємства
Визначення з документообігом з обліку доходів та витрат
підприємства
Процес впровадження
управлінського обліку

Визначення методики калькулювання собівартості продукції,
робіт чи послуг
Визначення з методикою узагальнення та передачі інформації
щодо витрат, доходів та фінансових результатів для прийняття
управлінських рішень
Визначення кількісних
бюджетів витрат

та

якісних

показників

виконання

Розроблення форм внутрішньої звітності з елементами аналізу
та контролю
Вибір моделі взаємодії управлінського та фінансового обліку
Доповнення Наказу про облікову політику в частині організації
управлінського обліку та формування внутрішньої фінансової
звітності
Забезпечення захисту конфіденційності інформації

Рис. 1. Процес впровадження управлінського обліку
Джерело: власна розробка
Формування інформації щодо витрат та доходів підприємства потребує вибору класифікації
витрат, організації їх документального відображення, вибору методики калькулювання собівартості
продукції, робіт чи послуг.
Важливим моментом при організації управлінського обліку є визначення необхідної і достатньої
кількості бюджетів, їх статей, взаємозв’язків між бюджетами, визначення кількісних та якісних
показників виконання бюджетів витрат, розроблення форм внутрішньої звітності з елементами аналізу
та контролю та вибір моделі взаємодії управлінського та фінансового обліку. При цьому система
управлінського обліку (або впроваджувати окремі елементи системи управлінського обліку) не
повинна суперечити принципу співвідношення «витрати - вигоди», коли витрати на впровадження
такої системи будуть перевищувати ефект, отриманий від її функціонування. Відтак, головними
вимогами побудови системи управлінського обліку на малих підприємстві мають стати спрощеність,
доступність і зрозумілість [1, с. 338].
Висновки з проведеного дослідження. В сучасних умовах господарювання запорукою
розвитку малого бізнесу є виділення у системі управління підприємства підсистем операційного,
тактичного і стратегічного менеджменту, кожна з яких вимагає належного обліково-інформаційного
забезпечення прийняття управлінських рішень. У зв’язку з цим виникає необхідність створення
системи внутрішньої інформації – управлінського обліку. Проте, на жаль, обмеженість фінансових і
трудових ресурсів суб’єктів малого бізнесу та громіздкість управлінського обліку ускладнює його
запровадження. Тож, враховуючи характерні ознаки спрощеної системи управління на підприємствах
малого бізнесу виникає нагальна потреба у вирішенні методологічних питань запровадження
спрощеного управлінського обліку.

91

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 1’2017[34]
Міжнародний науково-виробничий журнал

Бібліографічний список
1. Гоголь Т.А. Облік та звітність на підприємствах малого бізнесу: управлінський аспект /
Т.А. Гоголь // Проблеми економіки. – 2013. – № 1. –С. 338-344.
2. Гоголь Т.А. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємств малого бізнесу :
[монографія] / Т.А. Гоголь. – Чернігів : Видавець Лозовий В.М., 2014. – 384 с.
3. Господарський кодекс України № 436-IV від 16.01.2003 [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua/go/436-15.
4. Довжик О.О. Роль управлінського обліку та проблеми його впровадження на підприємствах /
О.О. Довжик // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2012. – № 2. – С. 174-179.
5. Лень В.С. Управлінський облік : [навч. посіб.] / В.С. Лень. – [2-ге видання]. – К. : Знання-Прес,
2006. – 317 с.
6. Ніпорко Н.І. Формування системи обліку на малому підприємстві: управлінський аспект /
Н.І. Ніпорко // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2015. – № 4. – С. 377-384.
7. Олійничук О.І. Обліково-інформаційне забезпечення формування й імплементації стратегії
економічної безпеки підприємства / О.І. Олійничук // Вісник ЖДТУ. – 2015. – № 1(71). – С. 41-46.
8. Погорелов Ю.С. Інструменти управлінського обліку на промислових підприємствах /
Ю.С. Погорелов, Ю.Ю. Миронова, М.В. Краснощік // Економіка і регіон. – 2015. – № 3(52). – С. 77-82.
9. Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського
обліку малими підприємствами : Наказ Міністерства фінансів України № 422 від 25.06.2003 р.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uazakon.com/document/fpart91/idx91491.htm.
10. Хонгрен Ч.Т. Бухгалтерский учет: управленческий аспект / Ч.Т. Хонгрен, Дж. Фостер ; [пер. с
англ. под ред. Я.В. Соколова]. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 416 с.
References
1. Hohol, T.A. (2013), “Accounting and reporting for small business: administrative aspect”, Problemy
ekonomiky, no. 1, pp. 338-344.
2. Hohol, T.A. (2014), Oblikovo-analitychne zabezpechennia upravlinnia pidpryiemstv maloho biznesu
[Accounting and analytical maintenance of small businesses], monograph, Vydavets Lozovyi V.M.,
Chernihiv, Ukraine, 384 p.
3. Verkhovna rada Ukrainy (2003), Hospodarskyi kodeks Ukrainy [Economic Code of Ukraine], Zakon
Ukrainy dated 16.01.2003 no. 436-IV, available at: http://www.zakon.rada.gov.ua/go/436-15 (access date
February 01, 2017).
4. Dovzhyk, O.O. (2012), “The role of management accounting and problems of its implementation in
enterprises”, Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii, no. 2, pp. 174-179.
5. Len, V.S. (2006), Upravlinskyi oblik [Management accounting], Znannia-Pres, Kyiv, Ukraine, 317 p.
6. Niporko, N.I. (2015), “Formation of the accounting system for small business: administrative aspect”,
Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, no. 4, pp. 337-384.
7. Oliinychuk, O.I. (2015), “Accounting and information support strategy formation and implementation
of economic security”, Visnyk ZhDTU, no. 1(71), pp. 41-46.
8. Pohorelov, Yu.S., Myronova, Yu.Yu. and Krasnoshchik, M.V. (2015), “Tools of management
accounting in industrial enterprises”, Ekonomika i rehion, no. 3(52), pp. 77-82.
9. Ministerstvo finansiv Ukrainy (2003), Pro zatvertdzhennia Metodychnykh rekomendatsii po
zastosuvanniu rehistriv bukhhalterskoho obliku malymy pidpryiemstvamy [On approval of guidance on the
application of accounting registers small businesses], Nakaz dated 25.06.2003 no. 422, available at:
http://www.uazakon.com/document/fpart91/idx91491.htm (access date February 01, 2017).
10. Khongren, Ch.T. and Foster, Dzh. (2000), Bukhgalterskiy uchet: upravlencheskiy aspect
[Accounting: Management Aspect], Translated by Sokolov, Ya.V., Finansy i statistika, Moscow, Russia,
416 p.
Очеретько Л.М., Красовська Н.В. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
МАЛОГО БІЗНЕСУ
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бізнесу, що дозволить спростити прийняття управлінських рішень, забезпечити систематизацію та узагальнення
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малих підприємств.
Методика дослідження. В процесі дослідження використано загальнонаукові методи, зокрема: метод
теоретичного узагальнення та порівняння, який став підґрунтям встановлення відмінних рис управлінського
обліку на підприємствах малого бізнесу; логічний метод, методи індукції та дедукції, групування та узагальнення
виступили основою доведення взаємозв’язку між прийняттям управлінських рішень та їх обліково-інформаційним
забезпеченням; абстрактно-логічний метод використано при узагальненні теоретичних положень, встановленні
причинно-наслідкових зв’язків і формуванні висновків та пропозицій.
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Результати. Розроблено практичні рекомендації щодо удосконалення з організації управлінського обліку
на підприємствах малого бізнесу, що дозволить спростити прийняття управлінських рішень, забезпечити
систематизацію та узагальнення інформації щодо результативності діяльності, а отже, уникнути значних
навантажень на обліковий персонал малих підприємств.
Наукова новизна полягає в обґрунтуванні нагальної потреби в запровадженні у практиці суб’єктів малого
бізнесу управлінського обліку – фундаменту формування обліково-інформаційного забезпечення прийняття
управлінських рішень та розробці практичних рекомендацій щодо послідовності його організації на малих
підприємствах.
Практична значущість. Основні результати дослідження у формі пропозицій та методичних рекомендацій
можуть бути використані суб’єктами господарювання при запровадженні спрощеного управлінського обліку, що
дозволить, з однієї сторони, мати належне обліково-інформаційного забезпечення прийняття управлінських
рішень, а з іншої – уникнути значних навантажень на обліковий персонал підприємств.
Ключові слова: обліково-інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень, управлінський
облік, принцип співвідношення «витрати – вигоди».
Ocheretko L.M., Krasovska N.V. ORGANIZATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING AT THE
ENTERPRISES OF SMALL BUSINESS
Purpose is to develop practical recommendations on the organization of management accounting to small
businesses that will simplify management decisions, to ensure generalization and systematization of information on the
impact of activities and thus avoid significant load on your staff of small businesses.
Methodology of research. Method theoretical generalizations and comparisons become the foundation establish
distinctive features of management accounting to small businesses. Logical methods, methods of induction and
deduction, grouping and summarizing made the basis of proof of the relationship between management decisions and
their accounting and information support. Abstract logical method used at a theoretical synthesis provisions establishing
causation and forming opinions and suggestions.
Findings. The study practical recommendations for improving the organization of management accounting to
small businesses that will simplify management decisions, to ensure generalization and systematization of information on
the impact of activities and thus avoid significant load on your staff of small businesses.
Originality lies in justifying the urgent need to introduce the practice of small business management accounting –
the foundation of the formation of accounting and information support management decisions and develop practical
recommendations on its organization sequences in small businesses.
Practical value is that the main provisions of the study in the form of proposals and guidelines can be used by
entities when introducing a simplified administrative account that will on the one hand have adequate accounting and
information support management decisions, on the other –avoid significant load on your personnel.
Key words: accounting information support management decision making, management accounting, the principle
of the ratio "cost – benefit".
Очеретько Л.М., Красовская Н.В. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
МАЛОГО БИЗНЕСА
Цель. Разработка практических рекомендаций по организации управленческого учета на предприятиях
малого бизнеса, что позволит упростить принятие управленческих решений, обеспечит систематизацию и
обобщение информации о результативности деятельности, а, следовательно, позволит избежать значительных
нагрузок на учетный персонал малых предприятий.
Методика исследования. Метод теоретического обобщения и сравнения стал основой определения
отличительных особенностей управленческого учета на предприятиях малого бизнеса. Логический метод,
методы индукции и дедукции, группировки и обобщения выступили основой доказательства взаимосвязи между
принятием управленческих решений и их учетно-информационным обеспечением. Абстрактно-логический метод
использован при обобщении теоретических положений, определении причинно-следственных связей и
формировании выводов и предложений.
Результаты. Разработаны практические рекомендации по усовершенствованию организации
управленческого учета на предприятиях малого бизнеса, что позволит упростить принятие управленческих
решений, обеспечит систематизацию и обобщение информации о результативности деятельности, а
следовательно позволит избежать значительных нагрузок на учетную персонал малых предприятий.
Научная новизна состоит в обосновании необходимости внедрения в практике субъектов малого бизнеса
управленческого учета – фундамента формирования учетно-информационного обеспечения принятия
управленческих решений и разработке практических рекомендаций последовательности его организации на
малых предприятиях.
Практическая значимость. Основные результаты исследования в форме предложений и методических
рекомендаций могут быть использованы субъектами хозяйствования при введении упрощенного
управленческого учета, что позволит с одной стороны иметь надлежащее учетно-информационного обеспечения
принятия управленческих решений, а с другой избежать значительных нагрузок на учетный персонал
предприятий.
Ключевые слова: учетно-информационное обеспечение принятия управленческих решений,
управленческий учет, принцип соотношения «затраты – выгоды».
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ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО
ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО МСФЗ
Постановка проблеми. Входження нашої держави в ринковий простір об’єднаної Європи
потребує подальшої гармонізації вітчизняного бухгалтерського обліку та фінансової звітності з
підходами, прийнятими у розвинених країнах. Облікова політика, сформована підприємством
відповідно до вимог міжнародних стандартів, є ключовим елементом при складанні та поданні
фінансової звітності відповідно до МСФЗ. В цілому підходи до формування облікової політики в
Україні відповідно до національних стандартів збігаються з вимогами МСФЗ, але за окремими
об’єктами, наприклад, запасами, є розбіжності, що створює практичні труднощі при формуванні
фінансової звітності за вимогами МСФЗ.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання формування облікової політики
підприємства щодо запасів у своїх працях приділяли увагу такі вчені, як: М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець,
С. Ф. Голов, Н. М. Грабова, П. Є. Житний, М. Ю. Карпушенко, В. Е. Керімов, Г. Ю. Коблянська,
Л. Н. Котенко, М. В. Кужельний, В. А. Кулік, В. Г. Лінник, Н. В. Манжос, В. В. Новодворська,
Н. А. Новоселова, М. С. Пушкар, К. В. Романчук, В. С. Рудницький, Я. В. Соколов, В. В. Сопко,
Т. М. Сторожук, Н. М. Ткаченко та інші.
Аналіз вивчених джерел засвідчує, що, незважаючи на значну кількість наукових робіт, не
применшуючи накопиченого наукового доробку із зазначеного питання, багато проблемних питань з
формування облікової політики в частині організації обліку виробничих запасів в умовах переходу до
МСФЗ залишаються недостатньо розробленими та потребують подальших наукових розвідок.
Постановка завдання. Метою статті є уточнення та надання наукового обґрунтування
особливостям формування облікової політики підприємства в частині організації обліку виробничих
запасів в умовах переходу до МСФЗ.
Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно з МСБО (IAS) 8 «Облікові політики, зміни в
облікових оцінках та помилки» облікова політика – це конкретні принципи, основи, домовленості,
правила та практика, застосовані суб’єктом господарювання при складанні та поданні фінансової
звітності [1].
В Україні визначення поняття облікова політика наведено у Законі України «Про бухгалтерський
облік і фінансову звітність в Україні», згідно з яким, облікова політика – це сукупність принципів,
методів і процедур, які використовуються підприємством для складання і подання фінансової
звітності [2].
Як бачимо, визначення облікової політики в українському законодавстві за сутністю тотожне
визначенню у міжнародних стандартах. Також тотожнім за сутністю та змістом є й процедури
безпосереднього формування облікової політики згідно з національним законодавством України та
міжнародними стандартами. Облікова політика визначається на підставі стандартів стосовно окремих
об’єктів обліку, що містять опис принципів, методів і процедур обліку для розкриття кожної статті
(елементу) фінансової звітності. Зокрема, облікова політика щодо звітної статті «Запаси» у Балансі
(Звіті про фінансовий стан) [3] має бути сформована спираючись на положення відповідних
стандартів: П(С)БО 9 «Запаси» [4] або МСБО 2 «Запаси» [5].
Порівняльний аналіз положень П(С)БО 9 «Запаси» та МСБО 2 «Запаси» [6; 7] свідчить, що деякі
положення у П(С)БО 9 розкриті докладніше, ніж в МСБО 2 «Запаси», зокрема склад запасів та
витрати, які враховують при визначенні оцінки запасів при надходженні.
Це обумовлено тим, що міжнародні стандарти носять загальний характер. Міжнародні
стандарти не регламентують побудову плану рахунків для класифікації запасів в обліку та не
враховують національні податкові аспекти.
Згідно з МСФЗ деталізація складу запасів за конкретними об’єктами в обліку здійснюється
виходячи з загальних класифікаційних ознак, наведених в МСБО 2 «Запаси» та професійних суджень
бухгалтера. В більшості розвинених країн не існує єдиного плану рахунків, тому групи запасів та їх
кодифікація в обліку визначаються, виходячи з господарських потреб з обов’язковим розкриттям в
обліковій політиці. В Україні класифікацію запасів за видами здійснюють за допомогою груп,
передбачених в плані рахунків [8], тому це не є елементом облікової політики.
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Щодо більш детального опису складу витрат, які враховують при визначенні оцінки запасів при
надходженні в П(С)БО 9 «Запаси» порівняно з МСБО 2 «Запаси», це зумовлено національними
традиціями ретельної регламентації витрат, які необхідні для ведення податкового обліку. З точки
зору оподаткування важливо чітко розподіляти витрати на ті, що входять до первісної вартості активу,
та ті, що є витратами звітного періоду. Це питання в Україні регламентовано законодавством, отже, не
є питанням облікової політики, на відміну від практики в розвинених країнах.
Крім цього, є кілька положень, які наведені у МСБО 2 «Запаси», але відсутні у П(С)БО 9
«Запаси». Так, у МСБО 2 «Запаси» розкрито порядок визначення витрат, пов’язаних з переробкою
запасів. У П(С)БО 9 «Запаси» це положення відсутнє, а порядок обліку вказаних витрат розкрито у
П(С)БО 16 «Витрати» [9]. Проте, у будь-якому разі питання складу витрат; пов’язаних з переробкою
запасів, їх розподілу на змінні та постійні; визначення бази їх розподілу є елементом облікової
політики.
Також МСБО 2 «Запаси» передбачає можливість створення резерву знецінення запасів
(особливо для тих, які реалізуються за твердим контрактом). У П(С)БО 9 «Запаси» створення
вказаного резерву не передбачено.
МСБО 2 «Запаси» передбачає сторнування збитків від знецінення у разі, коли обставини, що
спричинили списання запасів, зникли. Згідно з П(С)БО 9 «Запаси», у подібному випадку раніше
визнані витрати не сторнують, а визнають доходом [6].
Проте, в цілому, обидва стандарти у переважній частині практично однакові, відмінності у
формулюваннях понять носять скоріше технічний, ніж змістовний характер та містять рамковий опис
альтернативних моделей обліку щодо запасів, які підприємство у межах формування облікової
політики може деталізувати залежно від завдань управління.
Як зазначає М. Т. Щирба [10], слід розрізняти елемент облікової політики і елемент об’єкта
облікової політики. Стосовно запасів як об’єкту облікової політики, такими елементами будуть
виступати окремі групи запасів. При формуванні облікової політики доцільно виділити наступні групи
запасів: товарні запаси, виробничі запаси, запаси в незавершеному виробництві (проміжних стадіях
виробництва) та у вигляді готової продукції. Ці групи запасів суттєво відрізняються один від одного
призначенням та причиною утворення, тому застосовувати до них однакові підходи в обліку не просто
недоцільно, а й неможливо. Крім того, кожна з перелічених груп запасів може бути дуже різноманітною
за складом та структурою. Тому облікова політика має по-різному визначатися для окремих видів
запасів навіть у межах однієї групи.
Найбільш структурно різноманітною є група виробничих запасів, отже, вона потребує особливо
ретельної уваги для побудови ефективного обліку та формування відповідної облікової політики.
Виробничі запаси – це матеріальні оборотні активи, які утримуються для споживання у процесі
виробництва готової продукції, виконання робіт та надання послуг, а також для управління
підприємством.
Розглянемо особливості формування облікової політики щодо виробничих запасів в умовах
переходу до МСФЗ.
Основним нормативно-правовим актом, який регулює склад обов’язкових елементів облікової
політики в Україні, є Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства [11]. З
урахуванням вимог вказаних методичних рекомендацій, П(С)БО 9 «Запаси» та МСБО 2 «Запаси»,
облікова політика у частині організації обліку виробничих запасів має бути сформована за наступними
складовими:
 формування робочого плану рахунків у частині виробничих запасів;
 визначення одиниці аналітичного обліку виробничих запасів;
 вибір формули (методу) визначення вартості виробничих запасів при вибутті;
 періодичність визначення середньозваженої собівартості одиниці виробничих запасів у разі
застосування цього методу вибуття для виробничих запасів;
 порядок обліку і розподілу транспортно-заготівельних витрат, ведення окремого субрахунку
обліку транспортно-заготівельних витрат;
 створення резерву знецінення виробничих запасів.
Стосовно таких елементів облікової політики щодо запасів, як: визначення одиниці аналітичного
обліку виробничих запасів; періодичності визначення середньозваженої собівартості одиниці
виробничих запасів; порядку обліку і розподілу транспортно-заготівельних витрат, П(С)БО 9 «Запаси»
та МСБО 2 «Запаси» не мають розбіжностей. Тому зосередимось на тих складових облікової політики
щодо виробничих запасів, які потребують уваги при переході до МСФЗ: формування робочого плану
рахунків у частині виробничих запасів; вибір формули (методу) визначення вартості виробничих
запасів при вибутті; створення резерву знецінення виробничих запасів.
Накопичення інформації в обліку щодо наявності та руху виробничих запасів здійснюється за
допомогою робочого плану рахунків.
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Згідно з міжнародними стандартами, спираючись на професійні судження, для кожного виду
виробничих запасів визначають класифікаційні ознаки, за якими відкривають окремі облікові рахунки.
Основними класифікаційними ознаками є призначення і матеріальна форма, наприклад, матеріали,
паливо, напівфабрикати, тара тощо. Разом з тим, використовують і інші класифікаційні ознаки для
відображення характеру та особливостей використання виробничих запасів в господарській діяльності
конкретного підприємства, наприклад, від важливості для виробництва виділяють основні та допоміжні
матеріали; за походженням – первинні та вторинні тощо. Міжнародні стандарти не обмежують
підприємства у виборі класифікаційних ознак при побудові робочого плану рахунків.
Вітчизняні підприємства створюють робочий план рахунків, у тому числі щодо виробничих
запасів, виключно на підставі типового плану рахунків [8] шляхом деталізації встановлених облікових
груп рахунку 20 «Виробничі запаси» за допомогою субрахунків другого, третього та далі порядку.
Для складання фінансової звітності згідно з МСФЗ українське підприємство в обліковій політиці
може передбачити використовувати робочий план рахунків, побудований на основі типового [12,
с. 115] або розробити його, застосовуючи міжнародні підходи до кодування рахунків на підставі
номерів стрічок фінансової звітності [13].
При вибутті виробничих запасів підприємство має обрати порядок визначення їх вартості. За
П(С)БО 9 «Запаси», підприємством їх оцінка здійснюється за одним з таких методів: ідентифікованої
собівартості одиниці запасів; середньозваженої собівартості; ФІФО; нормативних витрат; ціни
продажу. МСБО 2 «Запаси» використовує дещо інше трактування. Для виробничих запасів вибором
облікової політики буде вибір формули (методу) визначення собівартості запасів, для чого
передбачено три формули (ідентифікаційної індивідуальної собівартості; ФИФА або «перше
надходження – перший видаток», середньозваженої собівартості) і два методи визначення
собівартості запасів (стандартних витрат і роздрібних цін).
В обліковій політиці вибір методу можна закріпити як для виробничих запасів в цілому, так і для
кожного виду та, навіть, найменування окремо. За МСФЗ цей вибір має бути розкрито у Примітках до
річної фінансової звітності.
Іншим важливим елементом облікової політики щодо виробничих запасів є створення резерву
на знецінення запасів. В розвинених країнах підприємства, з метою зниження господарських ризиків,
створюють розгалужену систему резервів та забезпечень [14]. Згідно МСБО 2 «Запаси», підприємству
необхідно створювати резерв на знецінення запасів, якщо ринкова ціна запасів знизилася, а також
якщо компанія вважає, що вони не будуть використані або продані через можливе псування,
пошкодження або старіння. Для цього в обліковій політиці підприємства встановлюють порядок
створення резерву. Зокрема визначають об’єкт нарахування резерву (за найменуванням, видом або
окремою групою виробничих запасів); періодичність (щомісячно, щоквартально, раз на рік);
встановлюють метод тестування запасів на знецінення (відсоток від первісної вартості або заснований
на оцінці фізичного стану). Порядок встановлення резерву на знецінення запасів в обліковій політиці
може відрізнятися для різних видів виробничих запасів. Наприклад, для запасів, які входять до груп
«Основна сировина та матеріали», «Допоміжна сировина та матеріали», резерв встановлюється як
відсоток від вартості за кожним номенклатурним номером щоквартально. Втім, для груп «Будівельні
матеріали» та «Запасні частини» нарахування резерву здійснюється щорічно з використанням методу
тестування запасів на знецінення, який заснований на оцінці фізичного стану.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, за результати проведеного дослідження можна
зробити наступні висновки:
1. Формування облікової політики щодо запасів доцільно здійснювати окремо за кожною
групою: товарні запаси, виробничі запаси, запаси в незавершеному виробництві (проміжних стадіях
виробництва) та у вигляді готової продукції.
2. Виробничі запаси є найбільш різноманітною за складом групою запасів на підприємстві. Для
забезпечення ефективного використання виробничих запасів доцільно встановлювати елементи
облікової політики окремо для кожного їх виду з урахуванням особливостей їх споживання під час
господарської діяльності.
3. В умовах переходу до МСФЗ облікову політику стосовно виробничих запасів слід формувати
з урахуванням вимог як національних, так і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. При
наявності розходжень між стандартами слід використовувати професійні судження.
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Панченко О.М., Гончаренко Н.Г. ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО МСФЗ
Мета – уточнення та надання наукового обґрунтування особливостям формування облікової політики
підприємства в частині організації обліку виробничих запасів в умовах переходу до МСФЗ.
Методика дослідження. У процесі дослідження застосовувалися як загальнонаукові, так і специфічні
методи пізнання: методи логічного аналізу, синтезу, індукції і дедукції (при уточненні складу елементів облікової
політики підприємства щодо виробничих запасів в умовах переходу МСФЗ); метод системного вивчення
господарських процесів (при розробці практичних рекомендацій щодо формування облікової політики щодо
виробничих запасів); абстрактно-логічний метод (при проведенні порівняння методологічних підходів до
формування облікової політики щодо запасів згідно з МСФЗ та ПСБО, узагальненні теоретичних положень,
встановленні причинно-наслідкових зв’язків і формуванні висновків та пропозицій).
Результати. Проведено порівняний аналіз методологічних підходів до формування облікової політики
щодо виробничих запасів згідно з МСФЗ та П(С)БО. Уточнено склад елементів облікової політики щодо
виробничих запасів. Обґрунтовані особливості формування облікової політики підприємства у частині організації
обліку виробничих запасів в умовах переходу до МСФЗ.
Наукова новизна. Обґрунтовано особливості формування облікової політики українських підприємств
щодо виробничих запасів в умовах переходу до МСФЗ. Запропоновано встановлювати елементи облікової
політики окремо для кожного виду виробничих запасів з урахуванням особливостей їх споживання під час
господарської діяльності, спираючись на вимоги як національних, так і міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку та професійні судження при наявності розходжень між стандартами.
Практична значущість. Отримані результати даного дослідження у формі практичних рекомендацій
можуть бути використані суб’єктами господарювання для удосконалення підходів до формування облікової
політики у частині організації обліку виробничих запасів з метою підвищення ефективності їх використання.
Ключові слова: виробничі запаси, елементи облікової політики щодо виробничих запасів, міжнародні
стандарти фінансової звітності.
Panchenko O.M., Honcharenko N.H. FORMATION ACCOUNTING POLICY FOR INVENTORIES IN THE
TRANSITION TO IFRS
Purpose is clarification and provide scientific justification features of formation of accounting policy in the
organization of inventory accounting in the transition to IFRS.
Methodology of research. The study used a general scientific and specific methods of cognition: the methods of
logical analysis, synthesis, induction and deduction (at clarifying the structure elements accounting policy on inventory in
the transition to IFRS); method of systematic study of business processes (the development of practical
recommendations on formation of accounting policy for inventory); abstract logical method (during comparison of
methodological approaches to formation of accounting policy for inventories under IFRS and P (S), synthesis of
theoretical positions, establishing causal relationships and forming conclusions and proposals).
Findings. A comparable analysis of methodological approaches to formation of accounting policy for inventories
under IFRS and P (S). Specifies the composition of elements of accounting policy for inventory. Grounded features of
formation of accounting policy in the organization of inventory accounting in the transition to IFRS.
Originality lies in justifying the features of formation of accounting policy Ukrainian enterprises to inventory in the
transition to IFRS. It is proposed to establish the elements of accounting policies for each type of inventory allowing for
the consumption during economic activity, based on the requirements of both national and international accounting
standards and judgment in the presence of the differences between the standards.
Practical value is that the main provisions of the study in the form of practical recommendations can be used by
entities to improve approaches to the formation of accounting policies in the organization of inventory accounting to
improve the efficiency of their use.
Key words: inventory, items in your inventory policy, international financial reporting standards.
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Панченко О.М., Гончаренко Н.Г. ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ЗАПАСОВ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К МСФО
Цель – уточнение и предоставление научного обоснования особенностей формирования учетной
политики предприятия в части организации учета производственных запасов в условиях переходу к МСФО.
Методика исследования. В процессе исследования применялись как общенаучные, так и специальные
методы познания: методы логического анализа, синтеза, индукции и дедукции (при уточнении содержания
состава элементов учетной политики предприятия относительно производственных запасов в условиях переходу
к МСФО); метод системного изучения хозяйственных процессов (при разработке практических рекомендаций по
формированию учетной политики относительно производственных запасов); абстрактно-логический метод (при
проведении сравнительного анализа методологических подходов к формированию учетной политики
относительно запасов согласно с МСФО и П(С)БУ, обобщения теоретических положений, установлении
причинно-следственных связей, формирования выводов и предложений).
Результаты. Проведен сравнительный анализ методологических подходов по формированию учетной
политики согласно МСФО и П(С)БУ. Уточнен состав элементов учетной политики относительно
производственных запасов. Обоснованы особенности формирования учетной политики в части организации
учета производственных запасов в условиях перехода к МСФО.
Научная новизна. Обоснованы особенности формирования учетной политики украинских предприятий
относительно производственных запасов в условиях перехода к МСФО. Предложено устанавливать элементы
учетной политики отдельно для каждого вида производственных запасов с учетом особенностей их потребления
во время хозяйственной деятельности, опираясь на требования как национальных, так и международных
стандартов бухгалтерского учета и профессиональные требования при наличии расхождений между
стандартами.
Практическое значение. Полученные результаты данного исследования в форме практических
рекомендаций могут быть использованы субъектами хозяйствования для усовершенствования подходов к
формированию учетной политики в части организации учета производственных запасов с целью повышения
эффективности их использования.
Ключевые слова: производственные запасы, элементы учетной политики относительно
производственных запасов, международные стандарты финансовой отчетности.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ
ДИВІДЕНДІВ
Постановка проблеми. Отримання прибутку є метою створення і діяльності кожного
підприємства. Сума прибутку у вигляді дивідендів розподіляється між учасниками (власниками)
відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства. Питання виплати дивідендів є
важливим як для власників, так і для юридичної особи. Тому тема обліку і оподаткування дивідендів
не перестає бути актуальною.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Обліку дивідендів багато уваги приділяли такі
видатні науковці та економісти, як Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, В. Г. Федоренко та ін. Результати
опрацювання наукових джерел щодо оподаткування дивідендів відображено в працях таких науковців,
як: В. Гой, Л. Чернобай, В. Васюк та ін. Поряд із значним науковим здобутком, та з огляду на
реформування податкового законодавства, низка проблемних питань залишається гостро
дискусійною, недостатньо розробленою та потребує подальших наукових досліджень.
Постановка завдання. Метою дослідження є висвітлення особливостей обліку і оподаткування
дивідендів, а також здійснення пошуку шляхів їх удосконалення з метою створення умов, що покликані
збільшити довіру до підприємства, привабливість для інвесторів та усунути негативні явища, які
стримують виплату дивідендів суб’єктами господарської діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження. У різних нормативних документах надано різне
визначення терміна «дивіденди», яке підкреслює ту чи іншу його характерну ознаку. Не дивлячись на
те, що питання виплати дивідендів розглядаються цілим рядом нормативних актів, до тепер єдиного
твердження даного поняття не сформовано (табл. 1).

99

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 1’2017[34]
Міжнародний науково-виробничий журнал

Таблиця 1
Визначення дивідендів у нормативних актах
Поняття

Норма акту

Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується
акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу.
Дивіденди - платіж, що здійснюється юридичною особою, у т.ч. емітентом
корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь
власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних
паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні
(активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за
правилами бухгалтерського обліку.
Для цілей оподаткування до дивідендів прирівнюється також платіж у грошовій
формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та/або
учасника (учасників) у зв’язку з розподілом чистого прибутку (його частини).
Дивіденди - частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками)
відповідно до частки їхньої участі у власному капіталі підприємства.
Дивіденди - розподіл прибутку власникам інвестицій у капітал пропорційно до їхніх
внесків капіталу певного класу.
Джерело: розроблено авторами

ч. 1 ст. 30 Закону № 514VI [13]

Підпункт 14.1.49 ПКУ [10]

Пункт 4 П(С)БО 15 [4]
МСБО 18 [3]

Таким чином, дивідендами прийнято називати частину прибутку підприємства, що
розподіляється між його засновниками. Між тим, дивіденди можна виплачувати навіть у тому випадку,
якщо у звітному періоді не було прибутку, але є інші власні джерела.
Порядок нарахування дивідендів (прибутку на корпоративні права) значною мірою залежить від
форми організації бізнесу та форми власності.
Стандартною формою виплати дивідендів є грошова. Найпоширенішою негрошовою формою є
виплата дивідендів у формі додаткових корпоративних прав, зокрема акцій. Акціонерне товариство
має виплачувати дивіденди виключно коштами, для них також визначено граничний строк виплати
дивідендів, для інших юридичних осіб таких строків не передбачено.
Дослідимо порядок оподаткування дивідендів при їх виплаті фізичним та юридичним особам,
переваги та недоліки для окремих суб’єктів [1]:
1. ПДФО. Оподаткування дивідендів фізичних осіб регулюється пп. 170.5 (щодо резидентів), пп.
170.10 ст. 170 Податкового кодексу (щодо нерезидентів), які остаточно оподатковуються під час їх
виплати за їх рахунок (пп. 170.5.4). У цьому випадку резидент виступає в ролі податкового агента.
2. Військовий збір. З 2015 року дивіденди віднесено до переліку доходів фізичних осіб, з яких
утримується військовий збір (пп. 1.2 п. 161 підрозд. 10 розд. XX ПКУ). Ставка військового збору 1,5%.
3. ЄСВ. Дивіденди не входять до фонду оплати праці, тому сума дивідендів не є об’єктом
утримань та нарахувань ЄСВ (п. 3.35 Iнструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом
Держкомстату від 13.01.04 р. № 5 [5], п. 14 розділу II Постанови КМУ від 22.12.2010 р. № 1170 [8]).
4. ПДВ. Виплата дивідендів у негрошовій формі визнається постачанням (пп. 14.1.185, 14.1.191
ПКУ) і у емітента виникають зобов’язання з ПДВ (п. 185.1 ПКУ), виплата у грошовій формі або у
вигляді цінних паперів не є об’єктом оподаткування (пп. 196.1.6 ПКУ).
5. Податок на прибуток. Операція виплати дивідендів не впливає на витрати (доходи) емітента.
Механізм оподаткування дивідендів, що виплачуються фізичним особам, та ставки податку
зображено на рис. 1.
При оподаткуванні дивідендів фізичних осіб - нерезидентів можуть бути використані і знижені
ставки податку, якщо це визначено міжнародними договорами з країною нерезидента.
ПДФО до бюджету сплачується під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним
документом. Якщо дивіденди нараховані, але не виплачені, сума податку підлягає сплаті до 30 числа
наступного місяця [10].
Особливістю оподаткування виплати дивідендів юридичним особам є те, що емітент до або
одночасно із виплатою дивідендів за власний рахунок зобов’язаний сплатити авансовий внесок з
податку на прибуток за ставкою 18% відповідно до пп. 57.1¹.2 ПКУ. Винятком є виплати: на користь
власників материнської компанії за певних умов; фізичним особам; платниками податку на прибуток,
прибуток яких звільнений від оподаткування та інститутами спільного інвестування. Отже, при виплаті
дивідендів засновникам – фізичним особам авансові внески з податку на прибуток не сплачуються.
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Нарахування і виплата дивідендів фізичним особам (у т.ч. нерезидентам)
Резидент – юридична особа
Оподаткування військовим збором за ставкою 1,5%
Оподаткування ПДФО (пп. 170.5.4 ст. 170 ПКУ)
За ставкою 5%
доходи у вигляді
дивідендів по акціях та
корпоративних правах,
нарахованих
резидентами платниками податку на
прибуток підпри-ємств
(крім… які виплачуються
ІСІ) (п.п.167.5.2 ст. 165)

За ставкою 18%

Не включаються до загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника податку

- пасивні доході, крім
зазначених у п.п. 167.5.2 та
167.5.4 ст. 165 (п.п. 167.5.1
ст. 165);
- дивіденди
за
привілейованими
або
іншими акціями…, якщо їх
розмір більше за суму
виплат, розраховану на
будь-яку
іншу
акцію
(корпоративне
право)
(170.5.3).

дивіденди … за умови, що таке
нарахування жодним чином не
змінює пропорцій (часток) участі
всіх акціонерів (власників) у
статутному фонді емітента, та в
результаті якого збільшується
статутний фонд емітента на
сукупну
номінальну
вартість
нарахованих
дивідендів
(ст.
165.1.18)

Рис. 1. Механізм оподаткування дивідендів, що виплачуються фізичним особам
Джерело: розроблено авторами

Якщо емітент корпоративних прав є платником єдиного податку, то він безпосередньо
зобов’язаний сплачувати авансові внески з податку на прибуток, причому з усієї суми дивідендів [6].
Починаючи з 2015 року авансовий внесок при виплаті дивідендів визначають із суми
перевищення дивідендних виплат над величиною об’єкта оподаткування податком на прибуток за
відповідний звітний рік, за який виплачують такі дивіденди, грошове зобов’язання щодо якого було
погашено (пп. 57.11.2 ПКУ) [10]. Під сплаченим податковим зобов’язанням контролери мають на увазі
тільки зобов’язання з податку на прибуток. Тобто для ДФСУ виплата дивідендів єдинником
автоматично означає розрахунок авансового внеску з усієї суми дивідендів [2].
Алгоритм розрахунку суми авансового внеску з податку на прибуток, що підлягає сплаті до
бюджету, зображено на рис. 2.

Сума дивідендів за рік
> суми
оподатковуваного
прибутку року, за
результатами якого
виплачуються
дивіденди

Грошове зобов’язання із суми
оподатковуваного прибутку за
період, за який нараховані
дивіденди, погашено

Авансовий платіж розрахо-вується з
суми перевищення суми дивідендів
над
сумою
оподатковуваного
прибутку

Грошове зобов’язання із суми
оподатковуваного прибутку за
період, за який нараховані
дивіденди, не погашено

Авансовий платіж розрахо-вується з
усієї суми дивідендів

Якщо дивіденди виплачуються за частину року, то
розрахунок проводиться пропорційно

Рис. 2. Алгоритм розрахунку суми авансового внеску з податку на прибуток при виплаті
дивідендів
Джерело: розроблено авторами
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Такий порядок запроваджено з метою збереження обігових коштів платників – емітентів
корпоративних прав [14].
Наприклад, платник податку за підсумками 2016 року отримав прибуток у розмірі 150000 грн., з
яких 130000 грн. вирішено спрямувати на виплату дивідендів. Оподатковуваний прибуток за 2016 рік
склав 120000 грн. Податок з такого прибутку за ставкою 18% – 21600 грн., який станом на дату
виплати дивідендів сплачений повністю. У цьому випадку підприємству потрібно сплатити авансовий
внесок лише з частини дивідендів в розмірі 10000 грн. (130000 – 120000). Сума авансового внеску за
ставкою 18% становить 1800 грн.
Сума дивідендів, що підлягає виплаті, не зменшується на суму авансового внеску. Тобто,
власникам корпоративних прав виплачуються дивіденди в розмірі 130000 грн. без зменшення на суму
авансового внеску.
Таким чином, якщо дивіденди виплачуються в межах суми оподатковуваного прибутку, з якого
вже сплачено податок на прибуток, то авансовий внесок сплачується лише в тому разі, коли сума
дивідендів перевищує суму такого прибутку. Якщо підприємство ще не сплатило податку на прибуток
або сплатило його не повністю, воно має сплачувати авансовий внесок зі всієї суми дивідендів.
У разі якщо власники підприємства вирішили розподілити між собою прибуток за декілька
періодів (років), то й формулу розрахунку потрібно застосовувати окремо за кожним роком. Тобто
загальну суму дивідендів розподіляють за їх приналежністю до окремого року, і кожну окрему суму
дивідендів порівнюють з об’єктом оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік [2]. У даному
випадку алгоритм розрахунку авансового внеску буде значно складнішим.
Сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів не підлягає
поверненню платнику податків або зарахуванню в рахунок погашення грошових зобов’язань з інших
податків і зборів (обов’язкових платежів). Тож сплачені авансові внески не можна буде зарахувати в
рахунок сплати єдиного податку [7].
З метою зменшення податкового навантаження та уникнення подвійного оподаткування
прибутку сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів підлягає
зарахуванню у зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток, задекларованого у
податковій декларації [14].
Кодексом не передбачено зарахування сплачених авансових внесків платником єдиного податку
у зменшення податкового зобов’язання як з єдиного податку, так і з податку на прибуток у звітних
періодах після переходу на загальну систему оподаткування. Саме тому є додатковим податковим
навантаженням для цієї категорії платників. Платники єдиного податку, окрім розрахунку єдиного
податку, подають Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств, у якій у рядку 20
відображають внесені до бюджету авансові внески з податку на прибуток [6].
Отже, ставка оподаткування розподіленого прибутку (як і нерозподіленого) становить 18 %,
безпосереднім платником авансового внеску податку на прибуток є суб’єкт підприємницької діяльності
- емітент корпоративних прав; строк сплати - одночасно з виплатою дивідендів.
При виплаті дивідендів юридичним особам – нерезидентам, крім вищезгаданого авансового
внеску з податку на прибуток, необхідно утримати і сплатити ще й податок з таких доходів. Адже
відповідно до ПКУ, авансовий внесок з податку на прибуток, сплачений у зв’язку з
нарахуванням/сплатою дивідендів, не може розцінюватися як податок, який справляється під час
репатріації дивідендів (їх сплаті на користь нерезидентів) [10].
Доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, зокрема дивіденди,
оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними п. 141.4 ст. 141 Кодексу. Резидент або
постійне представництво нерезидента має утримувати податок з таких доходів за ставкою в розмірі 15
відсотків їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати [10].
Відповідно до п. 3.2 ПКУ, якщо міжнародним договором встановлено інші правила, ніж ті, що
передбачені ПКУ, застосовуються правила міжнародного договору (підставою є наявність довідки, яка
підтверджує нерезидентський статус (рис. 3), за її ж відсутності оподаткування проводиться за
українськими правилами). Перелік країн, з якими на 01.01.2016 р. укладено міжнародні договори про
уникнення подвійного оподаткування, наведено в листі ДФСУ від 28.01.2016 р. № 2815/7/99-99-12-0103-17 [9].
Таким чином, при нарахуванні та виплаті дивідендів на користь як фізичних, так і юридичних осіб
– нерезидентів податок може утримуватися за ставкою, передбаченою міжнародним договором.
Механізм оподаткування дивідендів на користь юридичних осіб – нерезидентів узагальнено на
рис. 3.
Виплата дивідендів юридичній особі резиденту не тягне за собою жодних додаткових утримань,
тобто підприємство-емітент має сплатити лише авансовий внесок з податку на прибуток при виплаті
дивідендів; виплата дивідендів юридичній особі – нерезиденту спричиняє додаткове податкове
навантаження на доходи нерезидента у розмірі 15% (п. 141.4 ПКУ).
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Виплата дивідендів юридичним особам - нерезидентам
Підприємство, що виплачує дивіденди нерезиденту, має сплатити авансовий внесок з податку на прибуток
(у розмірі 18% від суми дивідендів)
Подальше оподаткування дивідендів залежить від того, чи укладено між Україною та країною нерезидента
міжнародний договір про уникнення від подвійного оподаткування

Якщо укладено міжнародний договір

Якщо не укладено міжнародний договір

Нерезидент підтверджує свій нерези-дентський
статус довідкою

Нерезидент не підтверджує свій статус довідкою

Оподаткування дивідендів здійснюється
правилами міжнародного договору

Із сум дивідендів, що виплачуються нерезиденту,
підприємство – емітент має утримати податок за
ставкою 15% від їх суми та за їх рахунок

за

Рис. 3. Механізм оподаткування дивідендів на користь юридичних осіб – нерезидентів
Джерело: розроблено авторами

З врахуванням вищевикладеного, механізм оподаткування дивідендів набуває наступного
вигляду (рис. 4).

Сплата авансового внеску
не здійснюється

Емітент

Засновник - фіз. особа
(резидент, нерезидент)

Сплата
авансового внеску
за ставкою 18%

Сплата авансового внеску
за ставкою 18%

Справляється податок на
доходи за ставкою 5% (або
18%)

Засновник – резидент
(юр. особа)

Засновник - нерезидент
(юр. особа)

Справляється так званий
податок на репатріацію
15%

Рис. 4. Механізм оподаткування дивідендів в Україні
Джерело: розроблено авторами

Порядок відображення операцій із виплати дивідендів в обліку емітента залежить від того, за
рахунок яких джерел було здійснено їх виплату та в якій формі (грошовій чи негрошовій).
З прийняттям рішення про виплату дивідендів у підприємства зменшується власний капітал
(прибуток). На суму нарахованих, але не виплачених дивідендів збільшується обсяг заборгованості,
яка зменшується одночасно з виплатою дивідендів.
Нарахування дивідендів за рахунок прибутку відображається проведенням: Дт 443 – Кт 671 (із
закриттям 443 субрахунку на 441 Дт 441 – Кт 443, що свідчить про розподіл прибутку); за рахунок
резервного (спеціального) фонду: Дт 43 – Кт 671. Виплата дивідендів у грошовій формі
відображається проведенням Дт 671 – Кт 30, 31; їх реінвестування: Дт 671 – Кт 40.
Облік нарахування і виплати дивідендів наведено у табл. 2.

103

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 1’2017[34]
Міжнародний науково-виробничий журнал

Таблиця 2
Облік нарахування і виплати дивідендів
№
з/п

Бухгалтерський облік

Зміст господарської операції

Дебет
Нарахування і виплата дивідендів фізичним особам

1

Нараховано суму дивідендів

443

2

Утримано податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18%

671

3

Утримано військовий збір за ставкою 1,5%
Виплачено дивіденди з поточного рахунку в банку (1000 – 180
– 15)
Перераховано суму податку на доходи фізичних осіб

4
5

Кредит

1000,00

671

671
641
ПДФО
642 ВЗ

671

311

805,00

641 ПДФО

311

1800,00

6

Перераховано суму військового збору
642 ВЗ
311
Нарахування і виплата дивідендів юридичним особам - резидентам

1

Нараховано суму дивідендів
443
671
Сплачено до бюджету авансовий внесок з податку на
прибуток (18%) (1800 грн. за даними вищевказаного
641АВ
311
прикладу)
Виплачено дивіденди юридичній особі – резиденту
671
311
Відображені витрати з податку на прибуток по закінченню
981
641
звітного періоду
Зарахування авансового внеску у зменшення зобов’язань по
641
641АВ
сплаті податку на прибуток
Сплачено зобов’язання з податку на прибуток за
641
311
результатами звітного періоду (7000 – 1800)
Нарахування і виплата дивідендів юридичним особам - нерезидентам

2
3
4
5
6

Нараховано суму дивідендів нерезиденту
443
Сплачено до бюджету авансовий внесок з податку на
2
641АВ
прибуток (18%) (за даними вищевказаного прикладу)
Нарахований податок з дивідендів нерезидента при їх
3
6712
репатріації (за ставкою 15%)
4
Сплачено до бюджету податок з дивідендів нерезидента
641ПР
Виплачено дивіденди юридичній особі – нерезиденту (за
5
671
мінусом податку на репатріацію 15%)
Далі відображаються такі ж проведення, як проведення 4, 5, 6 щодо резидентів
Джерело: складено авторами
1

Сума,
грн.

180,00
15,00

15,00
10000,00
1800,00
10000,00
умовно
7000,00
1800,00
5200,00

6712

10000,00

311

1800,00

641ПР

1500,00

311

1500,00

311

8500,00

Якщо на дату нарахування та виплати дивідендів юридичним особам – нерезидентам зміниться
курс іноземної валюти, то в обліку емітента виникатимуть неопераційні курсові різниці.
Висновки з проведення дослідження. Підсумовуючи результати проведеного дослідження,
варто зазначити, що існуючий вітчизняний механізм оподаткування дивідендів є надто складним та
суперечливим. Він є невигідним для суб’єктів малого підприємництва – платників єдиного податку
(додатковий податковий тиск) [11, с. 86], що спонукає до прихованого розподілу прибутку і можливих
«прихованих» дивідендів. Авансовий внесок з податку на прибуток, платником якого вони не
виступають, є окремим видом податку, який вони зобов’язані сплачувати попри всі звільнення згідно з
пунктом 297.1 ПКУ. Заборона зараховувати авансові внески на зменшення податкових зобов’язань
таким платникам негативно впливає на обігові кошти, є вкрай дискримінаційною.
Таким чином, важливість удосконалення існуючого механізму оподаткування незаперечна. На
нашу думку, напрямками удосконалення такого механізму може бути:
- відміна авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів [11, с. 86]. Це
сприятиме запобіганню податкової дискримінації, а також уникненню подвійного оподаткування;
- врахування досвіду зарубіжних країн в залежності від напрямку, який краще підтримувати
державі на даному етапі: чи розвивати підприємства (використовуючи нерозподілений прибуток), чи
збільшувати привабливість вітчизняних підприємств перед інвесторами, покращувати життєвий рівень
населення і т.і. (направляючи підприємства на розподіл прибутку у вигляді дивідендів) [11, с. 87].
Між тим, й досі податковий тиск на громадян з низьким рівнем доходів залишається високим, що
негативно впливає на їх рівень життя, у той час як більш заможні громадяни сплачують податок з
пасивних доходів (і не тільки) за заниженими ставками [12, с. 356], у зв’язку з чим необхідно
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збалансувати оподаткування доходів у вигляді заробітної плати та доходів від нетрудової діяльності
шляхом збільшення ставки податку на пасивні доходи до 20% [12, с. 356].
З метою удосконалення обліку нарахування та виплати дивідендів:
 для нарахування дивідендів по субрахунку 671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами"
доцільно вести непередбачені Планом рахунків субрахунки другого рівня: 6711 – "Розрахунки з
засновниками-резидентами України в національній валюті України" і 6712 – "Розрахунки з
засновниками-нерезидентами України в іноземній валюті". Введення таких субрахунків до субрахунку
671 дозволить розподілити валютний і гривневий облік з можливістю нарахування курсових різниць;
 для зручності заповнення податкової звітності та контролю за сплатою податку емітентам, на
нашу думку, слід застосовувати окремий субрахунок для нарахування й сплати авансового внеску з
податку на прибуток при виплаті дивідендів, наприклад 641 Податок на прибуток/Дивіденди.
Запропоновані шляхи удосконалення дозволять спростити не тільки механізм оподаткування, а
й облік операцій, пов’язаних з виплатою дивідендів, а відтак і процедури адміністрування податків.
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Помулєва В.М., Ременюк Д.Д. УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ДИВІДЕНДІВ
Мета – дослідити особливості обліку і оподаткування дивідендів при виплаті, виявити їх недоліки, здійснити
пошук шляхів удосконалення обліку і механізму оподаткування дивідендів.
Методика дослідження. При дослідженні використовувалися загальнонаукові та специфічні
методи:логічного аналізу, системного підходу, синтезу, індукції і дедукції, узагальнення (при вивченні правових
основ та підстав виплати дивідендів, особливостей обліку і оподаткування), абстрактно-логічний – при
узагальненні теоретичних положень і формуванні висновків та пропозицій.
Результати. Проаналізовано сутність поняття «дивіденди», його трактування в різних нормативних актах.
Висвітлено основні правові аспекти, підстави та порядок нарахування і виплати дивідендів емітентами.
Встановлено, що податковий тиск на громадян з низьким рівнем доходів залишається високим, що негативно
впливає на їх рівень життя, у той час як більш заможні громадяни сплачують податок з пасивних доходів (і не
тільки) за заниженими ставками. Запропоновано збалансувати оподаткування доходів у вигляді заробітної плати
та доходів від нетрудової діяльності шляхом збільшення ставки податку на пасивні доходи до 20%. Вивчено
порядок обліку та механізм оподаткування дивідендів при їх виплаті фізичним та юридичним особам, у тому числі
нерезидентам. Визначено недоліки механізму оподаткування, зокрема для суб’єктів господарювання – платників
єдиного податку,та розроблено практичні рекомендації щодо удосконалення обліку та оподаткування дивідендів.
Наукова новизна. Узагальнено механізм оподаткування дивідендів при їх виплаті фізичним особам,
юридичним особам – резидентам та юридичним особам – нерезидентам, а також облік за цими групами.
Розроблено пропозиції щодо удосконалення обліку та оподаткування дивідендів.
Практична значущість. Результати дослідження спрямовані на вдосконалення обліку та оподаткування
дивідендів; подані пропозиції можуть бути реалізовані шляхом законодавчих змін та використані суб’єктами
господарювання (емітентами) при веденні обліку.
Ключові слова: Податковий кодекс, дивіденди, податок на прибуток, авансовий внесок з податку на
прибуток, податок при репатріації доходів, податок на додану вартість, об’єкт оподаткування, податок, облік.
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Pomulіeva V.M., Remenyuk D.D. IMPROVEMENT OF ACCOUNTING AND TAXATION OF DIVIDENDS
Purpose is to explore the features of accounting and taxation of dividends for the payment, identify their
weaknesses and search for ways to improve accounting and taxation mechanism dividends.
Methodology of research. In the study used the general scientific and specific methods: logical analysis, system
approach, synthesis, induction and deduction, synthesis – in the study of the legal basis and grounds dividends,
characteristics of accounting and taxation; abstract and logical – in a synthesis of theoretical positions and forming
opinions and suggestions.
Findings. The essence of the concept of "dividends", his interpretation of various regulations was analyzed. It
covers the main legal aspects grounds and procedure of calculation and payment of dividends by issuers. Established
that the tax burden on people with low incomes remains high, which adversely affects their quality of life, while more
affluent citizens pay tax on passive income (and not only) at low rates. A balance tax income from wages and unearned
income from activity by increasing tax rates on passive income to 20%. The accounting and mechanism of taxation of
dividends by withholding individuals and legal entities, including non-residents was examined. Deficiencies were
identified mechanism of taxation, particularly for entities – the single tax payers and practical recommendations for
improving accounting and taxation of dividends.
Originality. Overview mechanism of taxation of dividends in their payments to individuals, legal persons resident
and legal entities – residents and account for these groups. Proposals for improving accounting and taxation of dividends
were developed.
Practical value. The results of research aimed at improving the accounting and taxation of dividends; submitted
proposals can be implemented by legislative changes and used entities (issuers) in the management accounting.
Key words: Tax code, dividends, profit tax, advance payment of income tax, income tax, value added tax, object
of taxation, tax, accounting.
Помулева В.Н., Ременюк Д.Д. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ДИВИДЕНДОВ
Цель – исследовать особенности учета и налогообложения дивидендов при выплате, выявить их
недостатки, осуществить поиск путей совершенствования учета и механизма налогообложения дивидендов.
Методика исследования. При исследовании использовались общенаучные и специфические методы:
логического анализа, системного подхода, синтеза, индукции и дедукции, обобщения – при изучении правовых
основ и оснований выплаты дивидендов, особенностей учета и налогообложения; абстрактно-логический – при
обобщении теоретических положений и формировании выводов и предложений.
Результаты. Проанализировано сущность понятия «дивиденды», его трактовка в различных нормативных
актах. Освещены основные правовые аспекты, основания и порядок начисления и выплаты дивидендов
эмитентами. Установлено, что налоговое давление на граждан с низким уровнем доходов остается высоким, что
отрицательно влияет на их уровень жизни, в то время как более состоятельные граждане платят налог с
пассивных доходов (и не только) по заниженным ставкам. Предложено сбалансировать налогообложения
доходов в виде заработной платы и доходов от нетрудовой деятельности путем увеличения ставки налога на
пассивные доходы до 20%. Исследованы порядок учета и механизм налогообложения дивидендов при их
выплате физическим и юридическим лицам, в том числе нерезидентам. Определены недостатки механизма
налогообложения, в частности для субъектов хозяйствования – плательщиков единого налога, и разработаны
практические рекомендации по совершенствованию учета и налогообложения дивидендов.
Научная новизна. Обобщен механизм налогообложения дивидендов при их выплате физическим лицам,
юридическим лицам – резидентам и юридическим лицам – нерезидентам, а также учет по этим группам.
Разработаны предложения по совершенствованию учета и налогообложения дивидендов.
Практическая значимость. Результаты исследования направлены на совершенствование учета и
налогообложения дивидендов; представленные предложения могут быть реализованы путем законодательных
изменений и использованы субъектами хозяйствования (эмитентами) при ведении учета.
Ключевые слова: Налоговый кодекс, дивиденды, налог на прибыль, авансовый взнос по налогу на
прибыль, налог при репатриации доходов, налог на добавленную стоимость, объект налогообложения, налог,
учет.
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ФОРМУВАННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ СТРАТЕГІЙ
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Постановка проблеми. В умовах наростання кризових явищ в економіці України та
поглиблення внутрішніх і зовнішніх несприятливих чинників й загроз питання формування стратегії
фінансово-економічної безпеки підприємництва набувають особливого значення та актуальності.
Вагоме місце у системі управління суб‟єктом підприємництва займає розробка стратегічних
альтернатив забезпечення фінансово-економічної безпеки й ефективних форм, методів та
інструментів реагування на зовнішні і внутрішні загрози й ризики з метою досягнення фінансової
стабільності та конкурентних переваг. В даному контексті основні завдання стратегії розвитку
підприємництва спрямовуються на вирішення низки проблем, таких як: нарощування ринкової вартості
бізнесу, забезпечення довгострокової платоспроможності, фінансової стійкості та санаційної
спроможності суб‟єктів господарювання на базі безпекоорієнтованого підходу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогоднішній день існує низка фундаментальних
наукових досліджень, пов‟язаних з обґрунтуванням теоретичних та прикладних засад формування
стратегії фінансово-економічної безпеки на загальнодержавному та місцевому рівнях. Значний внесок
у розробку даної проблематики здійснили такі науковці, як: В. Баранов [1], Т. Данілова [2], Н. Ілишева
[3], Т. Іванюта, А. Заїчковський [4], П. Кравчук [6], О. Череп [8] та ін. В їх дослідженнях акцентується
увага на проблемах забезпечення фінансово-економічної безпеки України, її складових й оцінюванні
поточного стану та рівня з використанням різностороннього методичного інструментарію. Поряд з тим,
недостатня увага приділена стратегічним аспектам управління з позицій безпекоорієнтованого
функціонування суб‟єктів підприємництва, виконання ними планових завдань та стратегічних
орієнтирів в суспільстві, галузі, регіоні чи на конкретному ринку продуктів і послуг.
Постановка завдання. Метою дослідження є систематизація альтернативних стратегій
фінансово-економічної безпеки підприємництва на основі виокремлення критеріїв їх класифікації та
видів й розробка пропозицій щодо удосконалення процедур стратегічного управління.
Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах сьогодення відсутні усталені підходи до
розкриття суті та систематизації стратегій управління фінансово-економічною безпекою суб‟єктів
підприємництва, що пояснюється відмінностями у характеристиці напрямів стратегічного планування,
встановлених стратегічних цілях й ключових сферах фінансово-економічної безпеки. Зокрема,
фінансово-економічну безпеку підприємницьких структур варто трактувати в контексті використання
системного підходу, який передбачає розгляд діяльності підприємства як багаторівневої структурної
системи на основі дотримання принципів цілісності об‟єкта дослідження, що забезпечує можливість
виявлення взаємозв‟язків та взаємозалежностей між елементами системи та розробки рекомендацій
щодо їх раціонального використання на основі забезпечення ефекту операційного та фінансового
синергізму [5, с. 105].
На думку учених О. Г. Череп та З. П. Урусової, під стратегією безпеки необхідно розуміти
сукупність найбільш значущих рішень, спрямованих на надання програмного рівня безпеки
функціонування суб‟єктів підприємництва [8, с. 328].
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З позицій систематизації стратегій управління фінансово-економічною безпекою суб‟єктів
підприємництва можна констатувати відсутність єдиних критеріїв класифікації, типів та видів стратегій,
їх обґрунтованості за функціональною спрямованістю. Така ситуація в значній мірі зумовлена
існуючою фінансово-економічною нестабільністю суб‟єктів господарювання, негативними фінансовими
результатами господарювання, ризиками та погіршенням динаміки ключових індикаторів фінансовоекономічної безпеки підприємств, організацій, установ.
За нашими розрахунками у 2011-2015 рр. спостерігалася позитивна динаміка у співвідношенні
частки прибуткових та збиткових підприємств при збереженні тенденції до зростання обсягу збитків
суб‟єктів господарювання. Зокрема, частка підприємств з позитивним результатом діяльності зросла з
63,5% у 2011 році до 73,3% у 2015 році, тобто на 9,8% порівняно з 2011 р. та 7,8% з 2014 р., тобто
скорочення частки збиткових підприємств становило 36,5% у 2011 р. й 26,7% у 2015 р. відповідно.
Така ситуація може бути спричинена, з одного боку, зменшенням кількості суб‟єктів господарювання, з
іншого - їх реструктуризацію чи реорганізацією.
З позицій обґрунтування напрямів вибору стратегічних пріоритетів розвитку необхідно здійснити
поглиблений аналіз показників доходів і витрат, прибутку й рентабельності. Скорочення обсягів
виробництва, підвищення його фондо- та витратомісткості, недостатність нагромаджених
амортизаційних відрахувань на переоснащення й оновлення основних фондів, недостатність
оборотних фондів, обмеженість банківського кредитування, низький рівень конкурентоспроможності та
інноваційного розвитку призвели до найбільших за обсягом збитків у реальному секторі економіки –
590,066 млрд. грн. у 2014 р. та незначного їх скорочення до 373,517 млрд. грн. у 2015 р., що наведено
на рис. 1.

Рис. 1. Динаміка обсягу фінансового результату підприємницького сектору України за
2011-2015 рр.
Джерело: складено авторами на основі [7]

Отже, незважаючи на підвищення частки підприємств, які задекларували прибуток, загалом
підприємницький сектор показав збиткову діяльність. Для того, щоб оцінити її причинно-наслідковий
характер, доцільно проаналізувати структуру фінансового результату у розрізі видів економічної
діяльності (табл. 1).
Таблиця 1
Динаміка чистого прибутку підприємницького сектору України за видами економічної
діяльності за 2011-2015 рр.
(млн. грн.)
Вид
економічної
діяльності
1
сільське, лісове та рибне
господарство
промисловість
будівництво
оптова та
роздрібна торгівля; ремонт
транспортних
засобів і
мотоциклів

Абсолютне
відхилення (+,-)
2015р. до
2011 р.
2014 р.

Темп зміни, %
2015р. до

2011р.

2012р.

2013р.

2014р.

2015р.

2011р.

2014р.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

25341,3

26787,2

14984,5

21481,3

102849,1

77507,8

81367,8

405,9

478,8

31961,6

2592,4

-4181,1

-178730,9

-188267,9

-220230

-9537

-589,0

105,3

-4580,1

-1012,7

-5893,2

-27948,8

-25861,9

-21281,8

2086,9

564,7

92,5

12070,8

210,6

-13248,5

-133219,4

-88161,0

-100232,0

45058,4

-730,4

66,2
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продовження табл. 1
1
транспорт,
складське
господарство,
поштова та
кур‟єрська
діяльність
тимчасове
розміщування
й організація
харчування
інформація та
комунікації
фінансова та
страхова
діяльність
операції з
нерухомим
майном
професійна,
наукова та
технічна
діяльність
обслуговуюча
та
управлінська
діяльність
освіта
охорона
здоров‟я та
надання
соціальної
допомоги
мистецтво,
спорт, розваги
та відпочинок
надання інших
видів послуг

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2839,8

3127,7

-1423,4

-22591,6

-17847,8

-20687,6

4743,8

-628,5

79,0

–692,4

-984,3

-1416,7

-6641,9

-6874,9

-6182,5

-233

992,9

103,5

2068,6

3739,1

4881,5

-17137,1

-12590,2

-14658,8

4546,9

-608,6

73,5

7916,9

10769,4

5157,1

-5550,3

-9573,5

-17490,4

-4023,2

-120,9

172,5

–12852,2

-9338,0

-10192,2

-105425,7

-64369,0

-51516,8

41056,7

500,8

61,1

8267,5

-1820,2

-8390,3

-100347,2

-48656,0

-56923,5

51691,2

-588,5

48,5

–2490,7

3576,4

-1555,2

-9543,2

-9860,6

-7369,9

-317,4

395,9

103,3

75,4

112,8

119,0

62,5

80,7

5,3

18,2

107,0

129,1

–218,0

-77,3

-149,7

-1185,3

-1042,3

-824,3

143

478,1

87,9

–1904,2

-2547,6

-1495,2

-3244,0

-3566,3

-1662,1

-322,3

109,9

–6,4

-68,2

-36,3

-498,0
63,3

Всього
67797,9
35067,3
-22839,7
Джерело: складено авторами на основі [7]

-45,3

225,6

232

270,9

187,3
3525,0

-590066,9

-373516,0

-441314

216550,9

-550,9

Дані табл. 1 свідчать, що фінансовий результат підприємств України у 2015 році відносно
2011 р. показав негативну тенденцію в напрямі переходу від прибутку до збитку, загалом розмір
зменшення становив у абсолютному вимірі 441314 млн. грн., а в порівнянні з 2014 р. - 216550,9 млн.
грн. За нашими дослідженнями, у 2011 році збитковими були наступні види економічної діяльності:
будівництво, тимчасове розміщування й організація харчування, операції з нерухомим майном,
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, охорона здоров‟я та надання
соціальної допомоги, мистецтво, спорт, розваги та відпочинок, надання інших видів послуг. У 2015
році ситуація погіршилася й знизився рівень безпеки реального сектору економіки, що проявилося у
збитковості підприємств практично майже всіх видів економічної діяльності, за винятком сільського,
лісового та рибного господарства, освіти й надання інших видів послуг. Катастрофічний фінансовий
спад практично за всіма видами економічної діяльності є загрозою національній безпеці України, яка
проявляється у нездатності забезпечити інноваційний розвиток економіки, її структурну перебудову та
масштабні перетворення.
Проведені нами розрахунки дозволяють констатувати низький рівень фінансової безпеки
базових видів економічної діяльності та, більше того, про його поступове погіршення. Зокрема,
незважаючи на збільшення фінансового результату від звичайної діяльності у сільському господарстві
(на 102,3 млрд. грн протягом 2011-2015 рр.), у 2015 р. порівняно з 2011 р. цей показник зменшився у
сфері транспорту і зв‟язку (на 10,6 млрд. грн), і за 2012-2015 рр. був від‟ємним у будівництві. Рівень
рентабельності операційної діяльності лише у сільському, лісовому та мисливському господарстві у
2015 р. був високим (41,7%). Для порівняння, у промисловості становив лише 0,8%, у сфері
транспорту та зв‟язку – 1,2 %, у будівництві був від‟ємним (-7,9%) [7].
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Фінансово-економічні показники діяльності суб‟єктів підприємництва зумовлюють необхідність
конкретизації сутнісних характеристик й особливостей формування стратегій їх фінансово-економічної
безпеки з позицій системного підходу, функціональної спрямованості та ієрархічності. Систематизація
стратегій повинна базуватися на ключових характеристиках, розмежуванні їх видів, умов та сфери
застосування.
Отже, стратегія фінансово-економічної безпеки має містити наступні характеристики:
1. За ступенем ієрархії вважатися функціональною стратегією, спрямованою на захист
фінансово-економічної діяльності підприємницьких структур від різних загроз шляхом формування
довгострокових напрямів розвитку.
2. Бути засобом адаптації до динамічних умов господарювання із спрямуванням на
довгострокову фінансову стабільність.
3. Мати перспективну спрямованість, альтернативність й часовий вимір.
На думку H. Н. Ілишевої та С. І. Крилова, існує два рівні стратегії управління фінансовоекономічною безпекою суб‟єктів підприємництва:
1. Загальна, яка регламентує досягнення загальних цілей та завдань.
2. Стратегія окремих завдань, що розробляється з метою їх досягнення [3].
Відповідно до вищезазначених позицій, на підприємстві одночасно можуть існувати різні рівні
стратегії управління його фінансово-економічною безпекою, що регламентують генеральний
фінансовий напрям роботи організації та окремі завдання. Для більш низького рівня ієрархії стратегія
вищого рівня перетворюється на ціль, а для більш високого рівня є засобом.
Т. Іванюта та О. Заїчковський пропонують лише три типи стратегії фінансово-економічної
безпеки підприємства: 1) раптового реагування на загрози; 2) прогнозування небезпек та загроз
(включаючи цілеспрямоване дослідження економічної та криміногенної ситуації як всередині
підприємства, так і в навколишньому середовищі); 3) відшкодування завданих збитків [4]. Такий підхід
в певній мірі обмежує типи стратегій, не виокремлюючи критеріїв їх розмежування.
П. Кравчук пропонує використовувати підхід, згідно з яким фінансово-економічна безпека
реалізується в рамках трьох стратегій: договірної, матричної, комплексної. Головними критеріями
диференціації стратегічних підходів до управління фінансово-економічною безпекою підприємства є
такі чинники: 1) стан фінансово-економічної безпеки суб‟єкта господарювання на момент розробки
(коригування) стратегій; 2) фінансові можливості суб‟єктів підприємництва щодо політики безпеки [6].
В. В. Баранов за джерелами фінансової діяльності виділяє наступні види стратегій управління
фінансово-економічною безпекою суб‟єкта підприємництва:
 стратегія самофінансування;
 стратегія позичкового фінансування;
 стратегія венчурного фінансування;
 стратегії, спрямовані на використання нетрадиційних джерел фінансування [1].
За ступенем ризиків, на які наражається суб‟єкт підприємницької діяльності в процесі
досягнення перспективних цілей та завдань, стратегія управління фінансово-економічною безпекою,
за дослідженнями Т. Н. Данилової [2], характеризується 4 видами: агресивною, помірно агресивною,
консервативною та розвинутою.
На нашу думку, в процесі формування стратегій фінансово-економічної безпеки суб‟єктів
підприємництва, необхідно враховувати такі критеріальні ознаки, як: 1) рівень управління фінансовоекономічною безпекою, 2) метод ідентифікації, реагування та запобігання ризикам й загрозам,
3) адаптаційна спроможність та стадія життєвого циклу суб‟єкта підприємництва, 4) джерела
диверсифікації фінансової діяльності суб‟єкта підприємництва, 5) ступінь фінансового ризику,
6) рівень повноважень акціонерів, обсяг корпоративних прав й рівень контролю, 7) взаємозв‟язок
платоспроможності та очікуваних фінансових результатів. За представленими критеріями
виокремлено низку видів стратегій фінансово-економічної безпеки суб‟єктів підприємництва, які
представлено на рис. 2.
Запропонований підхід до класифікації систематизує види стратегій за виокремленими
критеріальними ознаками. Вважаємо доцільним виділити стратегії, які базуються на ступені
корпоративного контролю, що відображає частку власників у статутному капіталі підприємницьких
структур. За цим критерієм пропонуємо 2 типи корпоративної стратегії фінансово-економічної безпеки
підприємництва:
1) стратегія, заснована на прибутковості бізнесу й мінімізації доходів акціонерів, яка передбачає
мінімальну величину капіталу й рекапіталізацію прибутку у розширення підприємницької структури;
2) стратегія максимізації доходів акціонерів з акцентуванням на зростанні показників
прибутковості капіталу.
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генеральна стратегія
Залежно від рівнів
управління фінансовоекономічною безпекою

оперативна стратегія
локальна стратегія окремих напрямів безпеки

Залежно від методу
ідентифікації, реагування
та запобігання існуючим
ризикам й загрозам

стратегія раннього виявлення та реагування на загрози
та небезпеки
стратегія негайного реагування
компенсаційна стратегія безпеки
стратегія стабілізації
стратегія зростання

Залежно від адаптаційної
спроможності та стадії
життєвого циклу суб‟єкта
підприємництва

стратегія виживання
стратегія ліквідації
комбіновані стратегії
стратегія самофінансування

Залежно від джерел
диверсифікації фінансової
діяльності суб‟єкта
підприємництва

стратегія позичкового фінансування
стратегія венчурного фінансування
стратегії, сформовані на базі нетрадиційних джерел
фінансування
агресивна
помірна

Залежно від ступеня
ризику

консервативна
захисна

Залежно від рівня
повноважень акціонерів та
обсягів корпоративних
прав й рівня контролю

стратегія корпоративної безпеки з базуванням на
прибутковості бізнесу й мінімізації доходів акціонерів
стратегія корпоративної безпеки на основі максимізації
доходів акціонерів
стратегія превентивного реагування

Залежно від взаємозв‟язку
платоспроможності та
очікуваних фінансових
результатів

стратегія санації та фінансового забезпечення
антикризова стратегія
стратегія активного реагування
стратегія пасивного реагування

Рис. 2. Систематизація стратегій фінансово-економічної безпеки суб’єктів
підприємництва
Джерело: авторська розробка
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Взаємозалежність платоспроможності та очікуваних фінансових результатів функціонування
суб‟єктів підприємництва дозволила виокремити низку стратегій фінансово-економічної безпеки, а саме:
1) стратегія превентивного реагування, яка представляє собою план дій, заснований на
попередньому реагуванні й очікуваній динаміці фінансово-економічних показників діяльності суб‟єкта
підприємництва, його платоспроможності, прибутковості, ліквідності й ризиковості;
2) стратегія санації та фінансового забезпечення, яка ґрунтується на перспективних планах й
заходах із мобілізації внутрішніх і зовнішніх фінансових резервів, спрямованих на нейтралізацію
можливих загроз й зумовлених ними проблемних аспектів діяльності з метою відновлення
довгострокової фінансової платоспроможності;
3) антикризова стратегія - це перспективна складова антикризового управління, яка встановлює
набір засобів, інструментів, важелів та способів превентивного та реактивного менеджменту щодо
відновлення платоспроможності й прибутковості суб‟єкта підприємництва;
4) стратегія активного реагування – це конкретний план дій на найближчу перспективу щодо
ідентифікації, нейтралізації та мінімізації загроз й небезпек фінансово-економічній безпеці суб‟єкта
підприємництва;
5) стратегія пасивного реагування – це перспективні заходи з передбачення, реалізації,
нейтралізації чи мінімізації можливих збитків в результаті ідентифікації реальних загроз фінансовоекономічній безпеці.
Запропонований авторський підхід до систематизації стратегій фінансово-економічної безпеки
суб‟єктів підприємництва дозволить забезпечити підґрунтя для вдосконалення алгоритму розробки
загальної моделі формування фінансово-економічної безпеки суб‟єкта підприємництва на основі
виокремлення стратегічних альтернатив залежно від життєвого циклу підприємства, структури
власності й обсягу корпоративних прав, фінансової стійкості, надійності, ризиків та загроз
внутрішнього і зовнішнього середовища.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, в основі формування стратегії фінансовоекономічної безпеки суб‟єктів підприємництва є забезпечення зростання вартості бізнесу, фінансової
стійкості, конкурентоспроможності, мінімізації зовнішніх й внутрішніх ризиків і загроз.
Представлена систематизація стратегій управління фінансово-економічною безпекою суб‟єктів
підприємництва дозволяє ідентифікувати основні стратегічні проблеми, виокремити стратегічні цілі,
завдання й напрями їх реалізації на основі стратегічних альтернатив, розробляти перспективні
стратегічні плани розвитку на макро-, мезо- й мікрорівнях з врахуванням безпекоорієнтованого
підходу.
Подальші наукові дослідження повинні стосуватися розробки алгоритмів, моделей та етапів
формування стратегій фінансово-економічної безпеки підприємництва з врахуванням існуючих
негативних тенденцій, ризиків і загроз їх функціонування.
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Копилюк О.І., Музичка О.М., Баїк М.Я. ФОРМУВАННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ СТРАТЕГІЙ ФІНАНСОВОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Мета – систематизація альтернативних стратегій фінансово-економічної безпеки підприємництва на основі
виокремлення критеріїв їх класифікації та видів й розробка пропозицій щодо удосконалення процедур
стратегічного управління.
Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети використані методи досліджень: абстрактнологічні (при формулюванні стратегічних альтернатив реалізації фінансово-економічної безпеки), спостереження
та порівняння (при визначенні тенденцій та динаміки фінансових результатів суб‟єктів підприємництва за видами
економічної діяльності), методи класифікації та систематизації (при визначенні критеріальних ознак та видів
стратегій суб‟єктів підприємництва), теоретико-емпіричні методи: аналізу, синтезу, індукції та дедукції (для
дослідження засад формування стратегії управління фінансово-економічною безпекою).
Результати. Запропоновано авторський підхід до систематизації стратегій фінансово-економічної безпеки
суб‟єктів підприємництва, який дозволить забезпечити підґрунтя для вдосконалення алгоритму розробки
загальної моделі формування фінансово-економічної безпеки суб‟єкта підприємництва. Виокремлено стратегічні
альтернативи в залежності від життєвого циклу підприємства, структури власності й обсягу корпоративних прав,
фінансової стійкості, надійності, ризиків та загроз.
Наукова новизна. Удосконалено класифікацію стратегій фінансово-економічної безпеки суб‟єктів
підприємництва. Виділено нові критеріальні ознаки, такі як: 1) рівень управління фінансово-економічною
безпекою, 2) метод ідентифікації, реагування та запобігання ризикам й загрозам, 3) адаптаційна спроможність та
стадія життєвого циклу суб‟єкта підприємництва, 4) джерела диверсифікації фінансової діяльності суб‟єкта
підприємництва, 5) ступінь фінансового ризику, 6) рівень повноважень акціонерів та обсяг корпоративних прав й
рівень контролю, 7) взаємозв‟язок платоспроможності та очікуваних фінансових результатів.
Практична значущість. Запропоновані підходи можуть бути використані для розробки стратегій розвитку
підприємницьких структур й визначення конкурентної позиції суб‟єкта підприємництва, його місця у створенні
доданої вартості у розрізі видів економічної діяльності. Викладені результати досліджень можуть слугувати
основою стратегічного планування, аналізу, регулювання і контролю в процесі обґрунтування довгострокових
цілей функціонування суб‟єктів підприємництва.
Ключові слова: стратегія, фінансово-економічна безпека, суб‟єкт підприємництва, прибутковість, ризики,
загрози.
Kopylyuk О.I., Muzychka O.M., Bayik M.Ya. FORMATION AND SYSTEMATIZATION THE STRATEGIES OF
FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF BUSINESS
Purpose – systematization of alternative strategies of financial and economic security of business with criteria of
their classification and types and development of proposals for improving the strategic management procedures.
Methodology of research. The research methods to achieve this goal are used: abstract logic (in the formulation
of strategic alternatives implementation of financial and economic security), monitoring and comparison (in determining
the trends and dynamics of the financial performance of business entities by economic activity), methods of classification
and systematization (criterion when determining the characteristics and types of strategies entities), theoretical and
empirical methods, analysis, synthesis, induction and deduction (for the study of the principles of forming the
management strategy of financial and economic security).
Findings. The author‟s approach of systematize strategies for financial and economic security of business
entities that will provide the basis for improving the overall algorithm development model of financial and economic
security of business entities are proposed. The strategic alternatives, depending on the life cycle of the company,
ownership structure and volume of corporate rights, financial stability, reliability, risks and threats are determined.
Originality. Classification of financial strategies and economic security of business entitiesare improved. The new
criterion features, such as: 1) the level of control of financial and economic security, 2) the method of identifying,
preventing and responding to risks and threats, and 3) adaptation capacity and life cycle stage entity, 4) diversifying
sources of financial entity, 5) the degree of financial risk, 6) the powers of shareholders and the amount of corporate
rights and level of control, 7) relationship solvency and expected financial results are presented.
Practical value. The approaches can be used to develop strategies for the development of businesses and
determine the competitive position of the business entity, its place in the creation of added value in terms of economic
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activities. The results of research can serve as a basis for strategic planning, analysis, regulation and control in the study
long-term objectives of the operation of businesses.
Key words: strategy, financial and economic security, business entity, profitability, risks, threats.
Копылюк О.И., Музычка О.М., Баик М.Я. ФОРМИРОВАНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЙ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Цель – систематизация альтернативных стратегий финансово-экономической безопасности
предпринимательства на основании критериев их классификации и видов, разработка предложений по
совершенствованию процедур стратегического управления.
Методика исследования. Для достижения поставленной цели использованы методы исследований:
абстрактно-логические (при формулировке стратегических альтернатив реализации финансово-экономической
безопасности), наблюдения и сравнения (при определении тенденций и динамики финансовых результатов
субъектов предпринимательства по видам экономической деятельности), методы классификации и
систематизации
(при
определении
критериальных
признаков
и
видов
стратегий
субъектов
предпринимательства), теоретико-эмпирические методы: анализа, синтеза, индукции и дедукции (для
исследования основ формирования стратегии управления финансово-экономической безопасностью).
Результаты. Предложен авторский подход к систематизации стратегий финансово-экономической
безопасности субъектов предпринимательства, позволяющий обеспечить основу для совершенствования
алгоритма разработки общей модели формирования финансово-экономической безопасности субъекта
предпринимательства. Выделены стратегические альтернативы в зависимости от жизненного цикла
предприятия, структуры собственности, объема, корпоративных прав, финансовой устойчивости, надежности,
рисков и угроз.
Научная
новизна.
Усовершенствовано
классификацию
стратегий
финансово-экономической
безопасности субъектов предпринимательства. Выделены новые критериальные признаки, такие как: 1) уровень
управления
финансово-экономической
безопасностью,
2) метод
идентификации,
реагирования
и
предотвращения рисков и угроз, 3) адаптационная способность и стадия жизненного цикла субъекта
предпринимательства, 4) источники диверсификации финансовой деятельности субъекта предпринимательства,
5) степень финансового риска, 6) уровень полномочий акционеров и объем корпоративных прав и уровень
контроля, 7) взаимосвязь платежеспособности и ожидаемых финансовых результатов.
Практическая значимость. Предложенные подходы могут быть использованы для разработки стратегий
развития предпринимательских структур и определения конкурентной позиции субъекта предпринимательства,
его места в создании добавленной стоимости в разрезе видов экономической деятельности. Изложенные
результаты исследований могут служить основой стратегического планирования, анализа, регулирования и
контроля,
которые
позволяют
обосновывать
долгосрочные
цели
функционирования
субъектов
предпринимательства.
Ключевые слова: стратегия, финансово-экономическая безопасность, субъект предпринимательства,
доходность, риски, угрозы.

УДК 338.439.5 : 631.147
Білоткач І.А.,
канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри маркетингу
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ
ТРАНСФОРМАЦІЙ В РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Постановка проблеми. Одне з найважливіших місць в галузевій структурі національної
економіки займає сільське господарство. Від рівня його розвитку залежить не лише стан інших галузей
національного господарства, а й добробут населення країни, зокрема сільських мешканців, які
складають 31% населення нашої держави. Стратегії, тактиці, механізмам інституціональних
перетворень в процесі ринкової трансформації сільського господарства і АПК в цілому присвячено
велику кількість наукових досліджень. Але стрімкий розвиток органічного агровиробництва в світі та в
останні роки в Україні потребують більш поглибленого вивчення теоретичних, методологічних й
практичних засад функціонування ринкових інститутів, які мають забезпечувати ефективне
використання економічними суб‟єктами ринкової інфраструктури, захищеність вітчизняних
продовольчих ринків, державну підтримку розвитку органічного аграрного виробництва і т.ін.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним і прикладним аспектам розвитку
інституційних процесів в економіці в цілому і в сільському господарстві зокрема присвячені праці
К. Маркса, М. Вебера, Й. Шумпетера, Е. Дюркгейма, Т. Веблена, А.Сміта, Р. Коуза, О. Уільямсона,
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Д. Норта, теоретичні аспекти розглядаються у працях Л. Антонюк, Н. Апатової, Ю. Бажала,
В. Вишневського, В. Гейця, О. Гончаренко, В. Дементьєва, С. Ілляшенка, П. Леоненка, В. Тарасевича,
П. Юхимчука, А. Чухна, Ю. Яковця та ін.
Серед вітчизняних вчених вивченню зарубіжного досвіду впровадження безпечного та
органічного агровиробництва присвятили наукові праці Р.М. Безус, В.В. Підліснюк, В.І. Артиш,
М.І. Кобець, П.В. Писаренко, В.Ф. Сайко, Б.В. Буркинський, Є.В. Милованов, Т.О. Зайчук, Т.Г. Дудар та
інші.
Але необхідність підвищення ефективності розвитку органічного агровиробництва потребує
більш детального розгляду та вдосконалення теоретичних основ інституційних трансформацій, які
впливають на ринкову систему та її учасників – виробників та продавців органічної
сільськогосподарської продукції.
Постановка завдання. У матеріалах дослідження, представлених у статті ставиться за мету
окреслення еволюційних трансформацій та сучасний стан інституцій, які формують ринок органічної
сільськогосподарської продукції і висвітлення особливостей їх розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасне людське суспільство, вирішуючи
завдання отримання корисного для себе результату, представляє собою соціально-економічну
систему, яка впорядкована за допомогою певних норм, інститутів.
Інституціоналізм як самостійний напрямок економічної думки розпочав формуватися після того,
як американський економіст Чарльз Гамільтон у 1916 році вперше ввів науковий термін
«інституціоналізм», який етимологічно опирався на два основних поняття – інституція та інститут. При
цьому під терміном «інституція» розумівся порядок, звичай, обґрунтування, а термін «інститут»
передбачав закріплення звичаїв і порядків у вигляді законів та відповідних установ, що займалися їх
адмініструванням. На теперішній час під терміном «інституціоналізм» розуміються рефлексивні норми,
правила поведінки, що позитивно сприймаються суспільством та закріпляються у вигляді нормативних
правових актів та форм їх реалізації [1].
Основним розробником методології інституціоналізму вважається Т. Веблен, який обґрунтував
свої ідеї в рамках теорії суспільної еволюції. Торстейн Веблен звернув увагу наукової громадськості
на те, що в умовах ринкової економіки споживачі знаходяться під впливом різних видів суспільного і
психологічного впливу, що зазвичай призводить до нераціональності тих рішень, що ним
приймаються. Він обґрунтував існування так званого «престижного або показного споживання», що
згодом отримало назву «ефект Веблена». При цьому престижне споживання пояснюється існуванням
так званого «дозвільного (бездіяльного) класу», який займає в соціальній піраміді особливе положення
[1]. Приналежність до цього класу визначається володінням значною власністю, можливістю не
використовувати фізичну працю для забезпечення власних потреб та несе за собою шану та повагу.
Наукова праця Т. Веблена «Теорія дозвільного класу» (1899 рік) спричинила подальшу активізацію
використання терміну «інституціалізм».
Т. Веблен прийшов до висновку, що ринкова економіка характеризується не ефективністю та
доцільністю, а демонстративним марнотратством та заздрісним порівнянням.
Представники інституціоналізму вважають, що неокласична ринкова теорія є ідеологічно
упередженою і несе певну філософію поглядів на систему цінностей. При обґрунтуванні економічного
механізму неокласична теорія ігнорує роль політичних, соціологічних, соціально-психологічних
факторів і не звертає належної уваги на найважливіші структурній інституціональні особливості
реальної економіки.
Специфіка інституціоналізму полягає у тому, що він започатковується з розгляду інституційного
розрізу економічної системи. Інституціоналісти вважають, що рушійною силою суспільного розвитку є
інститути, що визначають джерела і обмеження, зв‟язок економічної і політичної влади. Під цим
терміном зазвичай розуміють або ж певні соціальні явища, такі як сім‟я, держава, монополії,
профспілки, тощо., або прояви суспільної психології, мотиви поведінки і способи мислення, що стали
звичними для певної групи людей або всього народу, а також звичаї, традиції, звички, а також правові,
етичні та інші явища.
Один з теоретиків інституціоналізму Чарльз Гамільтон запропонував таке визначення:
«Інститути – це словесний символ для кращого позначення групи словесних звичаїв. Вони позначають
домінуючій і постійний образ мислення, який став звичним для групи і перетворився для народу у
звичай. Інститути встановлюють межі і форми людської діяльності. Світ звичаїв та звичок, до якого ми
пристосовуємо наше життя, являє собою сплетіння та нерозривне життя інститутів» [1]. Включаючи всі
інститути – державу, законодавство, звичаї, інститути сім‟ї та власності – в перелік явищ, що
аналізувалися економічною теорією, ідеологи цього напряму прагнули до більш ширшого визначення
предмету дослідження.
З аргументації Дж. Коммонса, «інститут – колективна дія по контролю, визволенню і розширенню
індивідуальних дій» [2]. При подальшому розвитку неоінституціоналісти 1970-90-х років –
О. Уільямсон, Р. Коуз, Д. Норт, А. Гриф, Дж. Гелбрей, Г. Мюрдаль, Д. Белл, О. Тоффлер –
розглядають інститут в якості найважливішого фактору економічної взаємодії. Так Д.Норт визначав
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інститути як «правила гри» в суспільстві, які забезпечують взаємовідносини між людьми і структурують
стимули обміну у всіх його сферах – політичній, економічній та соціальній. Д. Норт відмічає
функціональність характеристик інститутів. За його визначенням, «інститути – це правила, механізми,
що забезпечують їх виконання, та норми поведінки, які структурують повторювані взаємодії між
людьми» [3].
Розвитку категоріального трактування «інституту» присвятили праці й вітчизняні науковці. Так,
наприклад, О. Гончаренко в своїх наукових працях розкриває функціональне призначення інституту
агроінновацій, в якому виокремлено: «стабілізуючу функцію, яка за допомогою правового,
інформаційного та інфраструктурного забезпечення регламентує інноваційний процес в
агропромисловому виробництві; адаптаційну функцію, що ідентифікує і зближує формальні та
неформальні обмеження інноваційного розвитку; регулюючу функцію, спрямовану на удосконалення
правового поля, врахування та адаптацію еволюційних обмежень і запровадження відповідних
стимулів інноваційних перетворень». Також О. Гончаренко визначає «інститут агроінновацій» як
«організаційну форму взаємодії інституцій інноваційного спрямування, що регламентують
інноваційний процес в агропромисловому виробництві, адаптують формальні та неформальні
обмеження інноваційного розвитку і забезпечують мотивацію інноваційних перетворень» [4].
Критичний аналіз теоретичних напрацювань категоріального змісту та функціональних
характеристик «інституту» дає можливість узагальнено сформулювати його найбільш суттєві
характеристики: 1) норма, правило; 2) повторювана взаємодія, яку вона структурує та регулює; 3)
механізм взаємодії, що забезпечує відповідність існуючим нормам; 4) саморегулююча система
спрямована на забезпечення ефективності діяльності людства.
Опрацювання та узагальнення наукових джерел дозволяє запропонувати авторське
визначення економічного інституту, як сукупності формальних і неформальних елементів
впливу на економічну діяльність суб’єктів, які забезпечують їх ефективне співіснування.
Стосовно проблематики та мети нашого дослідження під інститутами розвитку органічного аграрного
виробництва розуміються фактори (норми) регулювання (організацію поведінки) в процесі розвитку і
взаємовідносин економічних, соціальних, духовних та інших підсистем як цілісної системи дій по
забезпеченню функціонування ринку органічної сільськогосподарської продукції в умовах національної
економіки, що забезпечить покращення якості життя людей та ефективність їхньої діяльності.
Безумовно, людське життя та взаємодія між індивідумами забезпечується комплексною
системою інститутів. І при зміні будь-якої складової людської взаємодії насамперед потрібно дбати
про забезпеченість та обґрунтованість інституційних змін.
Інституційні зміни Дуглас Норт визначив як «складний процес, тому що граничні зміни можуть
бути наслідком в правилах, неформальних обмеженнях, в способах і ефективності примусу до
виконання правил і обмежень. Більш того, процес інституціональних змін носить інкрементний, а не
дискретний характер» [3]. Українським економічним енциклопедичним словником під редакцією проф.
С.В. Мочерного інституціональні зміни визначаються «як безперервний процес кількісно-якісних змін
та перетворень різних соціальних і економічних інститутів» [5]. Л.А. Кривцун дає визначення
інституційним змінам як змінам, які спричиняють появу нових правил з відповідними механізмами
забезпечення їх виконання, зникнення старих діючих правил, а також зміни структури трансакцій в
рамках існуючого набору правил для учасників того або іншого процесу [6].
Російський академік Л.І. Абалкін визначає інституційні зміни «як процес зміни соціальних
інститутів» [7].
На нашу думку, окреслені поняття «інституційних перетворень» не повною мірою відображають
специфіку інституціональних перетворень економіки на сучасному етапі економічного розвитку взагалі
і зокрема у сфері органічного агровиробництва.
Враховуючі предмет нашого дослідження, під інституціональними трансформаціями ми
розуміємо одночасну трансформацію соціальних, економічних, правових, фінансових,
технологічних, власницьких, неформальних, релігійних та організаційно-управлінських
інститутів. При цьому, слід зазначити, комплексність таких змін. Якщо зміни відбуваються в
якомусь з одних інститутів, при цьому інші інститути не залучені до визначеної трансформації,
то такі зміни не можливо вважати інституціональними.
Це формулювання засновано на тому, що людська життєдіяльність комплексно врегульована
структурою інститутів, що забезпечує формальний та неформальний її розвиток в ринкових умовах.
До інституційних змін ми відносимо зміни відношень власності (формування приватного сектору),
розробку новітніх технологій (технології обробітку ґрунту, догляду за рослинами та тваринами і т.ін.),
формування нових організацій і утворень ринкового типу (кредитні спілки, кооперативи, комерційні
банки і т.ін.), а також створення такого економічного механізму, який буде сприяти ефективній зміні
інституційної системи у разі потреби. Тобто, якщо мова йде про розвиток органічного виробництва, то
інституціональні зміни повинні охоплювати всі аспекти людської життєдіяльності [8].
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Визначені аспекти дають нам можливість запропонувати алгоритм підходу при реалізації
інституційних трансформацій: 1) Оцінка фактичного стану; 2) Визначення потреби в змінах; 3)
Розробка планового стану економічного розвитку; 4) Визначення інститутів, що пов‟язані з
необхідними трансформаціями; 5) Забезпечення інкрементної зміни необхідних інститутів; 6) Зміна
фактичного стану на плановий; 7) Оцінка фактично-отриманого стану і порівняння його з плановим
нормативом; 8) Коригування фактичного стану до планового (в разі потреби).
Проведення інституційних трансформацій повинно відповідати наступним принципам:
1. Принцип «основного вектору» – передбачає виділення основного напрямку інституційних
перетворень, які в конкретний момент потребують змін та концентрацію на них зусиль державних
органів управління;
2. Принцип об’єктивності полягає в тому, що організація інституційних перетворень
спрямована на отримання таких дій і результатів, що не залежать від суб‟єктивних поглядів і
переконань реформатора.
3. Принцип науковості означає, що в процесі інституційних перетворень повинні враховуватися
знання про новітні досягнення інституційної економічної теорії, необхідність розробки новітньої
методології інституційних трансформацій, яка, базуючись на діалектиці і політекономії, спираючись на
практичний досвід інституційних змін в інших країнах, сприяла б отриманню потрібного позитивного
результату.
4. Принцип детермінізму (причинна залежність) – передбачає визнання того, що система
інституцій та її структура є результатом причинно-наслідкових зв‟язків (тобто, кожна причина породжує
якийсь наслідок). Кожне явище являє собою складну систему зв‟язків, під впливом яких воно
формується і завдання полягає у вивченні та врахуванні цих зв‟язків, дослідженні причин та наслідків.
5. Принцип доступності(відкритості інформації) передбачає відсутність перешкод для
отримання інформації про передбачувані зміни в інституційному середовищі.
6. Принцип розвитку – це принцип, що передбачає вивчення зміни інституційних характеристик
у часі та просторі. При цьому треба врахувати, що рушієм розвитку будь-яких процесів є діалектична
єдність та боротьба протиріч, кількісні перетворення супроводжуються якісними змінами. Принцип
розвитку вимагає системного підходу до вивчення інституційного розвитку, який розвивається згідно із
її законами і закономірностями.
7. Принцип інфорсмента полягає в побудові імперативних механізмів запровадження
інституційних реформ, що гарантує отримання певного результату при постійному моніторингу з
метою діагностики можливих проблем.
8. Принцип системності передбачає вивчення всіх сторін і складових інституційної діяльності.
9. Принцип оперативності полягає у своєчасному виявленню причин відхилень від заданих
(бажаних) результатів інституційних трансформацій, що є передумовою прийняття корегуючих
управлінських рішень і їх впровадження.
10. Принцип дієвості передбачає невідворотність еволюційних змін у всій системі інституцій, при
умові проведення зміни окремої частини інституціональної системи.
11. Принцип демократичності передбачає залучення до проведення інституційних
трансформацій якомога більшої кількості зацікавлених осіб незалежно від статусу, і компетентних у
тих чи інших питаннях.
12. Принцип взаємодоповнення (компліментарності) та поетапності інституційних
перетворень передбачає, що в процесі трансформацій інститути, що створюються вперше або
запозичуються, потребують узгодження з вже існуючими інститутами.
13. Принцип інноваційності інституційних перетворень передбачає не тільки управління
інституційними інноваціями, їх регулювання та підтримку на національному, регіональному та
місцевому рівні, але і стимулювання в різних секторах економічної та соціальної сфери.
14. Принцип інвестиційності інституційних трансформацій – передбачає можливість залучення
значного кола потенційних інвесторів до проведення інституційних змін.
Наукова думка виділяє два типи інституційних змін. До першої групи належать ті зміни, які є
зовнішніми по відношенню до системи, до другої групи відносяться внутрішні зміни, тобто зміни в
самій інституційній системі.
З проблемою визначення поняття інституту, інституційних перетворень тісно пов‟язана
проблема визначення меж дослідження сучасного інституціоналізму, що отримало значний розвиток в
працях Р. Коуза. Він стверджував, що інституційна економіка має в якості предмету дослідження
механізми функціонування економічної системи, тобто системи де ми задовольняємо наші потреби [9].
Інститути, з одної сторони, виступають як фактори, які формують поведінку економічних
суб‟єктів, а з іншої сторони, являють собою об‟єкт, що трансформує діяльність людей, тобто
інструментарій, що змінюється через колективні соціальні дії.
Інституціоналізму притаманна інтеграція з іншими суспільними науками, що пов‟язане з
концепцією системності суспільства як цілісного багаторівневого організму. Цей підхід був
сформований на противагу неокласичній методології «чисто економічного аналізу», що давала

118

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 1’2017[34]
Міжнародний науково-виробничий журнал

можливість обґрунтовувати властивості економічної системи в цілому з властивостей її окремих
елементів, не враховуючи при розгляді економічних питань інші напрями людської життєдіяльності.
При характеристиці соціально-економічних явищ в рамках інституційного підходу враховують
наступні особливості: 1) розвиток будь-якої колективної спільності розглядається як цілеспрямована
поведінка індивідуальних агентів; 2) інституційна теорія вводить новий вид співвідносин, обумовлений
інституціональною структурою суспільства (згідно з термінологією, розробленою Д. Нортом і
Л. Девісом, інституційне середовище – це сукупність фундаментальних політичних, соціальних і
юридичних правил, що утворюють основу для виробництва, обміну і розподілу); 3) неоінституціоналізм
обґрунтував новий підхід до обмежень, в рамках яких приймаються господарські рішення в реальних
умовах, враховуючи людський інтелект та можливість доступу до потрібної інформації; 4)
застосування принципу історизму та генетичного підходу при розробці методології інституційних
досліджень; 5) еволюційний підхід при дослідженні суспільно-економічного розвитку.
Науковці-інституціоналісти вважають основними інститутами людської життєдіяльності сам
ринковий механізм, державу з її соціально-економічними функціями та великі організаційні структури
(корпорації, холдинги і т.ін.). При цьому держава є найважливішим елементом інституційної системи,
який формує основні «правила гри» для соціуму, що живе та веде певну діяльність на її території.
Потрібно також означити коло основних методів, які застосовуються в інституційній економіці.
До
них
відносяться:
історичний,
аналітичні
моделі
мікроекономіки,
порівняльного
(компаративістського) аналізу [10]. Окремі представники інституціоналізму також використовують
методи, які притаманні Австрійській економічній школі, наприклад, казуальний та генетичний, що
передбачає активне використання абстракції та гіпотетичної реконструкції [11].
Виходячи з аналітичних можливостей методологічного апарату інституціоналізму, його, при
відповідній адаптації, доцільно застосовувати при аналізі трансформаційних процесів в економіці
агропромислового комплексу України. З нашої точки зору, доцільним є використання методологічних
підходів інституційної економіки для подальшого аналізу розвитку процесу інституціональної структури
сільського господарства, ролі держави у сприянні розвитку агропромислового комплексу.
В умовах радикальних заходів соціально-економічної трансформації національної економіки, на
основі ринкової стратегії одним з ключових завдань є визначення характеру вектору та вплив цих змін
на розвиток АПК, його відновлювальний режим функціонування та тип еволюційного розвитку
інституційної структури аграрного сектору.
Для ефективного вирішення цих завдань слід з‟ясувати, які зміни обумовила ринкова реформа в
економічній системі вітчизняної економіки, які механізми зможуть забезпечити зростання в сільському
господарстві, сталий розвиток свого виробничого потенціалу, зробити аграрну економіку більш
конкурентоспроможною на внутрішньому і міжнародному ринках у сучасних умовах кризисного
періоду.
Оцінка функціональної ефективності сукупності факторів, важелі і стимули, які поліпшують
економічні показники аграрного сектору, формування механізмів для сталого розвитку та модернізації
ресурсного потенціалу промисловості в посткризовий період сприятимуть вирішенню цієї проблеми.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, проведене дослідження теорії розвитку
інституційних трансформацій в ринковому середовищі агровиробництва дозволило сформулювати
авторське визначення інституту, як сукупності формальних і неформальних елементів впливу на
економічну діяльність суб’єктів, які забезпечують їх ефективне співіснування. Стосовно
проблематики та мети нашого дослідження під інститутами розуміються фактори (норми) регулювання
(організація поведінки) в процесі розвитку і взаємовідносин економічних, соціальних, духовних та
інших підсистем як цілісної системи дій по забезпеченню функціонування ринку органічної
сільськогосподарської продукції в умовах національної економіки, що забезпечить покращення якості
життя людей та ефективність їхньої діяльності.
Організація співвідносин, норми співвідносин в державі, проблеми міста та сільських поселень
формувалися постійно та в період проведення реформ ще більше актуалізувалися. Революційні
зміни, що склалися в інституційній системі без чітко визначених кінцевих завдань, спрямованих на
поліпшення життя сільського населення, необґрунтованість заходів, що приймаються, а також їх
недосконалість сприяли розвитку значних економічних негараздів на селі. Сьогодні необхідно
визначити пріоритети розвитку інституційних процесів, зосередитися на основному завданні щодо
формування майбутніх етапів розвитку економіки нашої країни.
Основна мета інституційних змін полягає у підвищенні ефективності вітчизняного
сільськогосподарського виробництва на основі трансформації відносини власності, інституційної
структури аграрного сектору, загального економічного механізму, здатного забезпечити
конкурентоспроможність агропродовольчого ринку, забезпечити споживачів безпечною та корисною
продукцією, прибутковість суб‟єктів ринкової діяльності при еквівалентному обміні між галузями
сільського господарства та суміжними галузями агропромислового комплексу і всієї національної
економіки.
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Реалізація цієї мети передбачає формування розвинутої ринкової інфраструктури, гарантування
її доступності для селян, захищеність вітчизняних продовольчих ринків, підтримку рентабельності
агровиробництва за рахунок забезпечення паритету цін, ефективної протекціоністської політики
держави стосовно формування ринку безпечної та корисної (органічної) продукції агровиробництва.
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Білоткач І.А. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНСТИТУЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Мета. Окреслення еволюції трансформацій та сучасний стан інституцій, які формують ринок органічної
сільськогосподарської продукції і висвітлення особливостей їх розвитку.
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Методика
дослідження.
Теоретико-методологічною
основою
проведеного
дослідження
є
інституціонально-еволюційний підхід до вивчення еволюції теоретичних аспектів інституціональних проблем та
особливостей розвитку і регулювання органічного агровиробництва в Україні. У статті використані
загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, які забезпечили досягнення поставленої мети. У процесі
дослідження використовувався системний підхід, методи: абстрактно-логічний, монографічний та структурнофункціональний.
Результати дослідження. Виявлено, що в умовах суттєвої соціально-економічної трансформації
національної економіки одним з ключових питань є визначення характеру і вектору впливу інституційної складової
на весь репродуктивний режим функціонування та еволюційного розвитку структури аграрного сектору.
Визначено, що важливим завданням науковців є пошук та запровадження оновленої ефективної схеми,
моделі та інструментів для інституціональних змін в аграрному секторі, дослідження теоретичних основ
інституційних трансформацій для їх адаптації до змін української економіки на сучасному етапі розвитку, зокрема
для розвитку органічного агровиробництва.
Встановлено, що основна мета інституційних змін полягає у підвищенні ефективності вітчизняного
сільськогосподарського виробництва на основі трансформації відносини власності, інституційної структури
аграрного сектору, загального економічного механізму, здатного забезпечити конкурентоспроможність
агропродовольчого ринку, забезпечити споживачів безпечною та корисною продукцією, прибутковість суб‟єктів
ринкової діяльності при еквівалентному обміні між галузями сільського господарства та суміжними галузями
агропромислового комплексу і всієї національної економіки.
Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано теоретичні, методологічні та практичні засади
інституціонального розвитку і його вплив на органічне агровиробництво в Україні.
Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження поглиблюють
теоретичні аспекти інституціонального розвитку та забезпечують можливість активізації інноваційного процесу
органічного агровиробництва в Україні.
Ключові слова. агропромислове виробництво, органічне агровиробництво, інститути, інституції, ринок,
еволюція, розвиток
Bilotkach I.A. THEORETICAL FOUNDATIONS OF INSTITUTIONAL TRANSFORMATIONS IN MARKET
CONDITIONS
Purpose. Definition of the evolution of the transformations and the current state of the institutes of the organic
agricultural products forming the market and highlighting the features of their development.
Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the study is an institutional and
evolutionary approach to the study of the evolution of theoretical aspects of institutional problems and features of the
development and regulation of organic agricultural production in Ukraine. The article uses general scientific and special
research methods that have reached the goal. In the process of research, the system approach, methods: abstractlogical; monographic and structural-functional.
Findings. It was revealed that in the context of significant socioeconomic transformations of the national
economy, one of the key issues is determining the nature of the vector and the influence of the institutional component of
the entire reproductive mode of functioning and evolution of the structure of the agricultural.
It is determined that the important task of scientists is to search for and implement effective updated models and
tools of institutional changes in the agricultural sector, to study the theoretical foundations of institutional reforms with the
aim of adapting them to the transformation of the Ukrainian economy at the present stage of development, in particular,
for the development of organic agricultural production.
It has been established that the main goal of institutional changes is to increase the efficiency of domestic
agricultural production by transforming property relations, the institutional structure of the agrarian sector, the general
economic mechanism that can ensure the competitiveness of the agro-food market, provide consumers with safe and
healthy products, the profitability of market participants in the equivalent exchange between rural sectors Economy and
related sectors of the agro-industrial complex and the entire national economy.
Originality. The theoretical, methodological and practical foundations of institutional development and its
influence on organic agricultural production in Ukraine are substantiated.
Practical value. The obtained research results deepen the theoretical aspects of institutional development and
provide an opportunity to activate the innovative process of organic agricultural production in Ukraine.
Key words: agro-industrial production, organic agroproduction, institution, institutional, market, evolution,
development.
Белоткач И.А. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНСТИТУЦИОННЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ В РЫНОЧНОЙ
СРЕДЕ
Цель. Определение эволюции трансформаций и современное состояние институтов, формирующих
рынок органической сельскохозяйственной продукции и освещение особенностей их развития.
Методика исследования. Теоретико-методологической основой проведенного исследования является
институционально-эволюционный подход к изучению эволюции теоретических аспектов институциональных
проблем и особенностей развития и регулирования органического агропроизводства в Украине. В статье
использованы общенаучные и специальные методы исследования, которые обеспечили достижение
поставленной цели. В процессе исследования использовался системный подход, методы: абстрактнологический; монографический и структурно-функциональный.
Результаты исследования. Выявлено, что в условиях существенной социально-экономической
трансформации национальной экономики одним из ключевых вопросов является определение характера и
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вектора влияния институциональной составляющей на весь репродуктивный режим функционирования и
эволюционного развития структуры аграрного сектора.
Определено, что важной задачей ученых является поиск и внедрение обновленной эффективной схемы,
модели и инструментов для институциональных изменений в аграрном секторе, исследование теоретических
основ институциональных трансформаций для их адаптации к изменениям украинской экономики на
современном этапе развития, в частности для развития органического агропроизводства.
Установлено, что основная цель институциональных изменений заключается в повышении эффективности
отечественного сельскохозяйственного производства на основе трансформации отношения собственности,
институциональной структуры аграрного сектора, общего экономического механизма, способного обеспечить
конкурентоспособность агропродовольственного рынка, обеспечить потребителей безопасной и полезной
продукцией, прибыльность субъектов рыночной деятельности при эквивалентном обмене между отраслями
сельского хозяйства и смежными отраслями агропромышленного комплекса и всей национальной экономики.
Научная новизна. Обосновано теоретические, методологические и практические основы
институционального развития и его влияние на органическое агропроизводство в Украине.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования углубляют теоретические аспекты
институционального развития и обеспечивают возможность активизации инновационного процесса
органического агропроизводства в Украине.
Ключевые слова: агропромышленное производство, органическое агропроизводство, институты,
институции, рынок, эволюция, развитие.
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КОНЦЕПЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО МАРКЕТИНГУ В ПРОЦЕСІ
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Постановка проблеми. Дедалі більше українських підприємств зіштовхуються з такими
проблемами, як плинність кадрів, відсутність кадрового резерву, зниження продуктивності праці,
погіршення якості праці тощо. Такі негативні зміни вказують на неефективність сучасного
менеджменту. У сучасному світі все більш ефективною стає концепція клієнтоорієнтованого
менеджменту (CRM). Але більшість керівників розуміють її як концепцію, спрямовану суто на зовнішніх
клієнтів, виключаючи можливість використання її відносно власних працівників. Застосування
внутрішнього маркетингу як концепції управління персоналом дає змогу підвищити ефективність
використання персоналу та досягати ринкових цілей компанії. На жаль, сьогодні більшість вітчизняних
підприємств не застосовує внутрішній маркетинг у процесі управління персоналом.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Концепції внутрішнього маркетингу присвячено
багато праць вітчизняних та зарубіжних вчених. Зокрема, О. Могилевська розглядає внутрішній
маркетинг як складову системи управління промисловим підприємством у контексті стратегії
інноваційного розвитку [4]; О. Третяк – як інструмент підвищення ефективності використання
трудового потенціалу на підприємстві [6]; Н. Мушкетова та О. Лекаренко досліджують мету, завдання
та елементи внутрішнього маркетингу [5]; О. Зеленова, Л. Латишова, О. Пантелеєва розглядають у
своїй праці яким чином внутрішній маркетинг впливає на досягнення ринкових цілей компанії [2];
І. Доніна дослідила можливість запровадження внутрішнього маркетингу у гетерогенній організації на
прикладі закладу середньої освіти [1]; І. Ковалева у своїй статті розкриває внутрішній маркетинг як
філософію, стратегію та політику [3]; італійська науковець Л. Аековон, дослідивши світові компанії, що
застосовують внутрішній маркетинг, визначає його як певну конкурентну перевагу компанії [7];
хорватські вчені Д. Сінсік та Н. Полоскі у своїй праці встановили яким чином внутрішні комунікації,
управління персоналом та загальна маркетингова концепція компанії впливають на процес
формування внутрішнього маркетингу [8].
Велика кількість публікацій, присвячених внутрішньому маркетингу, доводить багатоаспектність
та важливість цієї економічної категорії. При цьому більшість вчених акцентують увагу або на
з‟ясуванні суті самого визначення «внутрішній маркетинг», або на впливі цієї маркетингової концепції
на результат діяльності компанії чи на формування лояльності зовнішніх клієнтів. При цьому шляхи
реалізації концепції внутрішнього маркетингу в процесі управління персоналом на підприємстві
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досліджені мало. Це зумовлює необхідність проведення більш глибоких подальших досліджень у
цьому напрямі.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування теоретичних і методичних засад
концепції внутрішнього маркетингу в процесі управління персоналом та розробка шляхів реалізації цієї
концепції на підприємстві. Для досягнення поставленої мети було визначено наступні завдання:
 розглянути існуючі підходи до розуміння концепції внутрішнього маркетингу;
 обґрунтувати необхідність використання внутрішнього маркетингу на вітчизняних
підприємствах;
 запропонувати шляхи реалізації концепції внутрішнього маркетингу на підприємстві.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сама концепція внутрішнього маркетингу не є
новою. Дослідження її західними маркетологами почалось ще у 80-ті роки, коли стало зрозуміло, що
персонал компанії – це теж клієнти. У свою чергу, персонал компанії створює кінцевий продукт,
доносить його до зовнішнього споживача та реалізує ринкові цілі компанії, а тому є важливим
джерелом формування конкурентної переваги компанії. Хоча на більшості вітчизняних підприємств
менеджмент та маркетинг розглядаються як дві паралельні функції, західні успішні компанії вже давно
схиляються до необхідності інтегрування цих функцій. Справедливо зауважити, що вітчизняні
керівники організацій взагалі сприймають маркетинг як певну діяльність, здійснення якої потребує
значних інвестицій, а результат неможливо виміряти. Тому в сучасних умовах «оптимізації» персоналу
на підприємстві непотрібними, на думку деяких керівників, стають саме маркетингові відділи, які вже
давно перестали виконувати свої функції через брак фінансування.
Як зазначає І. Ковалева, метою внутрішнього маркетингу на стратегічному рівні є створення
внутрішнього середовища компанії, яке має сприяти розвитку мотивованого та лояльного персоналу
та підвищенню іміджу підприємства [3, с. 44]. Таким чином, науковець розкриває сутність внутрішнього
маркетингу як певної стратегії управління персоналом, яка передбачає одночасно проведення
маркетингових досліджень та заходів відносно персоналу й виконання управлінських функцій (аналізу,
планування, організації, мотивації, контролю). Кінцевою метою реалізації стратегії внутрішнього
маркетингу є досягнення ринкових цілей організації, а саме – формування лояльності споживачів та
максимізації за рахунок цього прибутку.
Автори [2] вказують, що концепція внутрішнього маркетингу може розглядатися в різних
аспектах, зокрема в таких: 1) внутрішній маркетинг, який зосереджений на розвитку та реалізації
високих стандартів якості обслуговування клієнтів; 2) внутрішній маркетинг, який спрямований на
розробку програм внутрішньої комунікації для забезпечення співробітників інформацією та отримання
їх підтримки; 3) внутрішній маркетинг, який стосується надання продуктів та послуг споживачам
всередині організації; 4) внутрішній маркетинг як інструмент залучення та мотивації персоналу;
5) внутрішній маркетинг як підхід до управління прийняттям інновацій всередині організації, механізм
ефективної реалізації стратегії, спосіб досягнення ринкових цілей компанії [2, с. 87-88].
Перший із зазначених вище підходів полягає у мотивуванні за допомогою маркетингових заходів
працівників з метою підвищення рівня їх ефективності в процесі обслуговування клієнтів. Тобто цей
підхід базується на управлінській функції мотивації. Другий підхід передбачає залучення персоналу до
процесу управління компанії та формування цінності її бренду. Тут на перший план виходить
організаційна функція, яка спонукає до загальної взаємодії.
Третій підхід розглядає персонал як внутрішніх клієнтів компанії, для яких посада – це продукт, а
навики та здібності – це ресурси, які компанія отримує від працівників за певну ціну, яка виражається в
оплаті праці. У даному аспекті внутрішнього маркетингу спостерігається суттєве превалювання
маркетингу над менеджментом. При чому і керівник, і працівник є одночасно й продавцем, й покупцем
по відношенню один до одного. Такий підхід зумовлює необхідність моніторингу ринку праці для
найбільш ефективного використання трудових ресурсів і попередження їх плинності через зміну
ринкової кон‟юнктури.
Четвертий підхід, як і перший, пов‟язаний з мотивацією персоналу, але, на відміну від першого,
спрямований не на стимулювання персоналу з метою залучення зовнішніх клієнтів, а на утримання
висококваліфікованих працівників за допомогою використання маркетингових заходів. У даному
підході зусилля керівника зосереджені на задоволенні персоналу шляхом пропонування йому
найліпшої з-поміж існуючих на ринку роботи, яка виступає продуктом. Цінність цього «продукту»
визначається умовами, які може запропонувати роботодавець.
П‟ятий підхід базується на тому, що зусилля керівництва компанії мають бути спрямовані на
прийняття персоналом інновацій, що запроваджуються з метою задоволення зовнішніх споживачів.
Тобто, це управлінські заходи, які включають в себе певні маркетингові інструменти, що спрямовані на
персонал з метою сприйняття останнім змін, викликаних часом. Таким чином, у даному підході
центральними є виклики ринку, під які намагається налаштуватись компанія, використовуючи
концепцію внутрішнього маркетингу.
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О. Могилевська вказує, що українські підприємства витрачають на збільшення фонду оплати
праці до 80% коштів, спрямованих на мотивацію персоналу. Нематеріальним заходам мотивації
приділяється значно менше уваги. При цьому віддача від мотивації працівників не є суттєвою [4, с. 84].
Це свідчить про неефективність сучасних систем мотивації.
Сучасний ринок праці характеризується підвищеними вимогами до працівників щодо їх освіти,
досвіду роботи, здатності суміщати кілька посад, працювати понаднормово. При цьому ціна у вигляді
заробітної плати не є відповідною для таких вимог. Такі умови праці непривабливі для молодого
працівника, який прагне до самореалізації, самовдосконалення, розвитку, кар‟єрного зростання, а
насправді отримує рутинну роботу з невисокою оплатою. Це викликає плинність кадрів серед молодих
працівників на більшості українських підприємств. Незважаючи на відсутність досвіду або незначну
його наявність, саме ця категорія персоналу здатна до креативного мислення, швидкого навчання,
гнучкості, має високий рівень адаптивності, а отже є важливою складовою компанії. Але наразі
роботодавці не прагнуть до залучення та утримання прогресивних висококваліфікованих працівників,
надаючи перевагу економії витрат на персонал та утриманню менш ефективних, не прагнучих до
розвитку, але й менш вибагливих працівників.
Зниження ефективності багатьох підприємств, яке проявляється у падінні обсягів виробництва й
продажу, спаді прибутковості, введенні суворої економії витрат та скороченні персоналу, свідчить про
необхідність
використання
нових
маркетингових
стратегій.
Ці
стратегії
мають
бути
клієнтоорієнтованими, відповідати вимогам ринку і одночасно спрямовуватись і на зовнішнього клієнта
підприємства, і на внутрішнього – в особі його працівника. Ігнорування необхідності застосування
внутрішнього маркетингу в системі управління персоналом на підприємстві веде до втрати
висококваліфікованих працівників та переході їх до іноземних компаній, які є більш прогресивними у
сенсі запровадження сучасних технологій менеджменту та маркетингу.
Зокрема італійська дослідниця Л. Аековон, спираючись на проведений у 2009 році аналіз
управління персоналом у 20-ти найбільш успішних компаніях (як італійських, так і філій американських
ТНК), встановила, що лише 30% з них використовують внутрішній маркетинг постійно та розвивають
цю концепцію. До таких компаній належать наступні: Cefriel, Coca Cola, Cisco System, L.G. Gore, Elica
Spa, Microsoft [7]. Як бачимо, це найбільш успішні та стабільні компанії, які досить довго існують на
ринку.
Хорватські вчені Д. Сінсік та Н. Полоскі також наголошують на тому, що успішні компанії
розвинутих країн світу дедалі більше схиляються до запровадження концепції внутрішнього
маркетингу в процесі управління персоналом, сприймаючи цю концепцію як складову конкурентної
переваги компанії, яку складно відтворити. Д. Сінсік та Н. Полоскі зазначають, що внутрішній
маркетинг є сукупністю інтегрованих, взаємопов‟язаних та цілеспрямованих зусиль всіх функцій
організації та персоналу, які спрямовані на формування якісних внутрішніх відносин, що мають
справляти позитивний вплив на зовнішні комунікації персоналу з клієнтами та у підсумку
максимізувати прибуток і забезпечувати соціальну відповідальність організації [8, с. 100].
З огляду всього вищезазначеного, можна запропонувати такі шляхи реалізації внутрішнього
маркетингу на підприємстві:
 усвідомлення керівництвом ролі й значення концепції внутрішнього маркетингу в процесі
управління персоналом підприємства та прийняття її як елементу загальної стратегії;
 аналіз очікувань потенційних працівників та вже працюючих, виявлення причин
незадоволеності своєю працею, пошук можливостей згладжування протиріч між організацією та
трудовим колективом;
 формування політики управління персоналом на базі концепції внутрішнього маркетингу з
виділенням конкретних методів та інструментів, через які реалізується ця концепція;
 створення системи мотивації персоналу, яка буде ґрунтуватись на маркетингових підходах з
превалюванням нематеріальних методів стимулювання праці;
 розробка дієвих індивідуальних програм розвитку та просування працівників;
 створення ефективної внутрішньої комунікації, яка передбачає як низхідні, так і висхідні
інформаційні потоки;
 розробка дієвої системи оцінки персоналу, що базується на індивідуальному внеску кожного
працівника у загальний результат діяльності підприємства. Оцінювання має здійснюватися як
всередині підприємства (керівництвом), так і ззовні (клієнтами).
Висновки з проведеного дослідження. За підсумком проведеного дослідження можна
зробити наступні висновки:
1. Розглянуто існуючі підходи до розуміння концепції внутрішнього маркетингу. Внутрішній
маркетинг є багатоаспектною концепцією, яка спрямована на підвищення ефективності роботи
персоналу підприємства задля досягнення його ринкових цілей. Встановлено, що,д незважаючи на
важливість застосування цієї концепції в процесі управління персоналом, більшість керівників її
ігнорує.
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2. Обґрунтовано необхідність використання внутрішнього маркетингу на вітчизняних
підприємствах. Визначено, що більшість успішних компаній світу використовують концепцію
внутрішнього маркетингу, як елемент загальної стратегії в управлінні персоналом. Встановлено, що на
більшості вітчизняних підприємств використовуються застарілі підходи до управління персоналом, що
знижує загальну ефективність їх діяльності.
3. Запропоновано шляхи реалізації концепції внутрішнього маркетингу на підприємстві. У статті
визначено певні послідовні кроки, що мають на практиці сприяти реалізації концепції внутрішнього
маркетингу в процесі управління персоналом на вітчизняних підприємствах.
Подальші наукові розробки будуть спрямовані на більш глибоке дослідження систем мотивації
персоналу, побудованих на основі концепції внутрішнього маркетингу, та визначення ефективних
систем оцінювання персоналу.
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Венгерова О.В. КОНЦЕПЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО МАРКЕТИНГУ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
Мета – обґрунтування теоретичних і методичних засад концепції внутрішнього маркетингу в процесі
управління персоналом та розробка шляхів реалізації цієї концепції на підприємстві.
Методика дослідження. У процесі дослідження використані такі методи, як описовий і порівняльний (при
визначенні підходів до концепції внутрішнього маркетингу), індукції, дедукції та узагальнення (при обґрунтуванні
потреби використання внутрішнього маркетингу на підприємстві та визначенні шляхів його реалізації).
Результати. Розглянуто існуючі підходи до розуміння концепції внутрішнього маркетингу. Внутрішній
маркетинг є багатоаспектною концепцією, яка спрямована на підвищення ефективності роботи персоналу
підприємства задля досягнення його ринкових цілей. Він є одночасно складовою і менеджменту, і маркетингу.
Обґрунтовано необхідність використання внутрішнього маркетингу на вітчизняних підприємствах. Визначено, що
більшість успішних компаній світу використовують концепцію внутрішнього маркетингу, як елемент загальної
стратегії в управлінні персоналом. Запропоновано шляхи реалізації концепції внутрішнього маркетингу на
підприємстві, серед яких такі: усвідомлення керівництвом необхідності запровадження внутрішнього маркетингу
на підприємстві, формування ефективної системи мотивації, розробка дієвої програми розвитку персоналу тощо.
Наукова новизна. Запропоновано шляхи реалізації концепції внутрішнього маркетингу в процесі
управління персоналом на підприємстві, які, на відміну від існуючих, мають бути інтегровані у загальну стратегію
підприємства та ґрунтуватись на ефективних програмах мотивації та оцінювання персоналу.
Практична значущість. Отримані результати дослідження щодо концепції внутрішнього маркетингу в
процесі управління персоналом сприятимуть підвищенню продуктивності праці та ефективності діяльності
підприємства в цілому.
Ключові слова: внутрішній маркетинг, персонал, мотивація персоналу, стратегія управління персоналом,
продукт, ціна.
Venherova O.V. THE CONCEPT OF INTERNAL MARKETING IN THE PROCESS OF PERSONNEL
MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE
Purpose. The theoretical and methodological foundations of the concept of internal marketing in the process of
personnel management and the development of ways to implement this concept in the enterprise.
Methodology of research. During the study, used methods such as descriptive and comparative (in the
approaches to the concept of internal marketing), induction, deduction and synthesis (if the justification for the use of
internal marketing in the enterprise and identify ways of its implementation).
Findings. The existing approaches to understanding the concept of internal marketing. Internal marketing is a
multidimensional concept, which is aimed at improving the efficiency of the personnel of the enterprise to achieve its
market goals. It is also an integral part of management, and component marketing. Necessity of internal marketing at
domestic enterprises. Determined that the most successful companies in the world use the concept of internal marketing
as an element of the overall strategy in human resources. The ways of implementing the concept of internal marketing in
the enterprise, including: awareness of the guidance necessary to implement internal marketing in the enterprise,
formation of effective system of motivation, development of an effective program of staff development, etc.
Originality. The ways of implementing the concept of internal marketing in the process of personnel management
in the enterprise, which, in contrast to existing, should be integrated into the overall business strategy and be based on
effective programs, motivation and evaluation of personnel.
Practical value. The ways of implementing the concept of internal marketing in the process of personnel
management will enhance the productivity and efficiency of the enterprise as a whole.
Key words: internal marketing, personnel, staff motivation, HR strategy, product, price.
Венгерова Е.В. КОНЦЕПЦИЯ ВНУТРЕННЕГО МАРКЕТИНГА В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Цель – обоснование теоретических и методических основ концепции внутреннего маркетинга в процессе
управления персоналом и разработка путей реализации этой концепции на предприятии.
Методика исследования. В процессе исследования использованы такие методы, как описательный и
сравнительный (при определении подходов к концепции внутреннего маркетинга), индукции, дедукции и
обобщения (при обосновании необходимости использования внутреннего маркетинга на предприятии и
определении путей его реализации).
Результаты. Рассмотрены существующие подходы к пониманию концепции внутреннего маркетинга.
Внутренний маркетинг является многоаспектной концепцией, которая направлена на повышение эффективности
работы персонала предприятия для достижения его рыночных целей. Он является одновременно и составной
частью менеджмента, и составляющей маркетинга. Обоснована необходимость использования внутреннего
маркетинга на отечественных предприятиях. Определено, что большинство успешных компаний мира
используют концепцию внутреннего маркетинга, как элемент общей стратегии в управлении персоналом.
Предложены пути реализации концепции внутреннего маркетинга на предприятии, среди которых: осознание
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руководством необходимости внедрения внутреннего маркетинга на предприятии, формирование эффективной
системы мотивации, разработка действенной программы развития персонала.
Научная новизна. Предложены пути реализации концепции внутреннего маркетинга в процессе
управления персоналом на предприятии, которые, в отличие от существующих, должны быть интегрированы в
общую стратегию предприятия и основываться на эффективных программах мотивации и оценки персонала.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования относительно концепции внутреннего
маркетинга в процессе управления персоналом будут способствовать повышению производительности труда и
эффективности деятельности предприятия в целом.
Ключевые слова: внутренний маркетинг, персонал, мотивация персонала, стратегия управления
персоналом, продукт, цена.
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СЕК’ЮРИТОЛОГІЯ ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА
Постановка проблеми. Зростання інтенсивності життєдіяльності суспільства протягом
останніх десятиліть супроводжується розширенням спектру внутрішніх і зовнішніх загроз, а також
посиленням їхнього впливу на різні сфери людського буття. З огляду на зазначене, питання
запобігання та нейтралізації впливу цих загроз набуває дедалі вагомішого значення і нерозривно
пов‟язане з поняттям «безпека», що тлумачиться як «стан, коли кому-, чому-небудь ніщо не загрожує»
[1]. Президент Європейської асоціації наук з безпеки Л. Ф. Коженьовський (Leszek F. Korzeniowski)
визначає поняття «безпека» як певний об‟єктивний стан, що ґрунтується на відсутності загроз та
сприймається суб‟єктивно індивідуумами або групами [11].
Поняття «безпека» все більшою мірою входить як в науково-теоретичну, так і практичну лексику
людства. Безумовно, це пов‟язано із багатьма соціально-економічними явищами останніх років,
зокрема високою активністю глобалізаційних процесів, що породжує певний спротив серед їхніх
противників і широку протидію з використанням як мирних, так і терористичних заходів; поширенням
екологічних дисбалансів на планеті, що впливають на безпеку довкілля; демографічними тенденціями,
зумовленими зміною цінностей і пріоритетів, а також рівнем охорони здоров‟я; військовими діями в
окремих регіонах світу, спричиненими здебільшого розподілом сфер впливу між окремими
впливовими «гравцями» під прикриттям псевдопричин релігійного чи іншого культурного характеру;
економічними трансформаціями країн і регіонів світу, що більшою чи меншою мірою впливають на
еволюційні процеси людства.
Отже, проблеми безпеки загострюються із посиленням прагнення окремих країн чи культурнорелігійних груп домінувати, прогресивним розвитком людства, розширеним відтворенням суспільно
необхідного продукту на основі хижацько-споживацького принципу господарювання, що має
превалюючий характер протягом останніх десятиліть. Тому свідома частина населення планети
частіше акцентує увагу на питаннях забезпечення безпеки, намагаючись донести до загалу всю
вагомість наслідків деструктивних дій у різних сферах життєдіяльності, що зумовлює актуальність
наукових розробок з безпекознавства. Особливої уваги заслуговують вчення з безпеки у сфері
економіки з огляду на наявність та постійне збільшення спектру загроз і ризиків і їхню вагомість,
реальний та потенційний вплив на життя і добробут людини зокрема та людства загалом.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі питання безпекознавства були об‟єктами
досліджень багатьох вчених різних галузей науки, в тому числі й економічної. Зокрема,
Л. Ф. Коженьовський у своїх наукових публікаціях висвітлив концептуальні аспекти безпеки [4; 11; 12].
Л. Ковечове, В. Клімо (L. Kovechova, V. Klimo) розглянули питання освіти в галузі безпеки в процесі
глобалізації [13]. Комплексне дослідження з безпекознавства здійснив П. Тирала (P. Tyrała) [14].
Водночас П. Тирала, А. Ліманський, І. Драбік (P. Tyrała, A. Limanski, I. Drabik) виокремили сучасні
чинники безпеки держави [8]. Колективом авторів навчального посібника під керівництвом
З. С. Варналія розглянуто теоретичні засади економічної безпеки, її сутність та складові [3].
Монографічне дослідження концептуалізації управління економічною безпекою підприємства
здійснила О. М. Ляшенко [6]. На основі зазначених праць можна зробити висновок про достатню
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ґрунтовність досліджень в сфері безпекознавства, однак соціально-економічні події останніх років у
світі доводять необхідність поглиблення концептуальних засад вчення з безпеки у різних сферах та їх
практичного застосування задля стабілізації ситуації та сталого розвитку суспільства.
Постановка завдання. Метою дослідження є з‟ясування сучасного стану наукових розробок і
новітнього розуміння безпекознавства, виявлення наявних течій у науковій думці та формулювання
авторського висновку щодо його концептуальних аспектів, доповнення наукового апарату вчення про
безпеку і, зокрема в економічному спрямуванні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Рівень реальних і потенційних загроз, що склався
у сучасному світі, вимагає формування адекватного наукового підходу та вироблення на його основі
сукупності обґрунтованих і дієвих практичних заходів щодо попередження або нейтралізації дії
небезпек. Безперечно, актуалізуються дослідження причинно-наслідкових зв‟язків у сфері
безпекознавства з метою розроблення ефективної системи безпеки та управління нею. На перший
план у наукових пошуках виступає формування та поширення серед суспільства нового напряму
філософії – філософії безпеки, що можна визначити як форму людського мислення, спрямованого на
усвідомлення пріоритетності безпеки буття людини, суспільства, природи, системи господарювання
над іншими онтологічними принципами.
Потреба глибокого пізнання тих чи інших явищ зумовлює зародження нової науки. У даному
контексті цілком логічним видається поява наукової ідеології – сек‟юритології (лат. securitas – безпека,
грец. logos – слово, вчення) – науки про безпечне функціонування окремого суб‟єкта та спільноти
загалом. Безумовно, щоб заслужити право на самостійне існування і розвиток, кожна наука повинна
виділятись з-поміж інших суміжних наук власним неповторним набором концептуальних елементів,
зокрема об‟єктом, предметом, метою тощо. Врахування передумов виникнення сек‟юритології та
сучасні тенденції буття дозволяють здійснити авторське визначення її об‟єкту та предмету як
самостійної науки. Виходячи з того, що об‟єктом будь-якої науки є дійсність і явища, на які
розповсюджується пізнання, а предметом науки – сукупність найсуттєвіших питань, які вона
цілеспрямовано вивчає, можна окреслити об‟єкт і предмет сек‟юритології. Так, об‟єктом сек‟юритології
є функціонування окремого суб‟єкта та (чи) спільноти, а також явища, що впливають на його якість і
тривалість. Предметом сек‟юритології є сукупність аспектів, які тією чи іншою мірою позначаються на
безпечному функціонуванні окремого суб‟єкта та (чи) спільноти.
На думку О. М. Ляшенко, метою сек‟юритології є виявлення закономірностей безпечного
розвитку ноосфери, вивчення впорядкування, класифікація і систематизація складних подій, процесів,
явищ в сфері безпеки життєдіяльності людини і людства та вироблення відповідних заходів щодо їх
запобігання, локалізації й усунення [6]. Таке визначення є достатньо містким і охоплює всі напрями
сек‟юритології, однак, на наш погляд, має надмірне змістове навантаження. Авторська позиція з
даного приводу полягає в тому, що метою сек‟юритології є опис, пояснення та передбачення процесів
і явищ, які безпосередньо чи опосередковано стосуються безпеки окремого суб‟єкта та (чи) спільноти,
на основі відкриття законів їхнього безпечного функціонування.
Л. Ф. Коженьовські з посиланням на В. І. Ярочкіна зазначає, що перші публікації із сек‟юритології
як наукової дисципліни, в яких висвітлювались проблеми безпеки, починаються в 1989 році, що
пояснюється новими вимогами, очікуваннями й умовами, зумовленими революційними змінами
соціально-політичних режимів в Європі [4].
Як слушно зауважують польські дослідники П. Тирала, А. Ліманський, І. Драбік, подальший
розвиток сек‟юритології визначить широку гаму охоронної діяльності для захисту від різнорідних
негативних наслідків сучасного розвитку цивілізації та стихійних сил. Водночас, за їхнім твердженням,
«…ми перебуваємо на початку цієї дороги, а саме поняття потребує уточнення. Належить врахувати
результати наукових досліджень, визначити мову цієї дисципліни. Це вимагає окреслення
аксіоматичних засад цього явища. Необхідною є робота над дослідницьким апаратом, використання
відомих методів інших дисциплін у сек‟юритології. Вона, без сумніву, повинна використовувати
значною мірою надбання праксеології, психології, соціології, політології, педагогіки, а також економіки.
Великою мірою можна використати природничі, технічні, юридичні та медичні науки. Неуникненною є
кооперація з військовими науками, поліційними, а також криміналістикою. Сек‟юритологія є системою
взаємопроникнених дій на користь безпеки в різних відособлених підсистемах людської діяльності. Це
– філософія інтеграції всіх відомих аспектів безпеки, оскільки кризові ситуації в одній підсистемі
спричиняють прояви небезпек в інших підсистемах. Можна сказати, що люди доброї волі на цілому
світі повинні думати сек‟юритологічно» [8, c. 21].
Таким чином, завданням науковців у даному векторі сприяти популяризації такої форми
світогляду індивідуума, яка дозволить забезпечити безпечний розвиток всіх сфер життєдіяльності
людини. З-поміж них, беззаперечно, важливе місце займає саме економічна, оскільки є передумовою
для подальшого сталого прогресивного розвитку суспільства. Тому питання економічної безпеки були і
залишаються актуальними у науково-практичних колах. Дана течія у науковій думці навіть зумовила
появу окремого напряму – економічної сек‟юритології, що «…в епістемологічному аспекті становить
собою сукупність фундаментальних знань щодо економічної безпеки, його побудову, структуру,
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накопичення та упорядкування. У ньому мають виявлятися ґенеза та етапність розвитку економічної
сек‟юритології, форми та механізми знання про економічну безпеку, що виступають фундаментом
побудови теоретичних основ економічної сек‟юритології» [5].
Ю. С. Погорелов, В. В. Вахлакова відзначають, що накопичення змісту вітчизняної економічної
сек‟юритології відбувалося не лінійно, а, як і у більшості галузей науки, діалектично. Науковці слушно
відзначають, що вітчизняна економічна сек‟юритологія пройшла певну еволюцію й продовжує
розвиватися, і виділяють такі етапи еволюції вітчизняної економічної сек‟юритології:
1) феноменологічний (1995-2000 рр.) – період, коли економічна безпека була визнана як
окремий об‟єкт дослідження, як окрема категорія, яка зумовлює виникнення спеціалізованої галузі
науки. Відзначається розмежування економічної безпеки за окремими її об‟єктами – підприємством,
регіоном, національною економікою в цілому; спрощене та навіть примітизоване розуміння
економічної безпеки, що було зумовлено емпіричним підходом до її вивчення;
2) дивергентний (2000-2014 рр.) – поглиблення розуміння економічної безпеки, виникненням
об‟єктно-орієнтованих досліджень з питань економічної безпеки (економічна безпека стратегічних
альянсів, економічна безпека підприємств за окремими галузями економіки), розділенням
сек‟юритологічних досліджень на дослідження з питань суто економічної безпеки, функціонування
системи економічної безпеки, управління системою економічної безпеки, виникненням значної
кількості напрацювань з питань оцінювання та забезпечення економічної безпеки підприємства;
3) конвергентно-седиментативний (2014 р. – теперішній час) – намагання гармонізувати та
узагальнити існуючі напрацювання з питань економічної безпеки [7, с. 20].
Звичайно, чіткі хронологічні границі між такими етапами відсутні, й кожен попередній етап доволі
плавно переходить у наступний, однак, безперечно, ключовим поняттям економічної сек‟юритології є
поняття «економічна безпека», яке на даний час має досить різноманітне тлумачення як вітчизняними
науковцями, так і зарубіжними.
І. В. Голіков, розглядаючи категорію «економічна безпека» з посиланням на Л. Г. Шемаєву, С. Н.
МакФарлейн, (MacFarlane, S. Neil), Ю. ФунХунг (Yuen FoongKhong), відзначає, що вона вперше була
введена до вжитку у зв‟язку із застосуванням іншого терміну «національна безпека». Концепція
національної безпеки як філософії досягнення стійкого стану держави пов‟язана з подіями, які
називали в історії як Вестфальський мир, в ході яких концепція суверенної держави стала основою
нового міжнародного порядку. Найбільш ранні згадки про концепцію національної безпеки відносяться
до 1790 р., які були зроблені в Єльському університеті. Історично поняття «національна безпека»
включало в себе політичну, військову й економічну сфери [2, с. 311].
З практичної точки зору цікавими видаються підходи міжнародних інституцій, які у своїй
діяльності опираються на власне тлумачення цієї категорії. Зокрема, у загальновідомій діловій газеті
«Financial Times» з посиланням на Claude Revel, Skema відзначається, що поняття «економічна
безпека» може відноситися до держав, а також приватних компаній.
Оскільки глобалізація стосується насамперед економічного процесу, очевидним є те, що
застосування поняття «безпека» розповсюдилось з військової сфери на економічну. Економічна
безпека враховує, зокрема, нові ризики, які з‟являються в результаті поєднання конкуренції в умовах
глобалізації та надзвичайну, якісно нову роль інформації. Водночас Сполучені Штати Америки
створили нові правові інструменти для того, щоб захистити свою економіку від «хижаків», таких як US
CFIUS з 1975 року. Питання полягає в тому, як досягти прийнятного балансу між безпекою та
протекціонізмом [9].
Відповідно до позиції Міжнародної організації праці (МОП) економічна безпека складається з
базового соціального забезпечення і визначається доступом до основних потреб інфраструктури
щодо охорони здоров‟я, освіти, житла, інформації та соціального захисту, а також безпеки, пов‟язаної
з роботою [10].
Цікавим є той факт, що тлумачення поняття «економічна безпека» подається і Міжнародним
комітетом Червоного Хреста (МКЧХ). Так, відповідаючи на запитання «Що таке економічна безпека?»,
МКЧХ визначає дане поняття як здатність окремих людей, сімей або громад постійно і в достатній мірі
задовольняти власні основні потреби, що може варіюватися залежно від фізичних потреб індивідуума,
навколишнього середовища і превалюючих культурних стандартів. Продукти харчування, житло, одяг і
предмети гігієни кваліфікуються як істотні потреби, що пов‟язані з відповідними витратами; основні
засоби, необхідні для заробітку на прожиття, а також витрати, пов‟язані з охороною здоров‟я та
освітою.
При МКЧХ функціонує Відділ економічної безпеки (EcoSec), що є структурним підрозділом
Відділу надання допомоги, який працює над з‟ясуванням того, чи люди, які страждають від різних
видів криз і конфліктів, можуть постійно задовольняти свої життєві потреби. Якщо вони цього не
можуть зробити, то EcoSec робить все, аби допомогти захистити життя чи забезпечити відновлення
засобів для існування [15].
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Отже, МКЧХ розглядає поняття «економічна безпека» виключно з точки зору забезпечення
життєвих потреб здебільшого окремих індивідуумів, які зазнають впливу певних негативних чинників.
Враховуючи наявні наукові та практичні підходи до розуміння поняття «економічна безпека»,
нами сформульовано дефініцію, яка, на наш погляд, найбільшою мірою означує весь спектр даної
категорії. Відповідно до авторського розуміння «економічна безпека» – це стан захищеності суб‟єкта
економічних відносин від дії різноманітних негативних факторів як економічного, так і неекономічного
характеру. Під таке визначення підпадають як окрема людина, що безпосередньо продукує та
споживає економічні блага, так і відповідний господарюючий суб‟єкт.
Висновки з проведеного дослідження. Проведене дослідження дозволяє зробити висновок,
що в умовах незворотної глобалізації закономірним є розвиток нових ідеологій щодо буття людства та
людини зокрема. Серед них помітне місце займає нова наука «сек‟юритологія» – форма
інтелектуальної діяльності людства, в результаті якої генеруються знання про функціонування
окремих суб‟єктів і їхніх спільнот, що здатне протистояти дії негативних факторів чи нейтралізувати її
наслідки, а також виявлення та пізнання причинно-наслідкових зв‟язків у сфері безпеки буття.
Сек‟юритологія як самостійна наука володіє власною сукупністю концептуальних елементів, що
відрізняють її від інших наук. Під об‟єктом сек‟юритології пропонується розуміти функціонування
окремого суб‟єкта та (чи) спільноти, а також явища, що впливають на його якість і тривалість, а
предметом – сукупність аспектів, які тією чи іншою мірою позначаються на безпечному функціонуванні
окремого суб‟єкта та (чи) спільноти. Наукові розвідки із сек‟юритології зачіпають різні сфери
життєдіяльності і, зокрема, економічну, що дозволяє виокремити економічну сек‟юритологію як
потужну течію у науковій думці сучасності. У результаті динамічного розвитку економічної
сек‟юритології сформовано достатній методичний інструментарій з виявлення загроз безпечному
функціонуванню різнорівневих суб‟єктів економіки та відповідної протидії. Ключовим поняттям
економічної сек‟юритології є поняття «економічна безпека», що може бути визначене як стан
захищеності суб‟єкта економічних відносин від дії негативних факторів як економічного, так і
неекономічного характеру. У даному напрямі дослідження перспективним видається поглиблення
концептуальних основ економічної сек‟юритології.
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Олійничук О.І. СЕК’ЮРИТОЛОГІЯ ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА
Мета. З‟ясування сучасного стану наукових розробок і новітнього розуміння безпекознавства, виявлення
наявних течій у науковій думці та формулювання авторського висновку щодо його концептуальних аспектів,
доповнення наукового апарату вчення про безпеку і, зокрема, в економічному спрямуванні.
Методика дослідження. У процесі дослідження використано загальнонаукові та специфічні методи
пізнання, а саме: аналіз та синтез, історичний метод (при дослідженні розвитку концепції економічної безпеки),
метод дефініцій (для формулювання визначення об‟єкта, предмета, мети сек‟юритології, поняття «економічна
безпека»).
Результати. Обґрунтовано, що в умовах незворотної глобалізації закономірним є розвиток нових ідеологій
щодо буття людства та людини зокрема. Серед них помітне місце займає нова наука «сек‟юритологія». Визначено,
що під об‟єктом сек‟юритології запропоновано розуміти функціонування окремого суб‟єкта та (чи) спільноти, а також
явища, що впливають на його якість і тривалість, а предметом – сукупність аспектів, які тією чи іншою мірою
позначаються на безпечному функціонуванні окремого суб‟єкта та (чи) спільноти. Виявлено, що наукові розвідки із
сек‟юритології зачіпають різні сфери життєдіяльності і, зокрема, економічну, що дозволяє виокремити економічну
сек‟юритологію як потужну течію у науковій думці сучасності. Встановлено, що ключовим поняттям економічної
сек‟юритології є поняття «економічна безпека», яке може бути визначене як стан захищеності суб‟єкта економічних
відносин від дії негативних факторів як економічного, так і неекономічного характеру.
Наукова новизна. Обгрунтовано авторське визначення об‟єкта, предмета, мети науки «сек‟юритологія»,
що доповнює науковий апарат вчення про безпеку і, зокрема, в економічному спрямуванні через обґрунтування
авторської позиції щодо тлумачення поняття «економічна безпека».
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МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ, ПІДПРИЄМНИЦТВО
Практична значущість. Отримані висновки підтверджують важливість розвитку науки «сек‟юритологія»,
яка допомагає популяризувати форму світогляду індивідуума, що дозволяє забезпечити безпечний розвиток всіх
сфер життєдіяльності, в тому числі й економічної.
Ключові слова: безпека, загрози, ризики, сек‟юритологія, економічна сек‟юритологія, економічна безпека.
Oliynychuk O.I. SECURITOLOGY AND ECONOMIC SECURITY
Purpose. The aim of the scientific research is to find out the current state of scientific developments and latest
understanding of the security studies, identify existing trends in scientific thought and formulate the author‟s conclusion
about the conceptual aspects, supplement scientific apparatus of security doctrine, particularly in economic area.
Methodology of research. There were used general scientific and specific methods, namely the analysis and
synthesis, historical method (during the study of evolution of the economic security concept), the method of definitions (to
formulate the definitions of the object, subject, aim of securitology, and the concept of “economic security”).
Findings. There was proved that development of new ideologies about life and in particular human rights is
logical in terms of irreversible globalization. Among them new science “securitology” has a prominent place. The
functioning of individual subject and (or) community and also phenomena that affect the quality and duration was
suggested to understand as an object of securitology. The set of aspects that affect the safe functioning of individual
subject and (or) community was suggested to consider the securitology subject. Scientific securitology exploration refers
to various aspects of life and, in particular, economic, which allows highlighting economic securitology as a powerful flow
of scientific thought of nowadays. The key concept of economic securitology is the concept of “economic security”, which
can be defined as the state of protection of economic relations subject from the effects of various negative factors both
economic and non-economic.
Originality. The author‟s definitions of object, subject, and purpose of science “securitology” were formulated,
which complements the scientific apparatus of the security doctrine and, in particular, in its economic direction through
the author‟s position reasoning on the interpretation of the concept of “economic security”.
Practical value. The findings confirm the importance of development of science “securitology”, which helps to
promote the form of individual vision that allows providing safe development of all spheres of human activity, including
economic.
Key words: security, threats, risks, securitology, economic securitology, economic security.
Олийнычук А.И. СЕКЬЮРИТОЛОГИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Цель. Выяснение современного состояния научных разработок и новейшего понимания учения о
безопасности, выявление имеющихся течений в научной мысли и формулирование авторского заключения о его
концептуальных аспектах, дополнение научного аппарата учения о безопасности и, в частности, в экономическом
направлении.
Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные и специфические
методы познания, а именно: анализ и синтез, исторический метод (при исследовании развития концепции
экономической безопасности), метод дефиниций (для формулирования определения объекта, предмета, цели
секьюритологии, понятия «экономическая безопасность»).
Результаты. Обосновано, что в условиях необратимой глобализации закономерным является развитие
новых идеологий по бытию человечества и человека в частности. Среди них заметное место занимает новая
наука «секьюритология». Под объектом секьюритологии предложено понимать функционирование отдельного
субъекта и (или) сообщества, а также явления, влияющие на его качество и продолжительность, а предметом –
совокупность аспектов, которые в той или иной степени сказываются на безопасном функционировании
отдельного субъекта и (или) сообщества. Выявлено, что научные исследования с секьюритологии затрагивают
различные сферы жизнедеятельности и, в частности, экономическую, что позволяет выделить экономическую
секьюритологию как мощное течение в научной мысли современности. Установлено, что ключевым понятием
экономической секьюритологии является понятие «экономическая безопасность», что может быть определено
как состояние защищенности субъекта экономических отношений от действия негативных факторов как
экономического, так и неэкономического характера.
Научная новизна. Обосновано авторское определение объекта, предмета, цели науки «секьюритология»,
что дополняет научный аппарат учения о безопасности и, в частности, в экономическом направлении через
обоснование авторской позиции относительно толкования понятия «экономическая безопасность».
Практическая значимость. Полученные выводы подтверждают важность развития науки
«секьюритология», которая помогает популяризировать такую форму мировоззрения индивидуума, которая
позволяет обеспечить безопасное развитие всех сфер жизнедеятельности, в том числе и экономической.
Ключевые слова: безопасность, угрозы, риски, секьюритология, экономическая секьюритология,
экономическая безопасность.
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ЛОГІСТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ГЛОБАЛЬНОГО РИНКУ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ
Постановка проблеми. Продовольчий сектор є дуже складним та багатогранним, адже
середовище його функціонування зазнає впливу кліматичних, соціальних, економічних, промислових,
технологічних й політичних факторів, які у свою чергу визначають доступність і характер продуктів
харчування, їхню вчасну доставку до споживачів.
У світі зараз виробляється більш ніж достатньо продовольства, щоб мати змогу нагодувати усіх,
однак майже 800 мільйонів населення як і раніше страждає від хронічного недоїдання чи взагалі
голоду. Оскільки доступність продовольства багато в чому пов‟язана із рівнем доходів, то
забезпечення доступу до продовольства залишається одним з головних питань як продовольчої
безпеки, так і боротьби з бідністю і голодом.
Практично 80% найбіднішого населення планети проживає в сільських районах, де джерелом
засобів для існування є сільське господарство, яке виступає найбільшим роботодавцем у світі. В
країнах з низьким рівнем доходу та аграрною економікою ріст у сільському господарстві як мінімум
вдвічі є ефективнішим методом скорочення масштабів голоду і злиднів, у порівнянні із зростанням в
інших сферах.
Поряд із зростанням виробництва і підвищенням стійкості настільки ж важливого значення
набуває сьогодні створення ланцюжків постачання харчових продуктів, які дозволять фермерам у
країнах з низьким і середнім рівнем доходу отримати доступ до міських ринків. Так само як і заходи,
які забезпечують доступ споживачів до поживних і безпечних продуктів харчування за прийнятними
цінами, ефективної політики у сфері ціноутворення та ефективної програми соціального захисту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Протягом останніх десятиліть питання забезпечення
людства необхідними продуктами харчування стало вкрай актуальним і до кінця не вирішеним.
Глобальний логістичний ринок продовольства функціонує у складних багатогранних умовах і все
частіше привертає увагу багатьох науковців. Дану проблематику висвітлювали у своїх працях Бородіна
О.М, Гончаров П.П., Осташко Т.О., Смирнов І.Г., Шпикуляк О.Г. та інші вчені. Зауважимо, що
дослідження питання застосування логістичного втручання у продовольчий ринок не можна назвати
вичерпним. Проблема продовольчих втрат та їх відходів на сьогодні абсолютно не вирішена.
Постановка завдання. Метою статті є визначення важливих світових питань забезпечення
людства продуктами харчування, актуалізації головних проблем глобальної продовольчої безпеки,
питань марнування та втрат певної частки продуктів харчування.
Виклад основного матеріалу дослідження. Глобальний продовольчий ринок формується під
впливом основоположних факторів, а саме: природно-кліматичних умов; чисельності населення та
його розміщення; експортно-імпортних операцій; транспортування, зберігання; політичної ситуації.
Відтак і продовольча безпека має свої особливості.
Серед основних проблем ХХІ ст. важливе місце займає забезпечення продовольчої безпеки, яка
залежить від розвитку глобального продовольчого ринку та внутрішніх умов розвитку цього сегменту в
країні.
Продовольча безпека визначається як основа постійного та надійного доступу до безпечної
(здорової, неушкодженої, цілісної) і поживної їжі з урахуванням культурних особливостей розвитку, які
забезпечують основу для досягнення сталого людського потенціалу. Саме тому голод і недоїдання є
викликами для глобального економічного розвитку, які можна вирішити шляхом забезпечення
глобальної продовольчої безпеки. Основні ініціативи належать міжнародним організаціям. Держави –
члени Організації Об‟єднаних Націй прийняли постанову щодо боротьби із голодом, досягнення
продовольчої безпеки на належному рівні та покращення відповідних умов, а також сприяння сталого
розвитку сільського господарства до 2030 р. [1].
В основі глобальних критеріїв визначення продовольчої безпеки лежать три основних категорії:
доступність, наявність, якість і безпечність. Відповідно до цих трьох компонентів країни світу
визначають індекс “продовольчої безпеки” Global food security index (GFSI) – який відображається в
аналітичному журналі Economist Intelligence Unit (EIU) [2].
Згідно даного індексу, категорія доступності досліджує потенціал людей в країні, які здатні
платити за їжу, і витрати, які вони несуть при купівлі їжі. Доступність оцінюється на основі шести
індикаторів. Категорія наявності оцінює фактори, які впливають на постачання продовольства і
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легкість доступу до їжі. Наявність оцінюється вісьмома індикаторами. Третя категорія якість і
безпечність визначає якість харчування, споживання поживних речовин, безпечність приготування
їжі і різноманітність раціону. Для її виміру використовують п‟ять індикаторів.
У 2016 р лідерами у рейтингу країн за станом продовольчої безпеки були - США, Ірландія,
Сінгапур, Австралія та Нідерланди. За даними EIU, ці країни досягли перших позицій серед 113-країн
за рахунок наступних умов: достатність продовольства, високі доходи населення, низькі витрати на
харчування, порівняно з іншими витратами, значні інвестиції в сільськогосподарські дослідження і
розробки (R&D) НДДКР.
До країни, які увійшли у рейтингову двадцятку належать економічно розвинуті країни (табл. 1).
89 країн із 113 у 2016 р. GFSI покращили свої позиції у забезпеченні продовольчої безпеки за останні
п‟ять років.
Таблиця 1
Індекс продовольчої безпеки країн світу
Світовий
Країна
рейтинг
1
США
2
Ірландія
3
Сінгапур
4
Австралія
4
Нідерланди
6
Франція
6
Німеччина
8
Канада
8
Великобританія
10
Швеція
11
Нова Зеландія
12
Норвегія
13
Швейцарія
14
Данія
14
Португалія
16
Австрія
17
Фінляндія
17
Ізраїль
19
Іспанія
20
Катар
Джерело: [3]

Сукупний бал

Доступність

Наявність

86.6
84.3
83.9
82.6
82.6
82.5
82.5
81.9
81.9
81.3
81.1
81.0
80.9
80.0
80.0
79.3
78.9
78.9
77.7
77.5

85.7
82.4
90.7
83.5
81.6
79.7
81.7
81.2
81.5
81.0
81.3
77.7
80.1
81.3
76.2
81.9
79.8
77. 5
78.9
93.6

87.4
85.4
79.8
80.5
82.3
82.7
83.8
81.6
82.6
80.1
81.8
82.5
81.7
77.7
79.9
75.6
75.4
77.7
73.6
63.2

Якість та
безпечність
86.6
85.8
78.3
86.4
86.1
88.7
81.3
84.4
81.0
85.4
81.3
85.1
80.6
83.4
89.7
82.8
86.0
85.5
86.2
76.7

Стан продовольчої безпеки покращився практично у всіх регіонах світу з моменту запуску GFSI
у 2012 році. Такі позитивні зміни були обумовлені як зростанням доходів у більшості країн, так і
загальним поліпшенням ситуації у світовій економіці. Зниження цін на продукти харчування також
позитивно позначилося на продовольчій безпеці. Однак існують дестабілізуючі чинники, до яких
належать: погодні та кліматичні ризики, які часто є мінливими, неефективна державна продовольча
політика, що створюють цінові ризики та нестабільності на продукти харчування й доступність їх у
майбутньому.
Разом з тим Європа (26 держав Західної Європи і Центральної та Східної Європи) – це єдиний
регіон, де погіршився стан продовольчої безпеки. Все це обумовлено високими політичними ризиками
і нестабільністю в 11 країнах, які компенсували прогрес у справі скорочення втрат продовольства і
поліпшення фізичної інфраструктури для систем харчування [4].
Глобальний індекс продовольчої безпеки 2016 р. показує, що країни із низьким рівнем доходів
залишаються вразливими для ризиків. Україна у рейтингу GFSI посідає лише 63 місце. В той час як
Польща 29 місце, Білорусія - 46, Росія – 48 місце [3].
Замикають п‟ятірку “лідерів” найбідніші країни Африки – Мозамбік, Нігер, Чад, С‟єра Леоне,
Бурунді. Сама злиденна країна у світі - це Бурунді. Офіційні дані ООН свідчать про те, що дана
2
держава є найбіднішою країною в світі. На території Бурунді є лише 600 км лісів. Все інше довелося
вирубати, так як щільність населення становить 323 людини на квадратний кілометр. Тому уся флора
й фауна зменшилася через сільськогосподарську діяльність. С‟єра Леоне – країна, в якій понад 70%
людей живуть за межею бідності. Чад – економічно відстала аграрна країна, в якій 80% активного
населення зайняте у сільському господарстві. Нігер - аграрна країна, понад 90% населення зайняте
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сільським господарством. Мозамбік – одна з найвідсталіших держав Африки, аграрне виробництво
разом з лісовим господарством і рибальством становить 22 %. У всіх цих країнах основною галуззю
економіки є сільське господарство з досить відсталою інфраструктурою та ще й постійними
міжусобними протиріччями, які послаблюють і так вкрай відсталі економіки цих країн.
На сьогодні все більше зростає потреба у продовольстві. За прогнозами експертів, у
майбутньому виробництво продовольства збільшиться на 70% для задоволення все більшої кількості
попиту. Високі темпи урбанізації (як прогнозує ООН) також будуть мати негативний вплив на
продовольчу безпеку, оскільки частка населення світу, яке живе у містах збільшиться із 54% до 66%
до 2050 р. А це означатиме, що світові ціни на продовольчі товари знову зростатимуть. І негативним
чинником може стати зростання ціни на нафту після її падіння до мінімуму у січні 2015 р. Тому
підвищення потенціалу виробництва продовольства для задоволення потреб до 2050 р. – це
масштабне завдання, яке потребуватиме значних зусиль у харчовій промисловості.
За таких умов для ефективного функціонування продовольчого ринку необхідним є вирішення
питань логістики. Виробники продовольчих товарів мають покривати витрати на доставку, зберігання,
транспортування продукції, тощо, важливим є питання, пов‟язане із логістичним управлінням та
створення логістичних центрів. Саме створення такого логістичного центру, на думку експертів, буде
сприяти популяризації продовольчого ринку [5]. Застосування логістичних підходів у харчовій
промисловості сприяє тому, щоб отримати безперервну подачу неушкоджених, доброякісних харчових
продуктів як тривалого, так і короткострокового споживання від постачальників і дистриб‟юторів у
різних місцях до кінцевого споживання.
Правильне зберігання продуктів харчування та ефективна координація у системі логістичного
ланцюга поставок має принципове значення для збереження поживної цінності харчових продуктів, у
т. ч. й напоїв. Харчові продукти та напої, які швидко псуються часто піддаються впливу перепадів
температур під час транспортування й обробки, що призводить до їх втрат. Прогнозоване зростання
чисельності населення потребуватиме збільшення виробництва продуктів харчування, а відтак
актуалізуватиметься необхідність розробки ефективного логістичного ланцюга [6].
Разом з тим сьогодні значна кількість продуктів харчування псується, не віднайшовши свого
кінцевого споживача. За даними Організації Об‟єднаних Націй (Global Food and Beverage Cold Chain
Logistics Market 2016-2020), близько третини усього продовольства щорічно викидається, що
приблизно складає 1 трлн дол. у вартісному вираженні, саме через неефективну організовану
політику логістичного зберігання харчової продукції (рис. 1). Такі втрати продуктів харчування і їх
відходи асоціюють з приблизно 0,5 гігатон СО 2 еквівалента парникових газів, який додається до
глобального потепління. Якщо цю ситуацію не вирішити найближчим часом, то обсяги викидів можуть
зрости у 5 разів до 2050 р., (згідно з дослідженням Потсдамського інституту кліматичних досліджень).
Тобто, у світі складається парадоксальна ситуація, коли певний прошарок людства голодує, одна
третина з того, що виробляється розпадається на парникові гази, загрожуючи навколишньому
середовищу.

Рис. 1. Харчові втрати та витрати продовольства
Джерело: [7]

Так, тільки у Сполучених Штатах Америки, кількість харчових відходів на роздрібному і
споживчому рівні оцінюється більш ніж в 60 млн. тонн в рік. Це 31% від загального обсягу їжі в
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харчовому логістичному ланцюжку і відповідно приблизно 1250 калорій на одну особу в день. У
Європейському Союзі більш ніж 100 млн. тонн продуктів харчування витрачаються даремно кожен рік
(Європейська комісія, 2016) (рис. 2).

8%

Пн. Америка та Океанія
19%

19%

11%

Європа вкл. Росію 18%
Японія, Корея, Китай 15%

14%

18%

Латинська Америка 15%
Пн.Африка, зх.і пн. Азія 14%
Африка на пд. від Сахари 11%

15%

15%

Пн. І пн. сх. Азія 8%

Рис. 2. Частка продовольчих втрат і відходів (на одну особу)
Джерело: [7]

Неспроможність подолати розрив між попитом і пропозицією означає неспроможність організації
ефективної передачі продукції до платоспроможного кінцевого споживача (ринок) – що спричинює
втрати мільйон тонн продовольства. Відповідно, за таких умов продовольчий ринок є нестійким, що
викликає різкі цінові коливання і сприяє спорадичній інфляції.
У Північній Америці (19%), Європі (18%), Японії і Китаї близько 15% продовольства втрачається
або викидається на стадії споживання. Цей відсоток нижчий у Латинської Америки (15%), Північній
Африці та Центральній Азії (14%) і значно нижче в Африці на південь від Сахари (11%). У країнах
Африки на південь від Сахари в основному втрати продовольства і харчові відходи починаються ще з
етапу збирання урожаю, а відтак і після збирального та переробного етапу.
В процесі руху харчової продукції втрачається 40% того, що виробляється, це вказує на те, що
лише 60% продукції переробляється. Тому відкриття доступу до нових ринків і забезпечення
логістичного ланцюга поставок харчових продуктів є необхідним для збалансування попиту і
пропозиції на ринку.
В умовах зростання проблеми продовольчої безпеки актуалізується наступний вектор вирішень
– часткове поповнення продовольства за рахунок ресурсів Світового океану. Так, океани покривають
71% поверхні планети, але тільки 2% продовольства постачається із його надр. За останні півстоліття
вилов океанічної риби збільшився майже в 5 разів, а нерегульований його вилов створює небезпеку
для ресурсного потенціалу океану.
Ще один аспект – харчові відходи, які збільшують вплив на викиди парникових газів (8 %), відтак
мають згубну дію у всьому глобальному ланцюгу поставок продуктів харчування. Зростаючі викиди
парникових газів поглинаються океаном, в результаті чого рівень кислотності зріс за останні 200 років
на 26 %. Наслідки є згубними - це вбиває планктон, який є джерелом їжі для дрібних риб, котрі в свою
чергу є їжею для великих риб, яких споживають люди.
Проблеми виробництва продовольчих товарів нерозривно пов‟язані із використанням водних
ресурсів. Так, близько 70 % прісної води використовується на потреби сільського господарства, а
якщо значна кількість продуктів псується, то водні ресурси використовуються даремно.
Висновки з проведеного дослідження. Вважаємо, що продовольчі втрати і харчові відходи –
це не тільки економічна проблематика, але й екологічна та соціальна, наслідки якої є катастрофічними
для планети [8].
На сьогодні споживачі змінили свої підходи до процесів споживання і все дедалі частіше
піклуються про своє здоров‟я, надаючи перевагу питанням екологічної стійкості, екологічної безпеки
продуктів харчування, що особливо помітно в розвинених країнах та й в країнах з ринком, що
формується. Відповідно, країни змушені посилювати стандарти для виробництва харчових продуктів,
а в результаті зростає попит на функціональні харчові продукти для поліпшення стану здоров‟я
(зниження рівня холестерину у продуктах тощо). Підвищуються вимоги і до сертифікації продуктів
харчування, яка повинна гарантувати задоволення певного рівня безпеки, охорони навколишнього
середовища та корпоративної і соціальної відповідальності.
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У майбутньому, значна кількість населення буде споживати все менше зернових, прагнучи
споживати все більшу кількість м‟яса, фруктів, овочів та оброблених харчових продуктів. Результат
такого споживання криється у глобальній зміні раціону харчування, а відтак буде й здійснюватися
подальший тиск на ресурси, що у свою чергу призведе до зростання процесу вирубки лісів, деградації
земель та викидів парникових газів.
Нестача продовольства призводить не лише до недоїдання й голоду, а й до швидкого
вичерпання придатних для ведення сільського господарства земель, до погіршення здоров‟я
населення, конфліктів і зростання гуманітарної катастрофи в окремих регіонах. Майбутня здатність
людства прогодувати самих себе наразі під великою загрозою, оскільки все більше посилюється
втручання у природні ресурси, зростає нерівномірність кількості радіоактивних опадів внаслідок зміни
клімату. Сьогодні практично половина лісів знищена, підземні води виснажені, втрачається швидкими
темпами біорозмаїття.
Тому, такі важливі передумови, як виснаження природних ресурсів, вплив мінливості клімату на
сільськогосподарські культури, зниження зростання продуктивності праці у сільському господарстві
перешкоджають зростанню продовольчого постачання у світі, при цьому змушуючи країни виробляти
все більшу кількість продуктів із меншими витратами.
Щоб скористатися перевагами підвищення продуктивності, дистриб‟ютори і логістичні
підприємства повинні розширювати свою діяльність у нових регіонах, а також забезпечити більш
широкий спектр продуктів і послуг, щоб допомогти фермерам підвищити врожайність, пропонуючи
інноваційні технології – наприклад, таке насіння, що вимагає малої кількості води, впроваджуючи
новітні методи скорочення харчових відходів, оскільки, за оцінками [9], 30 % сільськогосподарської
продукції в Африці та Азії втрачається в період післяжнивних процесів.
Таке важливе і складне питання “харчування людства” потребує цілісної системи його
вирішення, яке змінить і зміцнить усю систему харчування. Важко знайти правильну відповідь на це
питання, щоб визначити ідеальну стратегію та систему. Тому вважаємо за необхідне визначити
структурований спосіб мислення щодо стійкої продовольчої системи, у тому числі інноваційну систему
для того, щоб провести балансування в обмежених природних і фінансових ресурсах.
Інвестування у розвиток сільських районів, створення систем соціального захисту,
налагодження зв‟язків між містом і селом сприятиме підвищенню доходів дрібних сімейних
фермерських господарств і стане ключем до досягнення інклюзивного та справедливого зростання й
усунення корінних причин голоду і злиднів. Крім того, поліпшення економічного становища сільського
населення сприятиме стримуванню сільсько-міської міграції та зростання масштабів бідності у містах.
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Карп І.М. ЛОГІСТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОГО РИНКУ ПРОДУКТІВ
ХАРЧУВАННЯ
Мета. Визначення важливих світових питань забезпечення людства продуктами харчування, актуалізації
головних проблем глобальної продовольчої безпеки, питань марнування та втрат певної частки продуктів
харчування.
Методика дослідження. Теоретичними і методологічними засадами дослідження виступають праці
вітчизняних та закордонних авторів із даної проблематики. У роботі використано такі основні методи
дослідження, як: динамічний та статистичний, оцінки, аналізу, узагальнюючий при обґрунтуванні особливостей
функціонування та перспектив подальшого логістичного ринку продуктів харчування в умовах глобалізації.
Результати. Визначено та окреслено важливі питання забезпечення людства продуктами харчування,
актуалізації головних проблем глобальної продовольчої безпеки, питань марнування та втрат певної частки
продуктів харчування. Оцінено глобальні критерії визначення продовольчої безпеки за трьома основними
параметрами: доступність, наявність, якість і безпечність. Досліджено частку продовольчих втрат і відходів, які
певний прошарок людства марнує, в той час, як інший прошарок – голодує. Визначено, що ринок продовольства є
основоположним, оскільки забезпечує найважливіші життєво необхідні потреби людини, сприяє досягненню
сталого людського потенціалу, тому він займає центральне місце у світовій ринковій системі.
Наукова новизна. Узагальнено поняття сутності індексу “продовольчої безпеки”, обґрунтовано його роль
на глобальному логістичному ринку продовольства у вирішенні проблем забезпечення людства продуктами
харчування. Окреслено питання марнування та втрат певної частки продуктів харчування як результат
неефективного функціонування логістичного підходу до використання на ринку продуктів харчування.
Практична значущість. Отримані результати дослідження в аспекті розгляду індексу “продовольчої
безпеки” сприяють подальшому ефективному функціонуванню глобального продовольчого ринку та його
логістичної ефективної організації.
Ключові слова: логістика, продовольчий ринок, продукти харчування, продовольча безпека, глобалізація,
втрати та відходи продуктів харчування.
Karp I.M. LOGISTICAL APPROACHES TO THE ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS OF THE GLOBAL
FOOD MARKET
Purpose. The aim of the article is to identify the important global issues of human food, updating the main
problems of global food security, issues of waste and loss of a certain percentage of food products.
Methodology of the study. Theoretical and methodological principles of research are the works of domestic and
foreign authors in this issue. The following basic research methods are used in the paper such as: dynamical and
statistical, evaluation, analysis, synthesis in substantiating the functioning and future prospects for further logistics
market of food products in the context of globalization.
Finding. The important issues of human food, updating the main problems of global food security, issues of
waste and loss of a certain percentage of products are defined and outlined. Global criteria for determining food security
in three main ways: affordability, availability, quality and safety, are reviewed.
It is investigated the proportion of food losses and waste that a layer of human wastes, while the other layer
hungers. It is determined that the food market is fundamental, because it provides important vital human needs,
contributes to the achievement of sustainable human development, because it is central to the global market system.
Scientific novelty. The concept of essence of index “food security” is generalized, its role in the global logistics
food market in solving problems of human food is substantiated. The issue of waste and loss of a certain percentage of
food products as a result of inefficient functioning of logistics approach to the use of food market is outlined in the article.
Practical value. The obtained results of research in terms of index review “food security” will contribute to the
further effective functioning of the global food market and its efficient organization of logistics.
Key words: logistics, food market, food products, food safety, globalization, loss and waste of food products.
Карп И.М. ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Цель. Определение важных мировых вопросов обеспечения человечества продуктами питания,
актуализация главных проблем глобальной продовольственной безопасности, вопросов потерь определенной
доли продуктов питания.
Методика исследования. Теоретическими и методологическими основами исследования выступают
труды отечественных и зарубежных авторов по данной проблематике. В работе использованы следующие
основные методы исследования как: динамический и статистический, оценки, анализа, обобщающий при
обосновании особенностей функционирования и перспектив дальнейшего логистического рынка продуктов
питания в условиях глобализации.
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Результаты. Определены и намечены важные вопросы обеспечения человечества продуктами питания,
актуализации главных проблем глобальной продовольственной безопасности, вопросов потерь определенной
доли продуктов питания. Оценены глобальные критерии определения продовольственной безопасности по трем
основным параметрам: доступность, наличие, качество и безопасность. Исследована доля продовольственных
потерь и отходов, которую определенная прослойка человечества тратит, в то время, как другая – голодает.
Определено, что рынок продовольствия является основополагающим, поскольку обеспечивает важнейшие
жизненно необходимые потребности человека, способствует достижению устойчивого человеческого
потенциала, поэтому он занимает центральное место в мировой рыночной системе.
Научная новизна. Обзор понятия сущности индекса “продовольственной безопасности”, обоснованно его
роль на глобальном логистическом рынке продовольствия в решении проблем обеспечения человечества
продуктами питания. Определены вопросы потерь определенной доли продуктов питания как результат
неэффективного функционирования логистического подхода к использованию на рынке продуктов питания.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования в аспекте рассмотрения индекса
“продовольственной безопасности” способствуют дальнейшему эффективному функционированию глобального
продовольственного рынка и его логистической эффективной организации.
Ключевые слова: логистика, продовольственный рынок, продукты питания, продовольственная
безопасность, глобализация, потери и отходы продуктов питания.
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ЕКОНОМІЧНА САМОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ:
ТРИРІВНЕВИЙ ВИМІР
Постановка проблеми. В сучасних умовах пошуку нових, менш залежних принципів
функціонування вітчизняної економіки все частіше стикаємося з поняттями «самодостатність» та
«самозабезпеченість». Самозабезпеченість – це особлива, суперечлива економічна категорія, яка, з
одного боку, є основою натурального господарства, а з другого боку, необхідність в ній виникає і в
умовах ринкових відносин. Досягнення стійких конкурентних позицій держави, її територіальних
одиниць і підприємств в умовах міжнародної інтеграції вимагає, з одного боку, ефективної стратегії
співпраці, розвитку рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами світу, а з другого –
збереження високого рівня національної безпеки, в основі якої і лежить здатність до
самозабезпечення різних сфер державного буття. Самозабезпеченість індивіда, самозабезпеченість
підприємства та країни – різні по своїй суті поняття, але в них закладено певну міру свободи та
незалежності, збереження яких є актуальним в будь-які часи, а особливо в сьогоднішніх умовах
внутрішніх та зовнішніх викликів.
Аналіз останніх джерел і публікацій. Самозабезпеченість в економічній літературі частіше
розглядається в контексті продовольчої, фінансової, енергетичної та політично-економічної безпеки.
Проблемі самозабезпечення як складової економічної безпеки присвячено праці українських та
зарубіжних вчених, серед яких: Л. І. Абалкін, В. Г. Андрійчук, П. П. Борщевський, Б. В. Губін,
Б. М. Данилишин, Л. В. Дейнеко, Г. Р. Джоунс, О. Г. Зельднер, С. М. Кваша, Б. З. Мільнер, П. Т. Саблук
та інші. Водночас, незважаючи на цінність проведених досліджень, категорія «самозабезпеченість»
вимагає більш детального дослідження та розкриття, особливо в напрямі формування основ
самозабезпечення на регіональному та національному рівні.
Постановка завдання. Метою статті є розкриття економічної сутності категорії
«самозабезпеченість», ідентифікація структурних характеристик даного поняття як основи безпеки та
незалежності економічних систем в умовах сьогодення.
Виклад основного
матеріалу
дослідження.
Проблема безпеки як проблема
самозабезпечення особистості і суспільства розглядалася ще з часів античності. Правовий аспект цієї
проблеми виникає у період становлення капіталізму (Т. Гоббс, Дж. Локк, Д. Дідро). Глобальні
суперечності розвитку ХХ ст. актуалізували проблему безпеки. Спроба теоретичного обґрунтування
шляхів розв‟язання здійснена В. Парето, який визначав безпеку як взаємозв‟язок трьох складників:
політичної стабільності; економічного процвітання; обороноздатності держави [3, с. 36].
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Ми визначаємо самозабезпеченість як стан, який не вимагає будь-якої допомоги, підтримки чи
взаємодії. В даному дослідженні представлено характеристики трьох типів самозабезпеченості:
індивідуально-колективного (С1), корпоративного (С2) та національного (С3). Індивідуальноколективний тип самозабезпечення – це стан, який не вимагає будь-якої допомоги, підтримки чи
взаємодії для виживання, тип особистої чи колективної автономії [10]. Піраміда, зображена на рис. 1,
символізує собою самозабезпечення від індивідуального (С1) до національного (С3), де С2 –
проміжна ланка – різні види підприємств та господарства сімейного, ненатурального типу, і навпаки –
від С3 до С1.
Нереальна, перегорнута, хитка та нестійка пірамідальна система самозабезпечення – рис. 1, а),
де економіка стоїть на самозабезпеченні індивідів або господарств натурального типу, які не можуть
(або не хочуть) фізично чи ментально забезпечувати себе у відповідності до сучасного стану
суспільного розвитку. Їх потреби відрізняються від більшості представників суспільства, їх психіка та
свідомість практично вільні від ринку.
С3
С1

С2

С2

С1

С3

а)
б)
Рис. 1. Піраміда самозабезпечення «3С»
Джерело: авторська розробка

Деякі представники сектору С1 ніяк не пов‟язані з сектором С2 і С3, їм не потрібен ринок в їх
ідеалі, їм не потрібна і держава взагалі. В дійсності, кількість «самозабезпеченців» у чистому вигляді в
світі досить незначна, а групи, які визнають себе «самозабезпеченцями», так чи інакше є суб‟єктами
та об‟єктами ринку, просто відсоткова частка їх матеріальних потоків по відношенню до загального
обігу товарів та послуг є доволі незначною.
Вид самозабезпечення «С1» в загальній соціально-економічній системі існувати звичайно може,
і існує (рис. 1, б), хоча в різні часи і в різних країнах таке особливе існування індивідів та груп
неодноразово переслідувалося владою. Наразі ми можемо спостерігати такий вид самозабезпечення і
у нас в країні: екопоселення, родові поселення, релігійні поселення (аміши), самопоселення в зоні
радіоактивного забруднення, проживання в зоні АТО, відлюдники. Проте, на даному етапі розвитку –
це виключення, яке лежить в площині нужденності або особистих (філософських, релігійних)
переконань і поки що іде всупереч з поняттями сучасного суспільства, як цілісної соціальної системи.
Позитивних сторін такого типу самозабезпечення більше, ніж негативних, якщо тому сприяють
кліматичні, географічні, політичні умови та генетично закладений гарний фізичний та психологічний
стан здоров‟я індивідів. Такий тип самозабезпечення не порушує екологічної системи, оскільки бере
від оточуючого середовища рівно стільки скільки потрібно, для даного типу не властиве надмірне
споживання, притаманний високий рівень зайнятості. Негативні риси груп даного типу
самозабезпечення:
- ізольованість, наявність внутрішніх громадських уставів, небажання розкривати принципи та
тонкощі існування таких груп оточуючому суспільству, що створює плідний ґрунт для формування та
розвитку сект;
- консерватизм, який межує іноді зі здоровим глуздом (ранні одруження, родинні одруження,
неприйняття сучасних методів лікування тощо).
Корпоративний тип самозабезпечення (C2) – стан, який не вимагає будь-якої допомоги,
підтримки чи взаємодії для існування та розвитку підприємства, організації; це тип колективної бізнес
автономії. Такий тип самозабезпечення в чистому вигляді неможливий, навіть, якщо це ферма сімейного
типу. При колективному веденні господарства дуже важко самостійно задовольнити весь спектр
виробничих потреб: так чи інакше буде відбуватися обмін, наприклад, молочних продуктів на засоби
праці (вили, заступи, тощо). Тобто навіть господарства сімейного типу будуть учасниками ринку.
Самозабезпечення підприємства (рівень самозабезпечення підприємства), на нашу думку,
можна розглядати як основу економічної безпеки організації. Економічна безпека підприємства – це
такий стан розвитку суб‟єкта господарювання, який характеризується стабільністю економічного та
фінансового розвитку, ефективністю нейтралізації негативних факторів і протидії їх впливу на всіх
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стадіях підприємницької діяльності [5, с. 9]. В. В. Шликов розглядає економічну безпеку з точки зору
сумлінності конкуренції, забезпечення інформаційної безпеки і правового захисту інтелектуальної
власності [9, с. 138].
Таким чином, бачимо, що поняття «економічна безпека» і «самозабезпеченість» хоча і
кореспондуються в деяких аспектах, а саме в питаннях самозабезпечення ресурсів та капіталу, проте
поняття економічної безпеки підприємства є значно ширшим, а самозабезпечення є однією із
важливих складових економічної безпеки. Оцінка рівня самозабезпечення підприємства передбачає
аналіз капіталу, матеріальних та трудових ресурсів. Зазначимо, що чим вищий рівень
самозабезпечення, тим вищий рівень економічної безпеки.
Позитивні сторони високого рівня самозабезпечення підприємств можна розглядати з двох боків:
з позиції організацій та позиції держави. Так, для підприємства високий рівень самозабезпечення
гарантує: економічну безпеку, стабільність, можливість розвитку та розширення виробництва,
внутрішньогалузеву та міжгалузеву інтеграцію та диверсифікацію. З боку держави: чим більше
успішних підприємств, тим більше фіскальних платежів до бюджету, вищий рівень зайнятості
населення та рівень економічної безпеки країни. Позитивними змінами у напрямі підвищення рівня
самозабезпечення неприбуткових організацій сьогодні є реформування системи житловокомунального господарства в країні, а саме: можливість створення об‟єднань співвласників
багатоквартирних будинків (ОСББ).
Негативні сторони високого рівня самозабезпечення підприємств проявляються в: негуманному
та нетолерантному ставленні до навколишнього середовища, пропаганді надмірного споживання,
створенні монополій та олігополій. Для оцінки ринкової структури на предмет наявності на ньому
ознак індивідуального або групового домінування використовуються показники концентрації «CR»
(concentration ratio) і індекс Герфіндаля (також відомий як індекс Герфіндаля–Гіршмана, або «ННІ»).
Рівень концентрації є важливим інструментом антимонопольної політики держави, за результатами
аналізу даного показника здійснюються заходи щодо захисту економічної конкуренції на товарних
ринках. У відповідності до норм статті 12 Закону України «Про захист економічної конкуренції»
монопольним (домінуючим) вважається становище суб‟єкта господарювання, частка якого на ринку
товару перевищує 35 відсотків [6; 8]. Проте, не дивлячись на наявність законодавства щодо захисту
конкуренції шляхом надання гарантій державою щодо захисту конкуренції в підприємницькій
діяльності та визнання неприпустимості діяльності, спрямованої на монополізацію та недобросовісну
конкуренцію, в Україні існує проблема монополізму та олігополізму.
Нижче наведено перелік (далеко не повний) корпорацій України та їх частка ринку:
1. Мегаполіс-Україна. Частка ринку: 98% ринку дистрибуції тютюнових виробів.
2. Авангард. Частка ринку: 49% ринку яєць.
3. Миронівський хлібопродукт. Частка ринку: 52% ринку курятини.
4. ПриватБанк. Частка ринку: 60% безготівкових розрахунків українців проходить через
термінали ПриватБанку.
5. Укртелеком. Частка ринку: 85,23% за підсумками 2014 року.
6. Київстар. Частка ринку: 38,7 % в 2014 році.
7. Епіцентр. Частка ринку: понад 60% (у 2014 році 47% ринку контролював Епіцентр, а мережа
Нова лінія, поглинена Епіцентром, контролювала близько 16%)
8. ДТЕК. Частка ринку: 76% ринку теплової генерації, в 2014 році на її частку припадало 99%
експорту українського струму [1].
Левові частини ринку, що належать одній-двом корпораціям, свідчать про те, що законодавче
регулювання (захист) економічної конкуренції є неефективним, має низку недоліків та потребує нової
(чіткої, недвоякої) інтерпретації. Формування і проведення розумної антимонопольної політики
повинно сприяти створенню конкурентної сфери ринків економіки України, від якої значною мірою
залежить добробут людей України [7, с. 3-8]. Олігополістична конкуренція, тобто конкуренція на ринку
з небагатьма великими продавцями товарів, створює такий стан на ринку, де продавці (вищезазначені
в тому числі) товарів та послуг можуть суттєво впливати на ціни їх реалізації. Тобто, чим вища частка
ринку - тим менша цінова і нецінова конкуренція, тим вища ціна продукції для пересічних українців.
Більш того, створення владою плідного ґрунту для розвитку монополій призводить до посилення
автаркійних тенденцій в державі. Так, корпоративна система та професійні об‟єднання промисловців
(а фактично – монополії) мали місце в Італії та Німеччині в 30-ті роки, вони були узаконені і призначені
для посилення державного початку в даних країнах. Побудова корпоративної системи сприяла
подальшому зближенню великого капіталу з державною владою. Представники великого капіталу
були широко представлені у вищих державних і законодавчих органах: електропромислові монополії
мали в своїх адміністративних радах понад 40 сенаторів і депутатів, машинобудівні акціонерні
товариства – понад 30, хімічні – понад 25, текстильні – понад 25 тощо. Важливою прерогативою, яку
отримали корпорації за законом 1937 р., було монопольне право давати дозвіл на відкриття нових
підприємств. «У 1940-1941 рр., – пишуть автори дослідження про структуру італійських монополій,
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виданого після війни Загальною італійською конфедерацією праці (CGIL), – не було якого-небудь
значного акціонерного товариства або групи товариств, які не мали б на своєму утриманні одного або
двох представників політичної влади». Даний історичний приклад економічної політики розвитку
корпорацій та злиття їх з владними структурами відображений в наукових джерелах як «економічна
політика фашизму» [2, с. 319-348] і є неприпустимим для наслідування.
Національний тип самозабезпечення (С3) – стан, який не вимагає будь-якої допомоги,
підтримки чи взаємодії для існування та розвитку держави. Такий тип самозабезпечення називається
автаркією. Під автаркією розуміють також економічний режим самозабезпечення країни, в якому
мінімізується зовнішній товарний обіг. У сучасній економічній лексиці автаркією називають економіку,
орієнтовану всередину, на саму себе, на розвиток без зв‟язків з іншими країнами. В цьому сенсі
автаркія – закрита економіка, яка передбачає абсолютний суверенітет [4, с. 8].
У різні роки за різних причин і обставин деякі країни прагнули до автаркії (Німеччина, Італія,
СРСР, Японія, Північна Корея та деякі інші), але в глобальній економіці XXI століття автаркія як
абсолютний економічний суверенітет країни є практично недосяжною – настільки тісними стали
торгівельні зв‟язки. Самозабезпечення заради виключно самозабезпечення на рівні держави – то є
хибний шлях, утопія. Тобто, абсолютна автаркія неприпустима в принципі. Країни, які намагалися її
здійснити, не змогли як слід вибудувати економіку і вибратися з убогості. Навіть Північна Корея, яка
часто наводиться як приклад держави з автаркійною економікою, такою вже давно практично не є –
ще у 1994 році президентом КНДР Кім Ір Сеном був оголошений відхід від ідеології чучхе (стратегії
опори виключно на власні сили) і взято курс на участь у світовій торгівлі.
Найчастіше в якості показника відкритості економіки використовують показник частки експорту у
ВВП країни – коефіцієнт експортної відкритості. За критеріями Світового банку, у вищу групу
відкритості (значно відкриті економіки) включаються економіки з коефіцієнтом більше 35%, в групу
відкритих економік – від 25 до 35%, в групу помірно відкритих економік – від 10 до 25%, в нижчу групу
(умовно закриті економіки) – менше 10%.
Показники, що характеризують місце України серед інших країн у світовій економіці,
представлені в табл. 1.
Таблиця 1
Експорт та імпорт товарів та послуг (у % до ВВП), 2016 р.
№ з/п

Країна

№ країни у списку (рейтингу) за ВВП
на душу населення (номінал)
5

Експорт, % до
ВВП
19,8

Імпорт, у % до
ВВП
21,2

6

12,6

15,4

1

Австралія

2

США

3

Данія

8

53,4

47,2

4

Великобританія

13

27,2

29,3

5

Австрія

14

53,1

49,1

6

Канада

15

31,5

33,8

7

Німеччина

17

46,8

39,2

8

Бельгія

19

82,9

81,3

9

Франція

22

30,0

31,4

10

Японія

24

17,6

18,0

11

Італія

25

30,1

27,0

12

Аргентина

51

11,1

11,9

13

Польща

52

49,6

46,5

14

Росія

60

29,5

21,2

15

Бразилія

67

13,0

14,3

16

Китай

70

22,1

18,6

17

Болгарія

75

64,1

64,0

18

Білорусія

84

60,0

59,8

19

Україна

131

52,8

54,8

19,9

22,5

20

Індія
138
Джерело: побудовано автором за даними Світового банку

З даних табл. 1 видно, що коефіцієнти експортної відкритості та імпортної залежності України за
даними Світового Банку у 2015 році становили 52,8% і 54,8% відповідно [11]. Це означає, що Україна
входить до економік вищої групи відкритості, є відкритою, але досить залежною від економік інших
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країн світу, особливо беручи до уваги обсяг ВВП на душу населення та значні кредитні зобов‟язання.
Окрім даних показників, важливу роль відіграє структура та характер експорту. Так, якщо для
розвинутих країн у структурі експорту переважає готова продукція, то у країн, що розвиваються, у
даній структурі переважають сировинні матеріали.
Наприклад, у структурі експорту США, Німеччини та Японії від 60 до 70% займають такі позиції,
як: продукція спеціального та загального машинобудування, транспортні засоби, механічне
обладнання, техніка, комп‟ютери та технології, а у товарній структурі вітчизняного експорту, за даними
Державної служби статистики, в 2016 році переважали такі групи товарів, як: продтовари та
сільськогосподарська продукція (переважно сировина) (35,3%) та недорогоцінні метали та вироби з
них (22,9%).
З огляду на вище зазначене, Україні слід посилити свої позиції шляхом інноваційного розвитку
вітчизняної виробничої та переробної сфери, а також здійснювати політику, яка б сприяла побудові
ефективної системи національного виробництва інтелектуальних продуктів, оскільки в умовах шостого
технологічного укладу, переваги якого передбачаються в різкому зниженні енергоємності та
матеріалоємності виробництва, в конструюванні матеріалів і організмів з наперед заданими
властивостями, суспільство зацікавлено в появі нових технологій, а в Україні є досить потужний
внутрішній інтелектуальний ресурс у вигляді людського капіталу і високого рівня технічної освіти.
Враховуючи історичний досвід стосовно самозабезпечення держави та сучасні тенденції
розвитку світової економіки, зазначимо, що автаркійні тенденції, доведені до крайності, – коли
автаркія заради автаркії – завдають непоправної шкоди економіці країни, часто відкидаючи її назад в
сфері науково-технічного прогресу, економічної ефективності суспільного виробництва і рівня
добробуту народу. Якщо розглядати самозабезпечення в концепції безпеки (самодостатності
економіки), то чим вищий рівень самозабезпеченості країни (не ізольованості!!!), тим вища економічна,
політична та соціальна безпека. І навпаки, коли країна є надто відкритою у всіх галузях для прямих
іноземних інвестицій, це на деякий, нетривалий час для історії (20-35 років) надає їй значного
економічного піднесення, проте допускаючи у стратегічні для держави галузі іноземного інвестора з
прямими інвестиціями слід замислитися хто буде диктувати правила гри на ринках і чи не призведе це
до економічної, соціальної та політичної нестабільності в майбутньому.
Висновки з проведеного дослідження. Беручи до уваги, що в даному дослідженні ми
розглядали самозабезпеченість на різних рівнях, то відповідно не може бути однозначного висновку,
окрім того, що самозабезпеченість – це певного роду свобода. Кожен тип самозабезпечення може
існувати в реальності, проте ціна та відповідальність такого існування різна. Якщо у випадку С1
(індивідуально-колективний тип самозабезпечення) ведення такого способу життя та життєдіяльності
– це індивідуальне рішення і, відповідно, особиста відповідальність за цей вибір, то у випадку С2 і С3
все не так однозначно.
Приймаючи рішення стосовно самозабезпечення, розробляючи стратегію розвитку з найменшим
ступенем залежності від зовнішніх факторів на корпоративному (С2) та національному рівні (С3),
відповідальність за таке рішення не тільки особиста, а ще і соціальна та національна. Прийняття
даних рішень має полягати в площині створення підґрунтя та сприятливих умов задля сталого
розвитку країни та її суспільного добробуту. За прийняття рішень на рівні С2 і С3, які містять елементи
соціального фізичного та морального насилля, дискримінації, невідновного порушення екосистем, має
бути і застосовуватися кримінальна відповідальність.
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Кравець І.В. ЕКОНОМІЧНА САМОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ: ТРИРІВНЕВИЙ ВИМІР
Мета – розкриття економічної сутності категорії «самозабезпеченість», ідентифікація структурних
характеристик даного поняття як основи безпеки та незалежності економічних систем в умовах сьогодення.
Методика дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є базові положення
економічної теорії, системний підхід до вивчення економічних явищ, розробки та дослідження вітчизняних і
закордонних науковців з питань самозабезпечення та економічної безпеки. У процесі дослідження використано
такі методи: абстрактно-логічний (для теоретичних узагальнень і формулювання висновків, уточнення понять, що
стосуються предмета дослідження), економіко-статистичний, зокрема його прийом порівняння (обробка
економічної інформації з метою вивчення стану та закономірностей розвитку досліджуваних явищ і процесів),
контент-аналіз (аналіз документів, відбір джерел дослідження та інтерпретація даних дослідження).
Результати. На основі вивчення та узагальнення зарубіжного та вітчизняного досвіду визначено сутність
економічної категорії «самозабезпеченість». Виокремлено та охарактеризовано три рівні економічної категорії
самозабезпечення: індивідуально-колективний, корпоративний, національний. Розкрито позитивні та негативні
сторони «самозабезпечення» для кожного рівня в контексті сталого економічного розвитку. З‟ясовано, що
самозабезпечення в чистому вигляді на корпоративному та державному рівні в умовах глобалізації є практично
недосяжним та недоцільним, проте, чим вищий рівень самозабезпечення, тим вищий рівень безпеки (економічної,
соціальної, політичної). Обґрунтовано, що кожен тип (рівень) самозабезпечення може існувати в реальності,
проте ціна та відповідальність такого існування різна. У випадку індивідуально-колективного типу
самозабезпечення – це індивідуальне рішення і, відповідно, особиста відповідальність за цей вибір, а приймаючи
рішення стосовно самозабезпечення на корпоративному та національному рівні відповідальність не тільки
особиста, а й соціальна та національна. Прийняття рішень на даних рівнях має полягати в площині створення
сприятливих умов задля сталого розвитку країни та її суспільного добробуту.
Наукова новизна. Удосконалено трактування сутності поняття «самозабезпеченість», в основі якого
лежить трирівневий підхід, що розглядає самозабезпеченість як систему безпеки економічної життєдіяльності
індивідів, підприємств та держави.
Практична значущість. Отримані результати дослідження сприятимуть більш глибокому усвідомленню
доцільності та меж самозабезпечення соціально-економічних систем і можуть бути застосовані для розробки
стратегії національної безпеки України.
Ключові слова: самозабезпеченість, економічна безпека, економічна незалежність.
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Kravets I.V. ECONOMIC SELF-SUFFICIENCY: A THREE-LEVEL DEFINITION
Purpose is to reveal the economic essence of the category “self-sufficiency” and to determine the structural
characteristics of the concept as the basis of security and independence economic systems in modern conditions.
Methodology of research. Theoretical and methodological basis of research are the underlying principles of the
economic theory, a systematic approach to the study of economic phenomena, the development and research of
domestic and foreign scientists on issues of self-sufficiency and economic security. In the research used such methods
as: abstract-logical (theoretical generalizations and the formulation of conclusions, clarification of concepts relating to the
subject of the research); Economics and statistics, in particular techniques (processing of economic information for
studying the state and patterns of the investigated phenomena and processes development); content analysis (analysis
of documents, selection of research sources, and interpretation of research data).
Findings. On the basis of studying and generalization of Ukrainian and foreign experience the essence of
economic category “self-sufficiency” was defined. Three levels of economic self-sufficiency: individual-collective,
corporate, national were defined and characterized. The positive and negative aspects of "self-sufficiency" for each level
in the context of sustainable economic development were revealed. It was found that “self-sufficiency” in its pure form on
the corporate and state level in the context of globalization is practically unattainable and unworkable, however, the
higher the level of autonomy, the higher level of security (economic, social, political It is proved that each type (level) of
self-sufficiency can be in reality, however, the price and liability of such an existence is different. In the case of individual
and collective type of „self-sufficiency" – this is an individual decision and, accordingly, the personal responsibility for this
choice, but making a decisions on self-sufficiency at the corporate and state level, the responsibility is not only personal,
but social and national. Decision-making at these levels should be in the plane of creation of favorable conditions for
sustainable development of the country and its social prosperity.
Originality. The interpretation of the essence of the concept of “self-sufficiency”, which is based on a three-level
approach, considering self-sufficiency as a system of economic security of life individuals, enterprises and the state was
improved.
Practical value. The obtained results will contribute to a deeper understanding of the feasibility and limits of selfsufficiency in socio-economic systems, and can be used for the development of the national security strategy of Ukraine.
Key words: self-sufficiency, economic security, economic independence.
Кравец И.В. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ САМООБЕСПЕЧЕННОСТЬ: ТРЕХУРОВНЕВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Цель − раскрытие экономической сущности категории «самообеспеченность», идентификация структурных
характеристик данного понятия как основы безопасности и независимости экономических систем в современных
условиях.
Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования являются базовые
положения экономической теории, системный подход к изучению экономических явлений, разработки и
исследования отечественных и зарубежных ученых по вопросам самообеспеченности и экономической
безопасности. В процессе исследования использованы следующие методы: абстрактно-логический (для
теоретического обобщения и формулировки выводов, уточнения понятий, касающихся предмета исследования),
экономико-статистический, в частности его прием сравнения (обработка экономической информации с целью
изучения состояния и закономерностей развития исследуемых явлений и процессов), контент-анализ (анализ
документов, отбор источников исследования и интерпретация данных исследования).
Результаты. На основе изучения и обобщения зарубежного и отечественного опыта определены
сущность экономической категории «самообеспеченность». Выделены и охарактеризованы три уровня
экономической категории самообеспеченности: индивидуально-коллективный, корпоративный, национальный.
Раскрыты положительные и отрицательные стороны «самообеспеченности» для каждого уровня в контексте
устойчивого экономического развития. Выяснено, что самообеспеченность в чистом виде на корпоративном и
государственном уровне в условиях глобализации является практически недостижимой и нецелесообразной,
однако, чем выше уровень самообеспеченности, тем выше уровень безопасности (экономической, социальной,
политической). Обосновано, что каждый тип (уровень) самообеспеченности может существовать в реальности,
однако цена и ответственность такого существования различна. В случае индивидуально-коллективного типа
самообеспеченности – это индивидуальное решение и, соответственно, личная ответственность за этот выбор, а
принимая решение относительно самообеспеченности на корпоративном и национальном уровне
ответственность не только личная, но и социальная и национальная. Принятие решений на данных уровнях
должно быть основано на создании благоприятных условий для устойчивого развития страны и ее
общественного благосостояния.
Научная новизна. Усовершенствована трактовка сущности понятия «самообеспеченность», в основе
которого лежит трехуровневый подход, рассматривающий самообеспеченность как систему безопасности
экономической жизнедеятельности индивидов, предприятий и государства.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования будут способствовать более глубокому
осознанию целесообразности и пределов самообеспеченности социально-экономических систем и могут быть
применены для разработки стратегии национальной безопасности Украины.
Ключевые слова: самообеспеченность, экономическая безопасность, экономическая независимость.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА В ТУРИСТИЧНІЙ ІНДУСТРІЇ
Постановка проблеми. В світовій економіці зростання підприємницької активності в
туристичній індустрії має велике значення, оскільки вирішуються найважливіші проблеми розвитку
суспільства, підвищується ефективність туристичної діяльності, створюються нові робочі місця і
стимулюється зайнятість населення, підвищується можливість використання інноваційних технологій.
Сьогодні на туризм припадає близько 10% валового національного продукту (ВНП) всього світу, 11%
споживчих витрат в світі, 5% сукупних надходжень від податків, 7% інвестицій і третя частина торгівлі
послугами в світі. Два десятиліття тому український туристичний ринок тільки починав розвиватися,
проте нині туризм – один із перспективних напрямків соціального і економічного розвитку країни,
регіонів та міст. В Україні робота туристичного ринку впливає на діяльність майже 40 економічних
галузей країни і на 10-15% жителів країни. Розвиток цієї галузі, а зокрема, внутрішнього туризму може
і повинен стати одним із стратегічно важливих напрямків для нашої країни.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемні питання розвитку вітчизняної
туристичної індустрії висвітлені у працях багатьох науковців зокрема: Нездоймінової С.Г. [1],
Яковенко Н.В. [2], Рожкової Д.Ю. [3], Новикова В.С. [4], Силаева, А.А., Чхиквадзе, Н.А. [5],
Колодійчука А.В. [6], Мельниченко С. [7], Маркіної І.А. [8], Горіної Г.О. [9], Бобрицької Н.Д. [10] та
інших. У цих працях здійснено наголос на підприємницький та інноваційний вектори розвитку
туристичних можливостей країни та її окремих туристичних дестинацій. Проте, на нашу думку, власне
концептуальні аспекти розвитку туристичного підприємництва потребують ґрунтовнішого розкриття з
метою виявлення можливостей реалізації передових інноваційних рішень у сфері гостинності та
туризму.
Постановка завдання. Метою статті є розкриття концептуальних аспектів розвитку
підприємництва у вітчизняній туристичні індустрії в умовах трансформації економіки України,
враховуючи те, що туристична сфера має багатогалузевий характер і тісний факторний зв‟язок майже з
усіма сферами життєдіяльності та є інтенсивним інструментом соціально-економічного розвитку країни.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасна теорія підприємництва визначає
підприємницьку діяльність як каталізатор соціально-економічного розвитку будь-якого суспільства. З
науково-практичної точки зору сучасне підприємництво розглядається як особливий стиль
новаторського господарювання, в основі якого лежить пошук нових оптимальних можливостей і
орієнтація на інноваційну діяльність. Бурхливий розвиток сфери послуг як основної сфери діяльності
зумовив активний розвиток підприємництва в туризмі. Сутність та зміст підприємницького потенціалу
туристичної індустрії обумовлені основними теоретичними положеннями підприємництва в сучасній
економічній системі. Атрибутом ринкової економіки є підприємництво, яке слід розглядати як форму
виробничо-комерційної діяльності в умовах юридично дозволених економічних свобод, спрямовану на
генерування прибутку через реалізацію бізнес ініціатив. Загальновідомо, що новаторська компонента атрибутивна ознака підприємництва, а підприємницька активність на макрорівні виступає каталізатором
соціально-економічного розвитку суспільства та основним важелем підвищення економічного добробуту.
В умовах ділового середовища підприємництво опирається на інноваційну діяльність, що забезпечує
підвищення ефективності та конкурентоспроможності бізнесу, тому і спрямоване на пошук нових ідей,
що мають комерційний потенціал, а також створення економічної системи взаємозалежних учасників з
метою забезпечення виробничої та комерційної реалізації науково-технічних досягнень.
Здійснивши аналіз теоретичних підходів до підприємництва вітчизняних та зарубіжних вчених,
нами було виявлено основні складові підприємницької діяльності, зокрема:
1) Діяльність підприємця, тобто комплекс заходів, спрямованих на створення нових
підприємницьких систем, зокрема: купівля обладнання, створення виробничих процесів, залучення
співробітників і відкриття нового бізнесу. Відзначимо, що в деяких випадках підприємництво не
визначається через створення нової організації, наприклад, підприємець може запатентувати нову
ідею або концепцію, а також передати її на аутсорсинг.
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2) Використання креативності, інновацій та можливостей. З метою організації діяльності
підприємця, необхідно провести аналіз природи підприємницької активності відповідно до тріади:
«ресурси, здатності і ринки», Ресурси включають доступ до: фізичного капіталу (земля, будівлі та
споруди), фінансового (інвестиції, кредити), нематеріальних ресурсів (інтелектуальна власність або
технології). Здібності включають в себе людський і соціальний досвід, необхідний для ефективного
використання ресурсів на ринку. В підприємницькому контексті інноваційні здібності припускають
пошук взаємозв‟язку між «інноваційними» ресурсами і ринковими можливостями. Таким чином,
сприйняття і виявлення ринкових можливостей є значущим напрямком підприємництва, оскільки це
одна з найважливіших здібностей успішних підприємців.
3) Здійснення діяльності в мінливому і невизначеному середовищі. Підприємницька активність
здійснюється в динамічно мінливому навколишньому середовищу і знаходиться під впливом не тільки
комерційного середовища (конкуренція, політика держави, галузева структура), а й соціальних,
культурних і природних умов, які, як правило, знаходяться поза контролем підприємця і поза впливом
конкретних учасників даної галузі. Всю свою діяльність підприємець здійснює на свій страх і ризик в
умовах невизначеності.
4) Створення цінності (англ. Value creation). Результатом будь-якої підприємницької активності є
створення і отримання цінності, наприклад, стійких конкурентних переваг і прибутку [4].
В нинішніх реаліях бізнес-середовища туризм розглядається як підприємницька діяльність, яка
здійснюється на професійній основі і спрямована на задоволення різноманітних культурних, духовних,
пізнавальних та інших потреб туристів через формування та реалізацію туристичного продукту з
метою отримання економічної вигоди. Розвиток підприємництва в туризмі дозволяє відносити туризм
до однієї із прибуткових сфер національного господарства. Проте існує низка особливостей ведення
туристичної підприємницької діяльності, зокрема:
1. Суб‟єкти підприємництва в туризмі в своїй більшості (90%) функціонують у формі малих
підприємств і індивідуальних підприємців, що сприяє, з одного боку, розвитку конкуренції на
туристичному ринку, а з іншого – ускладнює процеси управління.
2. Діяльність суб‟єктів підприємництва на ринку туристичних послуг різниться їх функціональним
призначенням. Як відомо, туристична індустрія формується з різних напрямків діяльності: транспортне
обслуговування, проживання, харчування, екскурсійна та анімаційна діяльність, рекреація,
оздоровлення, СПА тощо. Кожен із цих сегментів туристичної індустрії має свої відмінності у веденні
підприємницької діяльності, починаючи від форми власності, закінчуючи розміром необхідних
інвестицій для початку діяльності.
3. Ефективність діяльності суб‟єктів підприємництва в туризмі знаходиться в прямій залежності
від рівня інфраструктурної забезпеченості території: якості та обсягу послуг з розміщення клієнтів,
підприємств харчування, транспортної доступності, наявності та стану визначних об‟єктів.
4. Підприємницька діяльність в сфері туризму носить сезонний характер, що обумовлює
нерівномірність підприємницької активності. У зв‟язку з цим туристські підприємства повинні
використовувати в своєї діяльності різні способи нівелювання попиту і пропозиції на послуги.
5. Здійснюючи підприємницьку діяльність, перед туристичними організаціями постає проблема
забезпечення якості туристичного продукту, туристичного процесу та ефективного процесу управління
туристичним ринком.
Підприємництво в туристичній індустрії формується на договірних та інформаційних
взаємовідносинах з контрагентами. Наприклад, діяльність туроператорів передбачає консолідацію
зусиль усіх гравців туристичного ринку: транспортних компаній, готелів, закладів харчування,
анімаційних та екскурсійних організацій тощо з метою формування комплексного туристичного
продукту та позиціонування його на ринку. Без синергетичного співробітництва професійних учасників
досить важко вирішувати проблеми якнайповнішого задоволення потреб своїх клієнтів. Відповідно,
туризм як система являє собою агрегування учасників, вибірково залучених в підприємницьку
діяльність в туристичній сфері, чиї взаємодії спрямовані на задоволення потреб клієнтів та
ґрунтуються на договірних відносинах, які передбачають взаємовигідну участь у бізнес-процесах.
Такий системний підхід до визначення туризму сприяє зниженню ризиків невизначеності операцій, а
також забезпечує мінімізацію транзакційних витрат, економію на масштабах виробництва. Однак, при
цьому потрібні додаткові зусилля, пов‟язані зі створенням, підтримкою, розвитком мережі взаємодії.
Зауважимо, що в процесі встановлення договірних відносин професійним учасникам туристичного
ринку доводиться зіштовхуватись з особливостями, які пов‟язані з організаційними аспектами
функціонування самих контрагентів.
Підприємництво в туризмі характеризується обов‟язковою наявністю інноваційного моменту,
який може бути пов‟язаний зі створенням нового турпродукту, впровадженням прогресивних
інформаційних технологій в сфері туризму, з використанням нових організаційних форм тощо.
Проведення аналізу міжнародного та вітчизняного досвіду використання інноваційних технологій
в сфері туризму довело, що туризм є сферою діяльності, де знаходять успішне застосування
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практично всі провідні галузі науки і техніки. Впровадження інноваційних технологій у процес
обслуговування туристів є одним із ефективних інструментів підвищення конкурентоспроможності
бізнесу в даному сегменті.
До головних внутрішніх умов використання інновацій на туристичних підприємствах слід
віднести:
- орієнтація на новизну, тобто зацікавленість в цій новизні;
- втілення ідей в реальність, тобто прагнення і здатність реалізовувати свої ідеї на практиці;
- підприємницький дух: далекоглядність самовдосконалення і готовність йти на ризик, якщо це
необхідно;
- адміністративні здатності, що включають знання щодо ефективного використання доступних
ресурсів, реальна оцінка ризику і перспектив доходу [4].
В сьогоднішніх реаліях вітчизняний ринок туристичних послуг став дуже різноманітним і пропозиція
нерідко випереджає попит, тому багатьом туристичним компаніям стає важко втриматися на ринку послуг
і вони змушені йти на інноваційний розвиток, розробляючи індивідуальні тури з урахуванням потреб
кожного клієнта. Внаслідок цього виникає поняття «нового туризму». «Новий туризм» часто визначається
як тип туризму, сегментований і налаштований на потреби туриста. Сьогодні постачальники мають
справу з різноманітністю споживчих переваг. Ринку туристських послуг доводиться стрімко реагувати на
зміну настроїв споживачів, пропонуючи їх увазі інноваційні продукти [5, с. 97].
В Україні сьогодні є всі передумови для розвитку підприємництва в туристичній сфері. Зокрема
лише у Київ в 2016 році завітали 1,2 млн осіб, які принесли столиці понад 10 млрд грн. У 2016 році, в
порівнянні з попереднім 2015 роком потік українських туристів до столиці збільшився на 20%. У 2015
році столицю відвідали 513 тисяч туристів, від розміщення яких в бюджет міста надійшло 1,9 млрд грн.
Слід додати, що за прогнозами тільки від проведення пісенного конкурсу Євробачення-2017 столиця
може отримати 600 млн грн [11].
Окрім того, здійснивши аналіз статистики запитів TripAdvisor, слід відзначити тенденцію до
зростання зацікавленості вітчизняним туристичним напрямком серед іноземних туристів, враховуючи
те, що сервісом ТripАdvisor користуються 350 млн відвідувачів щомісяця та залишають 320 млн
відгуків про туристичні об‟єкти по всьому світу. Зокрема, за останні три роки кількість міжнародних
відвідувачів, що цікавляться українським контентом на TripAdvisor неухильно зростає. Міжнародний
трафік користувачів на сторінки українських напрямків в 2014-му зріс на 66%. За даними компанії
comScore, в 2015-му зростання запитів, пов‟язаних з Україною, в порівнянні з попереднім роком
склало 82%. Це дійсно вагомі цифри, які свідчать, що Україна стає все більш цікавою з туристичної
точки зору. Найбільше запитів, пов‟язаних з Україною, надходить з Росії, США, Великобританії,
Німеччини, Туреччини, Італії та Польщі. Ще одна тенденція, про яку свідчить статистика сервісу: в
Україні зараз спостерігається підвищений попит на внутрішній туризм, зокрема у 2013 і 2014 роках
33% всіх українських користувачів розглядали локальні напрямки для своїх поїздок. У 2015-му ця
цифра становила 50%. Тобто спостерігається зростання частки внутрішнього туризму по країні. Це
позитивна тенденція як для внутрішньої економіки, так і для розвитку індустрії гостинності [12].
Враховуючи викладене вище, до концептуальних основ розвитку інноваційного підприємництва
в туризмі слід віднести:
1. В межах розвитку інноваційної інфраструктури:
- створення мережі підприємств з метою обміну взаємовигідною інформацією, зокрема:
національного інноваційного центру розвитку туристичної галузі, центру стартап проектів в галузі
рекреації та туризму, центру венчурного інвестування туристичної індустрії тощо;
- розвиток державно - приватного партнерства в туристичній індустрії, системи
транснаціонального туристичного виробництва, ділового партнерства в туризмі, консолідації
туристичних компаній. Та на цій основі формування співпраці між підприємствами з ціллю підвищення
конкурентоспроможності її членів та галузі.
- створення конгломератів, центрів взаємодії туристичних підприємств з підприємствами інших
галузей національного господарства – легкою та харчовою промисловістю, сферою торгівлі та
обслуговування, транспорту, зв‟язку, фінансово-кредитними та страховими закладами;
- формування синергетичного взаємозв‟язку науки та туристичного бізнесу, плідної співпраці
науковців та керівників туристичних компаній в процесі генерації та реалізації інноваційних проектів
туристичного розвитку.
2. В межах реалізації інноваційних туристичних продуктів:
- розширення сегментів надання додаткових послуг і впровадження альтернативних видів
туризму;
- впровадження нових туристських маршрутів, розробка нового туристичного, ресторанного,
рекреаційного, анімаційного, екскурсійного та готельного продукту;
- використання нових туристських ресурсів;
- застосування нових способів і методів організації бізнес-процесу;
- відкриття нових напрямків і ринків збуту;
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- реалізація стартап проектів он-лайн та оффлайн туризму.
3. В межах формування сприятливого підприємницького середовища:
- зниження бар‟єрів для входу на ринок туристичних послуг підприємств малого і середнього
бізнесу;
- зниження ставки оподаткування для малих підприємств, які успішно функціонують на ринку
туристичних послуг;
- державне фінансування інвестиційних проектів у сфері туристично-готельного бізнесу;
- надання доступних кредитів учасникам туристичного ринку;
- формування пільгових умов кредитування для малих і середніх підприємств сфери туризму;
- виділення державних дотацій на розвиток транспортної інфраструктури, що забезпечує
ефективне функціонування сфери туризму;
- розвиток окремих видів туристичної діяльності з огляду на наявний потенціал території;
- стимулювання підприємств сфери туризму, налагодження комплексної системи
обслуговування споживачів;
- відновлення туристичної інфраструктури у відповідності з світовими стандартами якості.
Висновки з проведеного дослідження. Отож, туристична індустрія має багатогалузевий
характер і тісний факторний зв‟язок майже з усіма сферами життєдіяльності та є інтенсивним
інструментом соціально-економічного розвитку країни. Мале і середнє підприємництво дозволяє
сформувати «здорове» конкурентне середовище, забезпечити максимальну зайнятість населення,
збільшити виробництво валового національного продукту, сприяє зростанню реальних доходів
населення, підвищенню якості життя. Таким чином, сучасні умови господарювання диктують
необхідність в системному розвитку різноманітних сфер туристичної індустрії, створення особливих
умов для розвитку вітчизняного туристського простору, здатного інтегруватись в міжнародний ринок
туристичних
послуг
на
базі
зростання
підприємницької
інноваційної
активності
та
конкурентоспроможності.
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Охота В.І., Сагайдак Т.Я. КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В ТУРИСТИЧНІЙ
ІНДУСТРІЇ
Мета. Розкриття концептуальних аспектів розвитку підприємництва у вітчизняній туристичні індустрії в
умовах трансформації економіки України, враховуючи те, що туристична сфера має багатогалузевий характер і
тісний факторний зв‟язок майже з усіма сферами життєдіяльності та є інтенсивним інструментом соціальноекономічного розвитку країни.
Методика дослідження. В процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи:
монографічний, економіко-статистичного аналізу логічний, стратегічного аналізу для дослідження сучасних умов
господарювання, які диктують необхідність в системному розвитку різноманітних сфер туристичної індустрії та
для обґрунтування напрямів створення особливих умов щодо розвитку вітчизняного туристського простору,
здатного сприяти процесу інтегрування в міжнародний ринок туристичних послуг на базі зростання
підприємницької інноваційної активності та конкурентоспроможності.
Результати. Виявлено основні складові підприємницької діяльності. Висвітлено особливості ведення
підприємницької діяльності в туристичному бізнесі. Проведено аналіз міжнародного та вітчизняного досвіду
використання інноваційних технологій в сфері туризму. Визначено, що туризм є сферою діяльності, де знаходять
успішне застосування практично всі провідні галузі науки і техніки. Розкрито концептуальні аспекти розвитку
підприємництва у вітчизняній туристичні індустрії, зокрема в межах: розвитку інноваційної інфраструктури;
реалізації інноваційних туристичних продуктів: формування сприятливого підприємницького середовища.
Наукова новизна. Науково доведено, що туризм як система являє собою агрегування учасників, вибірково
залучених в підприємницьку діяльність в туристичній сфері, чиї взаємодії спрямовані на задоволення потреб
клієнтів та ґрунтуються на договірних відносинах, які передбачають взаємовигідну участь у бізнес-процесах.
Запропоновано концептуальні засади розвитку підприємництва в туризмі в межах системності та синергетичної
взаємодії учасників бізнес-процесів.
Практична значущість. Системний синергетичний підхід до формування вітчизняної туристичної індустрії
з врахуванням концептуальних засад розвитку підприємництва дозволить знизити ризики невизначеності
операцій, забезпечить мінімізацію транзакційних витрат та відповідно підвищить конкурентоспроможність
туристичних дестинацій на ринку.
Ключові слова: підприємництво, підприємницька діяльність, туристична індустрія, туристичний ринок,
бізнес-середовище, інноваційна діяльність.
Okhota V.I., Sahaidak T.Ya. CONCEPTUAL ASPECTS OF BUSINESS DEVELOPMENT IN THE TOURISM
INDUSTRY
Purpose. The purpose of the article is to outline the conceptual aspects of business in the domestic tourist
industry in the economic transformation of Ukraine, given that the tourism sector has diversified nature and close
communication factor with almost all spheres of life and is a heavy instrument of socio-economic development.
Methodology of research. General scientific and special methods are used during the study: monographic,
economic and statistical analysis, logical, strategic analysis for research of modern conditions for business, that dictate
the need for a systematic development of various sectors of the tourism industry, creating special conditions for the
development of domestic tourism space, able to integrate into the international tourism market growth based on
entrepreneurial innovation activity and competitiveness.
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Findings. By carrying out an analysis of theoretical approaches to entrepreneurship domestic and foreign
scientists was a discovered basic component of business activity. The peculiarities of doing of entrepreneurial activity in
the tourism business are highlighted. Analyzed the international and domestic experience in using the innovative
technologies in tourism has proved that tourism is a sphere of activity which are successful use almost all the leading
science and technology. After analyzing the current realities of doing business travel revealed conceptual aspects of
business development in the domestic tourism industry, in particular in the range: the development of innovation
infrastructure; implementation of innovative tourism products, creating a favorable business environment.
Originality. It is scientifically proved that tourism is the system with aggregation members selectively engaged in
business activities in the tourism sector, whose interactions focused on customer satisfaction and based on contractual
relationships, which provide mutually participate in business processes. The conceptual foundations of business tourism
within systematic and synergetic interaction of business processes are proposed.
Practical value. System synergistic approach to the domestic tourism industry considering conceptual
foundations of business will reduce the risks of uncertainty operations provide minimizing transaction costs and
correspondingly increase the competitiveness of tourist destinations in the market.
Key words: business, business activity, tourism industry, tourism market, business environment, innovation.
Охота В.И., Сагайдак Т.Я. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ
Цель. Раскрытие концептуальных аспектов развития предпринимательства в отечественной
туристические индустрии в условиях трансформации экономики Украины, учитывая то, что туристическая сфера
имеет многоотраслевой характер и тесную факторную связь почти со всеми сферами жизнедеятельности и
является интенсивным инструментом социально-экономического развития страны.
Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы:
монографический, экономико-статистического анализа, логический, стратегического анализа для исследования
современных условиях хозяйствования, которые диктуют необходимость в системном развитии различных сфер
туристической индустрии, создание особых условий для развития отечественного туристского пространства,
способного интегрироваться в международный рынок туристических услуг на базе роста предпринимательской
инновационной активности и конкурентоспособности.
Результаты. Выявлены основные составляющие предпринимательской деятельности. Освещены
особенности ведения предпринимательской деятельности в туристическом бизнесе. Проведен анализ
международного и отечественного опыта использования инновационных технологий в сфере туризма.
Установлено, что туризм является сферой деятельности, где находят успешное применение практически все
ведущие отрасли науки и техники. Раскрыто концептуальные аспекты развития предпринимательства в
отечественной туристические индустрии, в частности в пределах: развития инновационной инфраструктуры;
реализации инновационных туристских продуктов: формирования благоприятной предпринимательской среды.
Научная новизна. Научно доказано, что туризм как система представляет собой агрегирование
участников, избирательно вовлеченных в предпринимательскую деятельность в туристической сфере, чьи
взаимодействия направлены на удовлетворение потребностей клиентов и основываются на договорных
отношениях, предусматривающих взаимовыгодное участие в бизнес-процессах. Предложены концептуальные
основы развития предпринимательства в туризме в пределах системности и синергетического взаимодействия
участников бизнес-процессов.
Практическая значимость. Системный синергетический подход к формированию отечественной
туристической индустрии с учетом концептуальных основ развития предпринимательства позволит снизить риски
неопределенности операций, обеспечит минимизацию транзакционных издержек и соответственно повысит
конкурентоспособность туристических дестинаций на рынке.
Ключевые слова: предпринимательство, предпринимательская деятельность, туристическая индустрия,
туристический рынок, бизнес-среда, инновационная деятельность.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАГАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. Виклики сучасності, нестабільність та невизначеність зовнішнього
середовища господарювання стимулюють вітчизняні підприємства впроваджувати соціально
відповідальну діяльність (далі СВД) і, відповідно, управляти нею. Управління СВД посідає чільне місце
у системі управління сучасним підприємством. За допомогою управління СВД підприємство може
впливати на соціальні системи з метою забезпечення конкурентоздатності та реалізації поставлених
цілей.
Удосконалення системи управління відображається у впровадженні дієвого механізму
управління (з властивими йому характеристиками) як сукупності принципів, інструментів і технологій
ухвалення та виконання управлінських рішень. Основою забезпечення ефективної діяльності суб‟єкта
господарювання є створення та функціонування механізму управління СВД підприємств.
Об‟єктивна необхідність і практична значимість загального механізму управління підприємством
зумовлює актуальність теми дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вітчизняних вчених немає одностайного
тлумачення змісту поняття «загальний механізм управління». Багато науковців у дослідженнях
оперують поняттями «організаційно-економічний механізм» [1-3], «господарський механізм» [4]. Деякі
вчені визначають лише економічний механізм підприємницької діяльності [5]. Комплексний механізм
управління підприємством проаналізований Яркіною Н.М. [6].
Напрацювання вітчизняних та зарубіжних науковців присвячені механізму управління окремими
аспектами діяльності підприємства та
спрямовані на визначені керовані об‟єкти, однак
спостерігається невизначеність та відсутність єдності наукових поглядів у питанні механізму
управління СВД підприємств. Поряд з цим, управління соціальною відповідальністю не висвітлюється
у багатьох підручниках з економіки та менеджменту, що свідчить про недостатню вивченість питання.
Закономірною є необхідність уточнення дефініції «загальний механізм управління СВД
підприємств» як комплексної категорії, а також теоретичне обґрунтування структурних елементів
механізму управління СВД підприємств.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження теоретичних аспектів загального механізму
управління СВД підприємств шляхом вирішення наступних завдань:
- визначення авторського трактування поняття «загальний механізм управління СВД
підприємств»;
- теоретичного обґрунтування сутності категорії «загальний механізм управління СВД
підприємств»;
- аналізу взаємозв‟язків складових елементів у формуванні механізму управління СВД
підприємств;
- окреслення базових характеристик, структури, методів і важелів системоутворюючих
механізмів управління, об‟єднаних в один ефективний механізм управління СВД.
Виклад основного матеріалу дослідження. Суть СВД розкривається через механізм
управління, що є сукупністю практичних заходів, засобів, важелів, стимулів, за допомогою яких
підприємство впливає на суспільство, будь-яку соціальну систему з метою досягнення визначених
соціально важливих цілей [7].
Підвищення показників дієвості управління можливе при створенні системи управління на основі
механізмів функціонування СВД. Складовими категорії є: цілі управління, критерії управління, фактори
управління та їх зв‟язки, методи впливу на діючі фактори, ресурси управління (матеріальні і фінансові
ресурси, а також соціальний та організаційний потенціали, при використанні яких реалізується певний
метод управління і забезпечується досягнення поставленої мети).
Початковим елементом у формуванні механізму управління є його об‟єкт. Першим кроком є
визначення мети зміни стану і (або) діяльності об‟єкта управління, в результаті чого утворюється
*

Науковий керівник: Панухник О.В. – д.е.н., професор
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категоріальний зв‟язок: «об‟єкт управління – цілі управління». Мета управління, переростаючи в
завдання, формує наступний зв‟язок: «цілі управління – критерії управління». Наступним кроком є
визначення факторів, управлінський вплив на які призведе до виконання завдання. При цьому
прослідковується третя пара категоріального зв‟язку: «критерії управління – фактори управління».
Фактори управління різняться своєю природою – вони бувають економічні, соціальні, організаційні,
правові, політичні.
Загальний механізм управління СВД, залежно від використовуваних важелів та методів, постає
у вигляді комплексу відповідних механізмів – економічного, мотиваційного, організаційного,
нормативно-правового [8]. Розглянемо кожен детальніше.
Економічний механізм формується із економічних регуляторів, завданням яких є забезпечення
високих прибутків підприємству. Економічна складова структури загального механізму управління СВД
є дуже важливою, оскільки економічний розвиток підприємств є основою розвитку регіону. Сукупність
економічно розвинених регіонів, переходячи на макрорівень, утворює економічно розвинену державу,
спроможну забезпечувати гідний рівень життя населення. Очевидним стає те, що кожне відповідальне
підприємство долучається до підвищення соціального рівня населення соціально спрямованої
держави.
Міценко Н.Г. під економічним механізмом функціонування підприємства розуміє сукупність
елементів, серед яких виділяються економічні методи управління та інструменти (важелі) їх реалізації
під впливом механізмів ринкового саморегулювання та державного регулювання, спрямованих на
досягнення мети функціонування підприємства [9].
Економічна складова системи управління СВД потребує вирішення менеджерами завдань з
оптимізації режиму функціонування та досягнення максимального ефекту від СВД. Визначення
ефективності напряму пов‟язане з вимірюванням та аналізом тих витрат, яких зазнає підприємство у
процесі СВД (як абсолютні, так і відносні показники). Результатом співставлення понесених витрат із
отриманими економічними вигодами є показник вартісного оцінювання результатів СВД, а разом з тим
і показник ефективності прийняття та реалізації управлінських рішень стосовно даної ділянки
управління.
Економічний механізм використовує такі методи: податки, пільги, тарифи, штрафи, заохочення.
Економічний механізм управління є досить дієвим, що пов‟язано зі схильністю людей швидко
реагувати на економічні важелів впливу. Методи та важелі зазнають постійних трансформацій,
оскільки покликані відповідати потребам сучасного управління в умовах підвищеного динамізму
зовнішнього середовища.
Дотримання принципів соціальної відповідальності додає складності конфігурації економічного
механізму, внаслідок чого процес управління СВД характеризується ознаками «суб‟єкт-суб‟єктної»
взаємодії. Наприклад, працівники можуть долучатися до управління акціонерним товариством (брати
участь у встановленні системи оплати праці), займатися волонтерством, організованим
підприємством. Керівники підприємств можуть об‟єднуватись задля спільного вирішення визначеної
соціально важливої проблеми. Переважання відносин «суб‟єкт-суб‟єктного» типу над «суб‟єктоб‟єктним» типом є логічним наслідком взаємозалежностей, що виникають під час управлінського
впливу одних людей на інших.
Організаційний механізм на підприємстві – це фундамент усіх процесів, які здійснюються для
досягнення мети діяльності. Організаційну складову в управлінні соціальною відповідальністю можна
ідентифікувати як сукупність правил і норм, взаємозалежних організаційних та розпорядчих дій,
направлених на досягнення цілей підприємства [10, с. 29].
Елементи організаційного механізму СВД у сукупності створюють організаційну основу
соціальних процесів та явищ, які мають місце на підприємстві. Формування потенціалу організаційного
механізму підприємства з акцентом на соціальну відповідальність відображається у: проектуванні
структури компанії з урахуванням соціальної складової діяльності; інформаційному забезпеченні СВД;
створенні корпоративних норм; раціоналізації оргструктур і систем управління; забезпеченні процесу
планування СВД.
Організаційний механізм СВД передбачає: організаційно-правові нормативи і стандарти,
чисельність працівників відділу соціальної відповідальності, моральне і матеріальне стимулювання,
оснащення засобами оргтехніки, розподіл робіт, обов‟язків, прав і відповідальності органів управління і
управлінських працівників СВД. Організаційний механізм, використовуючи владні відносини,
організовує функціонування СВД з однієї сторони, та структури системи управління нею, з іншої.
Структура управління СВД закріплює функції за структурними підрозділами й працівниками і
контролює інформаційні потоки, втілюється у параметрах системи управління, положенні про відділи і
служби, пов‟язані з СВД, у системі підпорядкування і функціональних зв‟язків між персоналом
управління, співвідношенні структурних підрозділів і працівників апарату. У той час як організаційний
механізм розкриває внутрішній зміст розподілу повноважень, правові документи визначають межі
компетенцій.
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Нормативно-правовий механізм – сукупністю правових норм, яких повинно дотримуватися
підприємство. Законодавчими актами та нормативно правовими документами, які регулюють питання
соціальної сфери є: Конституція України, закони України, міжнародні договори. Правовий механізм
зазнає змін та доповнень, про що свідчать проекти законів у соціальній сфері. Завдання правового
механізму управління СВД – регулювання правовідносин між учасниками СВД та забезпечення
реалізації гарантованих Конституцією України соціально-трудових прав громадян.
У Господарському кодексі України (ст. 69 ГКУ) наведено основні вимоги та додаткові соціальні
гарантії захисту працівників, що має забезпечити підприємство: забезпечення безпечних умов праці
для працівників, відповідних умов праці жінок, неповнолітніх, вагітних, жінок, які мають неповнолітніх
дітей; обов‟язкове медичне страхування працівників тощо. Додатковими добровільними соціальними
стандартами підприємства є медичне страхування працівників, пенсійне забезпечення; забезпечення
професійного навчання працівників; забезпечення умов їх відпочинку та оздоровлення, забезпечення
житлом; інші грошові матеріальні та у вигляді наданих послуг гарантії (доплати). Перелік соціальних
зобов‟язань, які контролюються державою, визначено у ст. 19 ГКУ, а саме: охорона земель, вод і лісів,
відтворення водних ресурсів і лісів, безпека виробництва та праці, пожежна, екологічна, санітарногігієнічна безпека, якість і безпека продукції, послуг тощо [11].
Важливим інструментом забезпечення соціальної відповідальності бізнесу є дотримання
міжнародних стандартів. Багато успішних компаній в своїй практиці застосовують стандарт ISO
26000:2010 «Керівництво із соціальної відповідальності», що призначений для добровільного
застосування і надає рекомендації з інтеграції соціально відповідальної поведінки в стратегії, системи,
практики та процеси організації [12].
Інструменти та механізми економічного і соціального розвитку повинні бути визначені та
регламентовані у законодавчому полі держави і покладені в основу довгострокової стратегії державної
політики [2]. В Україні нормативні документи в сфері соціальної відповідальності не задовольняють
реальний запит на регулювання СВД зі сторони і держави, і підприємницького сектора. Відсутність
повноцінної законодавчої бази стосовно соціальної відповідальності закріплює за вказаною діяльністю
неформальний характер.
Суттєвою перепоною на шляху до укріплення в Україні інституту соціальної відповідальності є
відсутність системи заохочення. Система стимулів розглядається на підприємствах через призму
концепції мотивації, що лежить в основі мотиваційного механізму управління. Мотиваційний механізм
СВД використовує організаційно-економічні, матеріально-технічні та соціально-психологічні важелі та
методи для стимулювання ефективності соціально відповідальної роботи як основної мети мотиваційної
політики. Мотиваційний механізм направлений на трансформацію лінійної дискретності стимулів,
мотивів, ціннісних орієнтацій і поведінкових реакцій у постійний повторювальний процес. У структуру
мотиваційного механізму входять інструменти впливу, відповідальні працівники, норми і правила
стимулювання, періодичність проведення оцінки здійснюваних заходів тощо [13, с. 173]. Управлінська
модель механізму мотивації СВД об‟єднує в собі внутрішні мотиви та зовнішні стимули діяльності
працівників, при застосуванні яких виявляються внутрішній потенціал стійкого розвитку підприємства.
Вважаємо, що саме мотиви визначають напрямки соціально відповідальної діяльності
підприємства задля досягнення цілей.
Перелічені вище механізми є складовими загального механізму управління СВД. Дана система
гармонійно втілює в собі економічні регулятори та правові чинники, забезпечує цілеспрямованість,
визначеність та обов‟язковість СВД.
Загальний
механізм
управління
СВД
підприємства
характеризується
складністю,
різноманітністю взаємодій організаційних, виробничих, фінансово-економічних процесів усіх рівнів
управління. З якісного боку, він як інструмент досягнення поставленої мети, є визначальним фактором
успішності підприємства.
Системоутворюючі механізми управління, об‟єднані в один ефективний механізм управління
СВД, вирізняються характеристиками, представленими у таблиці 1.
Таблиця 1
Базові характеристики механізму управління СВД
№
з/п
1
1
2
3

Зміст характеристики
2
Механізм управління СВД базується на соціоантропологічних засадах, основну яких складає «людина
як міра всіх речей». Новий рівень самосвідомості, відповідної сучасним загрозам, є основою
відповідальності за долю наступних поколінь
Використання синергетичної парадигми з нелінійним мисленням як необхідної умови управління
соціально складним явищем СВД, що діє в непередбачуваних мінливих умовах
Організаційні процеси в системі мають цілеспрямований характер та функціонують на засадах
постійного компромісу між потенційними позитивними і негативними наслідками діяльності
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продовження табл. 1
1
4

2
Наявності альтернативних шляхів розвитку системи
Механізм управління СВД – відкрита, нелінійна система, що постійно змінюється і має точки біфуркації,
5
здатна до саморозвитку
Постійна потреба в оцінці конструктивної природи нестійкості середовища функціонування механізму
6
управління
Застосування нешаблонного мислення; вміння суб‟єкта управління впроваджувати нововведення та
7
інновації розглядається як запорука стабільного розвитку системи
Джерело: сформовано автором з використанням джерела [8]

Розглянувши системоутворюючі механізми управління СВД підприємств, пропонуємо до
розгляду авторське тлумачення поняття «загальний механізм управління СВД підприємств», під
яким розуміємо взаємодію економічного, організаційного, нормативно-правового, мотиваційного
механізмів управління; сукупність конкретних методів та важелів регулювання економічних та
соціальних процесів, що узгоджується з розвитком усіх ланок управлінської системи підприємства для
реалізації соціальної відповідальності.
Позитивний ефект від механізму управління СВД можна очікувати за умови функціонування на
підприємстві цінностей та принципів соціальної відповідальності. Тільки тоді стратегія, яка враховує
соціальну поведінку, підвищить вартість бренду, покращить репутацію, дасть вагому мотивацію
персоналу.
Висновки з проведеного дослідження. Резюмуючи викладене вище, відзначимо, що:
– тільки узгоджена взаємодія складових загального механізму управління СВД підприємств
закладає основу його ефективного функціонування, сприяючи реалізації місії і цілей діяльності
підприємств;
– загальний механізм управління СВД підприємств передбачає узгоджену взаємодію низки
складових, зокрема економічної, мотиваційної, організаційної, нормативно-правової, із властивими їм
цілями, важелями та методами управлінських дій;
– загальний механізм управління СВД підприємств, як складна багатофункціональна система,
вирізняється такими характеристиками, як: дотримання соціоантропологічних засад, нелінійного
мислення, інноваційності, альтернативності шляхів розвитку, функціонування на засадах постійного
компромісу між потенційними позитивними і негативними наслідками діяльності, відкритості і
нелінійності системи управління.
Перспективним напрямком подальших досліджень є окреслення прикладних аспектів сукупного
механізму управління СВД підприємств, а також визначення факторів впливу на складові механізму
управління СВД підприємств.
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Плекан У.М. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАГАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО
ВІДПОВІДАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ
Мета. Метою статті є дослідження теоретичних аспектів загального механізму управління соціально
відповідальною діяльністю підприємств; аналіз економічного, мотиваційного, організаційного, нормативноправового механізмів управління як його складових частин.
Методика дослідження. Методологічною основою дослідження стали фундаментальні роботи зарубіжних
і вітчизняних учених і практиків з питань управління підприємствами. Для розв‟язання завдань, поставлених у
дослідженні, використовувалися загальнонаукові та специфічні методи наукового пізнання: табличний метод (для
наочного представлення результатів проведеного дослідження), методи індукції та дедукції (визначення сутності
базових термінів), системний підхід (для з‟ясування сутності механізму управління соціально відповідальною
діяльністю), метод діалектичного пізнання (для визначення базових характеристик механізму управління
соціально відповідальною діяльністю підприємств), методи теоретичного узагальнення і системного аналізу (для
систематизації взаємозв‟язків складових елементів механізму управління соціально відповідальною діяльністю
підприємств), абстрактно-логічний (для узагальнення теоретичних положень, формування висновків та
пропозицій).
Результати. У статті проаналізовано поняття «загальний механізм управління СВД підприємств»,
підкреслено його важливість та розкрито сутність; представлено елементний склад.
Визначено базові характеристики, структуру, методи і важелі механізму управління СВД.
Наукова новизна. Доповнено основні базові характеристики механізму управління СВД підприємств.
Практична значущість. Встановлено, що завдяки ефективній взаємодію складових загального механізму
управління СВД підприємств – економічних, мотиваційних, організаційних, нормативно-правових – забезпечують
собі конкурентні переваги на ринку.
Ключові слова: механізм, загальний механізм управління соціально відповідальною діяльністю
підприємств, структура, ефективність управління.
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Plekan U.M. THEORETICAL ASPECTS OF THE GENERAL MECHANISM OF MАNАGEMENT OF SOCIALLY
RESPONSIBLE ACTIVITIES OF ENTERPRISES
Purpose. The article aims to study theoretical aspects of the general mechanism of management of socially
responsible activities of enterprises and to analysis economic, motivational, organizational, normative legal mechanisms
of management as a components of its.
Methodology of research. Methodological basis of the research are fundamental works of foreign and domestic
scholars and practitioners on the management of enterprises. To solve the problems raised in the research used the
general scientific and specific methods of scientific knowledge: tabular method (for visual presentation of the results of
the research), methods of induction and deduction (definition of the nature of basic terms), systematic approach (to
determine the nature of the mechanism of management of socially responsible activities), the method of dialectical
cognition (to determine the basic characteristics of the mechanism of management of socially responsible activities of
enterprises), methods of theoretical generalization and system analysis (for systematization of connections of a
component elements of the mechanism of management of socially responsible activities of enterprises), abstract-logic (to
summarize the theoretical positions, formulated conclusions and proposals).
Findings. The article presents an essence of the concept «general mechanism of management of socially
responsible activities of enterprises», shows its importance, disclosures the essence, presents elemental composition.
The basic characteristics, structure, methods and instruments of the mechanism of management of socially responsible
activities of enterprises are defined.
Originality. The basic characteristics of the mechanism of management of socially responsible activities of
enterprises are supplemented.
Practical value. It is established that due to effective interaction of components of the mechanism of
management of socially responsible activities of enterprises – economic, motivational, organizational, normative legal –
provides a competitive advantage in the market.
Keywords: mechanism, general mechanism of management of socially responsible activities of enterprises,
structure, management efficiency.
Плекан У.М. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЩЕГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО
ОТВЕТСВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Цель. Целью статьи является исследование теоретических аспектов общего механизма управления
социально
ответственной
деятельностью
предприятий;
анализ
экономического,
мотивационного,
организационного, нормативно-правового механизмов управления как его составных частей.
Методика исследования. Методологической основой исследования стали фундаментальные работы
зарубежных и отечественных ученых и практиков по вопросам управления предприятиями. Для решения задач,
поставленных в исследовании, использовались общенаучные и специфические методы научного познания:
табличный метод (для наглядного представления результатов проведенного исследования), методы индукции и
дедукции (определение сущности базовых терминов), системный подход (для выяснения сущности механизма
управления социально ответственной деятельностью), метод диалектического познания (для определения
базовых характеристик механизма управления социально ответственной деятельностью предприятий), методы
теоретического обобщения и системного анализа (для систематизации взаимосвязей составляющих элементов
механизма управления социально ответственной деятельностью предприятий), абстрактно-логический (для
обобщения теоретических положений, формирование выводов и предложений).
Результаты. В статье проанализированы понятия «общий механизм управления предприятий»,
подчѐркнута его важность и раскрыта сущность; представлен элементный состав.
Определены базовые характеристики, структура, методы и рычаги механизма управления социально
ответственной деятельностью.
Научная новизна. Дополнено основные базовые характеристики механизма управления социально
ответственной деятельностью предприятий.
Практическая значимость. Установлено, что благодаря эффективному взаимодействию составляющих
общего механизма управления социально ответственной деятельностью предприятий (экономических,
мотивационных, организационных, нормативно-правовых) обеспечиваются конкурентные преимущества на
рынке.
Ключевые слова: механизм, общий механизм управления социально ответственной деятельностью
предприятий, структура, эффективность управления.
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РОЛЬ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ
Постановка проблеми. В умовах домінування ідеалів соціальної філософії антропоцентризму
визначальною траєкторією розвитку сучасної цивілізації є посилення уваги до питань захисту прав
людини, забезпечення реалізації її потреб та інтересів, формування умов для сталого усебічного
розвитку кожного члена суспільства. У цьому контексті важливим надбанням ХХ століття є розвиток
соціального страхування. З’явившись як відповідь держави на активізацію робітничого руху, в
сучасних умовах воно стало невід’ємним елементом фінансових систем більшості країн світу.
В сучасних умовах найважливішою складовою соціального страхування як за показником
охоплення населення, так і за обсягами фінансових ресурсів є пенсійне страхування. Від результатів
діяльності Пенсійного фонду України залежить добробут більше 12,3 млн пенсіонерів, що складає
майже 30% жителів країни. За рахунок коштів Фонду здійснюються пенсійні виплати за віком, інвалідам,
по втраті годувальника, а також пенсії, призначені за окремими законами (спеціальні пенсії),
компенсаційні виплати та підвищення до базового розміру пенсії, інші форми матеріальної підтримки.
Оперуючи значними обсягами фінансових ресурсів, система пенсійного страхування, між тим, не
спроможна забезпечити належного рівня життя для громадян літнього віку. Бідність переважної
більшості пенсіонерів стала в Україні звичним явищем, що не потребує свого доведення. Вирішити цю
проблему має проведення пенсійної реформи, яка визнана одним із головних пріоритетів системних
перетворень в Україні. Разом з тим, передумовою впровадження реформаторських заходів має стати
ґрунтовний аналіз реалій пенсійного страхування та його впливу на показники суспільного добробуту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання теоретичного базису та практики
функціонування системи пенсійного страхування в Україні доволі широко висвітлені в сучасній
економічній літературі й представлені науковими працями Б. Зайчука, О. Залєтова, О. Кириленко,
Е. Лібанової, О. Макарової, А. Сидорчука, В. Толуб’яка, В. Тропіної та інших вчених. Серед останніх
публікацій з цієї проблематики доцільно відмітити монографії Г. Митрицької [8], колективу авторів за
редакцією О. Кириленко і Б. Малиняка [16], дисертації О. Петрушки [11], Г. Козак [5], які присвячені
актуальним питанням розвитку різних видів пенсійного страхування. Разом з тим, в умовах
нестабільності макроекономічної ситуації в країні, загострення демографічної кризи, впливу інших
екзо- та ендогенних чинників стан системи пенсійного страхування характеризується високим
динамізмом. Не вирішеними залишаються питання подолання дефіциту власних фінансових ресурсів
пенсійної системи, врегулювання пенсійного віку, посилення зв’язку між страховими внесками та
розмірами пенсійних виплат. Перманентної уваги з боку науковців потребують також питання
оцінювання впливу пенсійного страхування на рівень добробуту вітчизняного суспільства.
Постановка завдання. Мета статті полягає в оцінюванні ролі пенсійного страхування у
забезпеченні суспільного добробуту в контексті дотримання його базових критеріїв – ефективності та
справедливості.
Виклад основного матеріалу дослідження. Методологічним підґрунтям оцінювання ролі
соціального страхування у забезпеченні суспільного добробуту виступають взаємовиключні на перший
погляд критерії ефективності та справедливості. На наше переконання, ігнорування будь-якого із цих
критеріїв при оцінюванні процесів акумуляції, розподілу й використання ресурсів соціального
страхування унеможливить формування об’єктивного уявлення про його вплив на показники
суспільного добробуту.
В науковій літературі поняттю «ефективність» відводиться особливе місце, оскільки будь-яка
діяльність має передбачати, що корисний ефект від її здійснення (дохід, прибуток чи ін.) перевищить
вартісну оцінку здійснених витрат. Загалом до трактування цього поняття підходять з двох позицій:
– ефективність у розумінні результативності, тобто здатності досягти поставленої мети,
незважаючи на витрати. Таку ефективність можна визначити як функціональну, оскільки вона вказує
на спроможність суб’єкта реалізувати поставлені завдання, виконувати покладені на нього функції. В
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Економічній енциклопедії за редакцією С. Мочерного знаходимо, що ефективність – це «здатність
приносити ефект, результативність процесу, проекту» [4, с. 508]. В системі координат соціального
страхування зазначений підхід до трактування ефективності можна визначити як здатність цієї
системи забезпечити дієвий захист матеріальних інтересів громадян при реалізації соціальних ризиків,
відповідність рівня життя населення, охопленого соціальним страхуванням суспільно визнаним у
країні стандартам;
– ефективність у розумінні здатності приносити найвищу віддачу на вкладені ресурси,
відношення між отриманим результатом та прикладеними для цього зусиллями [2, с. 33]. На думку
авторів Сучасного економічного словника, ефективність є «відносним ефектом, результативністю
процесу, операції, проекту», розрахувати яку можна шляхом «…відношення ефекту, результату до
витрат, видатків, які забезпечили його досягнення» [15, с. 404]. У контексті оцінювання впливу
соціального страхування на рівень добробуту суспільства такий підхід до розуміння ефективності
можна сформулювати як рівень заміщення сплачених внесків рівнем пенсійної виплати (для окремого
індивіда) та відношенням середньої пенсії у загальнодержавному вимірі до середнього розміру
страхового внеску. Враховуючи те, що ознакою добробуту суспільства є відповідність прийнятним
параметрам не стільки усереднених показників, скільки мінімальних, то ефективність страхового
захисту, на наш погляд, визначатиметься як відношення мінімальної страхової виплати до рівня
мінімального страхового внеску.
Іншим критерієм оцінювання впливу соціального страхування на рівень суспільного добробуту є
критерій справедливості. Зазвичай під справедливістю розуміють певний етичний ідеал того, яким
чином мають розподілятись блага в суспільстві. При цьому перерозподіл ресурсів від бідних до
багатих прошарків населення вважається таким, що сприяє зростанню соціальної справедливості. З
точки зору логіки, найбільш соціально справедливим можна визначити такий стан суспільства, коли
майнової нерівності немає взагалі. Однак, застосування такого підходу до розуміння соціальної
справедливості у соціальній політиці європейських країн у 70-х роках ХХ ст. засвідчило його повну
неспроможність. Більш того, курс на максимізацію перерозподілу ресурсів породив нові, досі
малозначимі соціальні проблеми – поширення серед молоді схильності до соціального утриманства,
дармоїдства, моральної деградації частини населення. За оцінками соціологів, у розвинутих країнах
цілі покоління не були залучені до трудової діяльності [1, с. 52]. Надмірні масштаби майнового
вирівнювання знижували мотивацію до праці, адже у будь-якому випадку державні механізми
соціального захисту були зобов’язані забезпечити добробут індивіда на рівні суспільно визнаних
стандартів. Очевидно, що визнати цю модель забезпечення соціальної справедливості досконалою
немає жодних підстав.
На думку М. Небави, розуміння справедливості у сенсі безпристрасності не є таким
однозначним. Крім позиції, що справедливість – це рівність у будь-чому (зазвичай у доходах), вона
також може означати те, що винагорода має відповідати здійсненому внеску чи заслугам, або й навіть
розрахунок на очікування, які мають виправдовуватись. На прикладі пенсійного забезпечення
справедливість, на думку М. Небави, можна визначати, як: у першому випадку, однаковий розмір
пенсії для усіх; у другому випадку – коли пенсія у людини, яка виконувала складнішу та
відповідальнішу роботу є порівняно вищою; у третьому випадку справедливість означає, що люди
мають отримувати таку пенсію, на яку вони були вправі розраховувати [9].
Поділяючи наукову позицію М. Небави, можемо інтерпретувати її таким чином: для осіб з
ідентичними характеристиками участі у системі соціального страхування (ставка та обсяг сплачених
страхових внесків, період перебування у системі тощо) рівень соціальних виплат має бути
рівнозначним; громадяни, які претендують на вищі розміри страхових виплат, мають на це підстави за
більш вагомого фінансового внеску до системи соціального страхування (вищі ставка чи обсяг
страхових внесків, більш тривалий строк перебування у системі у ролі платника); мінімальний рівень
соціальних трансфертів за соціальним страхуванням має відповідати мінімально прийнятним з точки
зору суспільства параметрам, а виконання застрахованою особою критеріїв, що враховуються при
розрахунку соціальних виплат понад встановлені мінімальні вимоги має відповідним чином
позначатися на їхньому розмірі.
Торкаючись питання ефективності й справедливості використання коштів системи соціального
страхування, перш за все слід звернути увагу на рівень матеріального забезпечення застрахованим
особам. З огляду на те, що провідну роль у системі соціального страхування відіграє його пенсійна
складова, рівень пенсійного забезпечення найбільш показово характеризує її ефективність.
Якщо звернути увагу на динаміку видатків з бюджету Пенсійного фонду України за останні роки,
то можна зауважити, що впродовж 2010-2013 рр. вони характеризувались сталим зростанням, однак у
наступні роки чітко вираженої траєкторії їхньої зміни немає. Основним чинником, який обумовлював
динаміку видатків на пенсійне страхування, у 2010-2013 рр. було підвищення соціальних стандартів у
царині пенсійного забезпечення. У 2014 році у зв’язку з розгортанням активних бойових дій на Сході
України кількість пенсіонерів значно зменшилась, оскільки близько 2,3 млн осіб залишилось на
окупованих територіях Донецької та Луганської областей, значна частина пенсіонерів проживала на
території нині окупованої АР Крим. Внаслідок цього видатки Пенсійного фонду України у 2014 році
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зменшились до 243,5 млрд грн. Поширення так званого «пенсійного туризму» з окупованих територій на
сході країни, перереєстрація пенсіонерів на не окупованій частині Донбасу, а також підвищення розміру
пенсійних виплат обумовили зростання видатків Пенсійного фонду України у 2015 році до 265,7 млрд
грн. Для упередження зловживань та припинення практики «пенсійного туризму» у 2016 році в Україні
проведено верифікацію соціальних виплат, в тому числі пенсій, що призвело до скорочення видатків
Пенсійного фонду до 256,9 млрд грн. [12].
Близько 3/4 сукупного обсягу видатків системи пенсійного страхування спрямовуються на
виплату звичайних пенсій, призначених за Законом України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування»: у 2016 році на ці потреби було заплановано витратити 197,2 млрд грн, або в
1,4 раза більше коштів, ніж у 2010 році. Близько 19-22% сукупного обсягу видатків на пенсійне
забезпечення складають кошти, які спрямовуються Пенсійним фондом України на виплату пенсій,
призначених за особливими програмами, а також надбавок та підвищень до базового розміру пенсії за
віком. При цьому темпи приросту фінансування спеціальних пенсій та пенсійних надбавок суттєво
перевищують показники зростання витрат на виплату звичайних пенсій. Це пояснюється, на наш
погляд, двома причинами: по-перше, порівняно вищими темпами росту розмірів спеціальних пенсій;
по-друге, швидким нарощуванням витрат Фонду на приведення пенсійних виплат до мінімального
розміру, оскільки чинна методика їхнього призначення така, що нерідко навіть особам зі значним
трудовим стажем, але скромними доходами базовий рівень пенсії за віком встановлюється нижче
мінімальної. Такий же підхід зберігається і щодо осіб, яким призначена соціальна пенсія. Таким чином,
можемо стверджувати про порушення принципів соціальної справедливості у пенсійному
забезпеченні.
Незважаючи на нарощування обсягу видатків Пенсійного фонду України впродовж останнього
десятиліття в цілому в 1,3 раза, вітчизняна пенсійна система гарантує низькі стандарти матеріального
забезпечення непрацездатних осіб. Середній розмір пенсійної виплати за період 2006-2017 рр.
підвищився з 417,7 грн до 2001,4 грн, або в 4,8 раза. Мінімальна пенсійна виплата на початку 2017
року була визначена на рівні 1247,0 грн, що в 3,6 раза більше рівня 2006 року. Такі високі показники
номінального зростання пенсій дають формальні підстави стверджувати про високу ефективність
функціонування пенсійного страхування в Україні. Однак, інтерпретуючи наукові погляди А. Сена,
можна зауважити, що важливим є не рівень доходу індивіда, а ті можливості, які він дає [20, с. 20].
Високі показники зростання номінальних показників пенсій значною мірою обумовлені дією
інфляційного чинника і слабко кореспондують з динамікою розвитку економіки. Зокрема, в умовах
доволі високих темпів росту економіки у 2006-2007 рр. зростання мінімального розміру пенсії було
незначним і навіть не перекрило рівня споживчої інфляції. Натомість, у 2008 році при низьких
показниках зростання ВВП мінімальний розмір пенсії був підвищений відразу на 23,7% (втім, це
зростання на 9/10 було знівельоване інфляцією). Аналогічні диспропорції спостерігались також у 20122013 рр. та 2016 році. Оцінка динаміки пенсійних виплат впродовж останнього десятиліття дає
підстави припустити про визначальний вплив політичного чинника на рівень пенсійних виплат,
оскільки найвищі темпи їхнього зростання припали на періоди проведення виборчих кампаній чи
посилення політичної боротьби в Україні. Примітно, що більшою мірою цей вплив відчувався у 20062013 рр., тоді як в останні роки така залежність значно послабилась.
Урахування динаміки споживчих цін при оцінці тенденцій пенсійного забезпечення дає підстави
констатувати, що рівень реального зростання пенсій значно нижчий за їх номінальний приріст.
Зокрема, за 2006-2016 рр. реальне зростання мінімального розміру пенсії спостерігалось лише у
шести часових проміжках, у решті років мало місце зниження цього показника. Більш того, в цілому за
наведений період реальний розмір мінімальної пенсії скоротився до 78,7% від рівня 2005 року. Дещо
схожа ситуація спостерігається і щодо середнього розміру пенсії, при високих темпах номінального
зростання якої реальний приріст за останнє десятиліття склав всього 26,9% (табл. 1).
Таблиця 1
Мінімальний та середній розмір пенсії в Україні у 2006-2017 рр.
Мінімальний розмір пенсії
Період

Середній розмір пенсії
у % до
грн
поперед.
року
4
5
417,7
129,0

Темп
зростання
споживчих цін,
%
6
111,6

Темп зростання
реального розміру
пенсії, %
Мінім.
Серед.
7
8
94,4
115,6

грн

у % до
поперед. року

1
2006

2
350,00

3
105,4

2007

380,00

108,6

497,0

119,0

116,6

93,1

102,1

2008

470,00

123,7

798,9

160,7

122,3

101,1

131,4

2009

498,00

106,0

942,7

118,0

112,3

94,4

105,1

2010

695,00

139,6

1039,6

110,3

109,1

128,0

101,1

160

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА

продовження табл. 1
1
2011

2
750,00

3
107,9

4
1156,0

5
111,2

6
104,6

7
103,2

8
106,3

2012

822,00

109,6

1252,4

2013

894,00

108,8

1464,3

108,3

99,8

109,8

108,5

116,9

100,5

108,3

116,3

2014

949,00

106,2

1521,6

103,9

124,9

85,0

83,2

2015

949,00

2016

1074,00

100,0

1573,0

103,4

143,3

69,8

72,2

113,2

1690,3

107,5

112,4

100,7

95,6

2017
1247,00
116,1
2001,4
118,4
–
–
Джерело: складено за даними Державної служби статистики України та Пенсійного фонду України

Задля оцінювання дієвості пенсійного страхування у питанні заміщення трудових доходів
населення пенсійними виплатами розрахуємо відповідний коефіцієнт. Дані табл. 2 свідчать, що через
порівняно вищі темпи зростання мінімальної заробітної плати, коефіцієнт її заміщення мінімальної
пенсією має стійку тенденцію до зниження. Найбільше падіння цього коефіцієнта відбулось у 2017
році у зв’язку з дворазовим підвищенням мінімального стандарту оплати праці. Натомість, коефіцієнт
заміщення середньої заробітної плати середньою пенсією впродовж 2006-2013 рр. не мав чітко
вираженої траєкторії зміни, однак з 2014 року спостерігається його стійке зниження, обумовлене
ускладненням фінансового становища Пенсійного фонду України та стримуванням росту пенсійних
виплат [12].
Таблиця 2
Показник оплати праці, пенсійного забезпечення та
коефіцієнти заміщення в Україні у 2006-2017 рр.
Період

Мінімальна
пенсія, грн.

2006

350,0

Мінімальна
заробітна
плата, грн.
350,0

1,00

Середня
пенсія,
грн.
417,7

Середня
заробітна
плата, грн.
1041,0

2007

380,0

400,0

0,95

497,0

1351,0

0,37

2008
2009

470,0

515,0

0,91

798,9

1806,0

0,44

498,0

605,0

0,82

942,7

1906,0

0,49

2010

695,0

869,0

0,80

1039,6

2239,0

0,46

2011

750,0

941,0

0,80

1156,0

2633,0

0,44

2012

822,0

1073,0

0,77

1252,4

3026,0

0,41

2013

894,0

1147,0

0,78

1464,3

3265,0

0,45

2014

949,0

1218,0

0,78

1521,6

3480,0

0,44

2015

949,0

1218,0

0,78

1573,0

4195,0

0,37

2016

1074,0

1450,0

0,74

1690,3

5183,0

0,33

Коефіцієнт
заміщення

Коефіцієнт
заміщення
0,40

2017
1247,0
3200,0
0,39
2001,4
–
–
Джерело: складено за даними Державної служби статистики України та Пенсійного фонду України

Важливим індикатором ефективності пенсійного страхування у питанні забезпечення суспільного
добробуту є відношення мінімального та середнього розміру пенсії до прожиткового мінімуму для
відповідної категорії населення. У цьому ракурсі варто зауважити, що показник прожиткового мінімуму,
який має характеризувати вартість мінімально необхідного для життєдіяльності людини набору товарів і
послуг, в Україні далекий від реальності та встановлюється виключно у відповідності з фінансовими
можливостями бюджету щодо його забезпечення. Підтвердженням цьому є ситуація 2015 року, коли в
умовах 43,3%-ної споживчої інфляції рівень прожиткового мінімуму для непрацездатних взагалі не
переглядався. Водночас, для виконання вимог Закону України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування» [13], мінімальний розмір пенсійної виплати щорічно приводиться у відповідність
до цього соціального стандарту. Практично незмінним впродовж останніх років залишається також
рівень співвідношення між середньою пенсією та прожитковим мінімумом для осіб, які втратили
працездатність. Після «пікового» значення в 1,89 раза у 2009 році, у подальші 2010-2016 роки він
коливався в діапазоні 1,5-1,6 раза.
Незважаючи на формальне виконання критеріїв, які свідчать, що система пенсійного страхування
забезпечує добробут непрацездатних осіб на належному рівні, стверджувати про це як про доконаний
факт передчасно. Причиною цього є не реалістичність показника прожиткового мінімуму, який, за
оцінками експертів та фахівців Міністерства соціальної політики України, є майже вдвічі вищим за
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офіційно визначений. Зокрема, у 2016 році він оцінювався на рівні 2,3-2,6 тис. грн[14; 18] при показнику в
1,1 тис. грн, затвердженому у законодавстві.
Кореспондуючи ці дані на показники пенсійного забезпечення в нашій державі за останнє
десятиліття, можемо констатувати, що система пенсійного страхування не виконує свого ключового
завдання – захисту людей похилого віку від бідності. Середній розмір пенсійної виплати залишається
на чверть, а мінімальна пенсія – на половину нижчими за реальний розмір прожиткового мінімуму для
непрацездатних осіб.
Показник середнього розміру пенсії не зовсім об’єктивно характеризує рівень пенсійного
забезпечення громадян, оскільки не враховує параметрів їх розподілу у розрізі окремих груп
реципієнтів. За даними Пенсійного фонду України, на початку 2016 року 0,53 млн осіб, або 4,3%
пенсіонерів отримували пенсії у розмірі до 1,0 тис. грн, або 93,0% від офіційного та близько 42-45% від
рівня фактичного розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних; 4,56 млн осіб, або 37,1%
пенсіонерів – у розмірі від 1001 до 1300 грн; 6,2 млн осіб, або 50,4% пенсіонерів – у розмірі від 1301 до
3000 грн; 1,0 млн осіб – у розмірі більше 3001 грн на місяць [3].
Припустимо абсолютно рівномірний розподіл пенсій у розрізі окремих груп, за яким половина
контингенту одержувачів пенсій від 1301 до 3000 грн. отримує до 2,2 тис. грн ((1301+3000)/2), а інша
половина – понад 2,2 тис. грн. Відтак, простий розрахунок засвідчить, що пенсії, які не перевищують
офіційно встановлено рівня прожиткового мінімуму отримують понад 40% пенсіонерів, а пенсії в
межах фактичного прожиткового мінімуму для цієї категорії громадян – 2/3 пенсіонерів. Через складне
фінансове становище Пенсійного фонду України уряд постійно відкладає так зване «осучаснення»
пенсій, внаслідок чого частка громадян, які отримують пенсійні виплати нижче прожиткового мінімуму
поступово зростає. Доводиться констатувати, що пенсійна система виявляється нездатною
забезпечити прийнятний життєвий рівень вітчизняним пенсіонерам, більшість з яких практично
«балансує» на межі між бідністю та злиденністю. На сьогодні розміри пенсійних виплат в Україні є
одними із найнижчих серед країн сусідів та в рази поступаються показникам пенсійного забезпечення
держав-членів ЄС.
Вирішити проблему фінансового ресурсу системи пенсійного страхування покликана пенсійна
реформа, ключовими пріоритетами якої визначають: підвищення пенсійного віку, посилення страхових
принципів у функціонуванні пенсійної системи за рахунок переходу до індивідуально-накопичувальної
схеми, стимулювання приватних пенсійних накопичень тощо.
Питання підвищення пенсійного віку є одним із найбільш дискусійних моментів пенсійної
реформи в Україні. Воно має різко негативне сприйняття у вітчизняному суспільстві [10] та є
предметом численних політичних спекуляцій [7]. Разом з тим, зміна цього параметру пенсійного
законодавства дає змогу зменшити поточний дефіцит коштів пенсійної системи за рахунок збільшення
кількості платників і стримування росту контингенту пенсіонерів. Відтак, у багатьох європейських
країнах підвищення пенсійного віку було одним з ключових елементів реформи пенсійної системи. На
сьогодні пенсійний вік для чоловіків у Чехії, Словаччині, Угорщині складає понад 62 роки; у Німеччині,
Польщі, Великобританії, Франції – 65 років; у США, Ісландії – 66–67 років. Середній вік виходу жінок на
пенсію у більшості країн ЄС та США також встановлений на рівні від 62 до 66 років. У зарубіжній
практиці зазвичай поширене правило щодо гендерного паритету цього параметру [19]. Примітно, що у
наступні 15 років (до 2030 р.) у більшості країн ЄС заплановане подальше підвищення пенсійного віку
як для чоловіків, так і для жінок.
Підвищення пенсійного віку в розвинутих державах має цілком логічне пояснення з огляду на
зростання середньої тривалості життя. Так, у Бельгії, Німеччині, Великобританії цей показник
перевищує 80 років, у Франції та Італії – 82 роки, Японії – 83 роки [17]. В нашій країні низькі показники
середньої тривалості життя громадян поряд із суспільним несхваленням є головними аргументами
противників підвищення пенсійного віку. Разом з тим, твердження про те, що при передбаченому
законодавством пенсійному віці у 60 років та середній тривалості життя в Україні на рівні 68,8 років
середньостатистичний громадянин проживе на пенсії менше 9 років [17], на наш погляд, є нічим
іншим, як позбавленою економічного підґрунтя маніпуляцією з цифровими даними. Ці розрахунки не
відображають реальної ситуації, яка б свідчила про тривалість життя людини після досягнення
пенсійного віку, адже при цьому враховуються і дитяча смертність (яка в Україні є вищою, ніж в інших
країнах), і смертність людей середнього віку (особливо чоловіків від 20 до35 років).
За даними фахівців, чоловіки в Україні після завершення трудової діяльності живуть в
середньому 14,7 років, а жінки – 23,4 років, тобто до 78,4 року та 74,7 року, відповідно [6]. Примітно,
щодо 2011 року в Україні показник середнього строку проживання на пенсії для жінок був одним із
найвищих порівняно із іншими країнами Європи та США. Відтак, поступове підвищення пенсійного віку
для жінок до 2021 року є цілком обґрунтованим, а ініціативи щодо його скасування є безпідставними
та вкрай шкідливими.
Іншим актуальним питанням пенсійної реформи є введення індивідуально-накопичувальної схеми
формування фінансових ресурсів. Вона передбачає, що пенсійні внески кожного застрахованого
індивіда, сплачені ним впродовж трудового життя будуть накопичуватись та прирощуватись за
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рахунок доходів від інвестування. Мобілізовані таким чином кошти стануть тим фінансовим ресурсом,
за рахунок якого буде виплачуватись пенсія після відходу людини від активної трудової діяльності.
Впровадження цієї схеми дає змогу нівелювати негативний вплив на пенсійну систему демографічних
процесів, оскільки кожен застрахований громадянин буде самостійно формувати фінансову базу для
своєї майбутньої пенсії.
Змоделюємо ефективність впровадження індивідуально-накопичувальної схеми пенсійного
страхування на умовному прикладі. Методологічну основу цих розрахунків складе методика визначення
майбутньої вартості ануїтету, широко використовувана у фінансовому менеджменті. Вихідними умовами
моделювання стануть припущення, що: застрахована особа має мінімальний страховий стаж,
визначений законодавством (п); тривалість життя після виходу на пенсію складає 15 років; ставка
страхового внеску (Р) та його частка, яка надходить на пенсійне страхування визначені на рівні 2016
року; накопичені кошти інвестуються, ставка інвестиційного доходу (r) визначена у 4-х варіантах у
діапазоні від 0% до 10%. Моделювання також передбачає розрахунок коефіцієнта заміщення за умови
зміни окремих факторних показників (збільшення страхового стажу до 35 років, зниження ставки ЄСВ до
18%) (табл. 3). З урахуванням цих умов коефіцієнт нарощування базової суми страхового внеску
складатиме:

FV RS  P 

 1  r n

1

r

Таблиця 3
Моделювання коефіцієнта заміщення заробітної плати пенсією при впровадженні в Україні
індивідуально-накопичувальної схеми пенсійного страхування
Розрахунок коефіцієнта заміщення зарплати пенсією, вихідні дані
Рівень страхового внеску (Р), %
Частка страхового внеску, яка надходить на пенсійне
страхування, %
Страховий стаж (п), років
Інвестиційний дохід (r), %
Коефіцієнт нарощення страхових внесків
Тривалість життя після виходу на пенсію, років

22

22

22

22

18,446

18,446

18,446

18,446

15

15

15

15

r→0

r=3

r=5

r=10

15,000

19,157

22,657

34,950

15

15

15

15

0,279

0,430

22

22

18,446

18,446

35

35

Коефіцієнт заміщення заробітної плати пенсією
0,185
0,236
Розрахунок коефіцієнта заміщення зарплати пенсією,
страховий стаж збільшений до 35 років
Рівень страхового внеску (Р), %
22
22
Частка страхового внеску, яка надходить на пенсійне
18,446
18,446
страхування, %
Страховий стаж (п), років
35
35
Інвестиційний дохід (r), %
Коефіцієнт нарощення страхових внесків
Тривалість життя після виходу на пенсію, років

r→0

r=3

r=5

r=10

35,000

62,276

94,836

298,127

15

15

15

15

1,116

3,666

18

18

15,092

15,092

Коефіцієнт заміщення заробітної плати пенсією
0,430
0,766
Розрахунок коефіцієнта заміщення зарплати пенсією,
ставка ЄСВ знижена до 18%
Рівень страхового внеску (Р), %
18
18
Частка страхового внеску, яка надходить на пенсійне
15,092
15,092
страхування, %
Страховий стаж (п), років
35
35
Інвестиційний дохід (r), %
Коефіцієнт нарощення страхових внесків
Тривалість життя після виходу на пенсію, років
Коефіцієнт заміщення заробітної плати пенсією
Джерело: розраховано автором самостійно

35

35

r→0

r=3

r=5

r=10

35,000

62,276

94,836

298,127

15

15

15

15

0,352

0,627

0,954

3,000

Проведені у табл. 3 розрахунки свідчать, що за умови наявності в особи мінімального страхового
стажу та низьких показників інвестиційного доходу рівень майбутньої пенсії буде доволі низьким і
складатиме близько 20-25% від рівня заробітної плати. Водночас, збільшення страхового стажу навіть
за низьких показників інвестиційного доходу забезпечує накопичення фінансового ресурсу, який дає
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можливість досягти значення коефіцієнта заміщення на рівні сучасних європейських стандартів.
Ймовірне зниження ставки ЄСВ для стимулювання підприємницької діяльності може негативно
відбитись на значенні коефіцієнта заміщення заробітної плати пенсією, однак рівень такого впливу
помірний. Загальний висновок за результатами моделювання полягає у тому, що введення
індивідуально-накопичувальної схеми пенсійного страхування дає можливість забезпечити суттєво вищі
показники пенсійного забезпечення при наявності в застрахованої особи значного страхового стажу
навіть за умови низьких значень інвестиційного доходу.
Висновки з проведеного дослідження. В сучасних умовах пенсійне страхування є
найважливішою складовою системи соціального страхування, що справляє вагомий вплив на
показники суспільного добробуту. Разом з тим, результати проведеного аналізу засвідчили, що
акумулюючи значний обсяг фінансових ресурсів, система пенсійного страхування не здатна
забезпечити належного рівня життя для громадян літнього віку, оскільки:
По-перше, незважаючи на багаторазове зростання номінального розміру пенсійної виплати, її
реальне зростання, визначене з урахуванням інфляційного чинника виявилось незначним. Більш того,
реальний розмір мінімальної пенсії за останнє десятиліття навіть зменшився;
По-друге, розрахунки показали зниження коефіцієнта заміщення, який характеризує, якою мірою
пенсійні виплати компенсують втрачений заробіток при завершенні людиною активної трудової
діяльності;
По-третє, формальне виконання вимог законодавства щодо відповідності мінімальної пенсійної
виплати прожитковому мінімуму забезпечується лише за рахунок заниження реальних розмірів
базового соціального стандарту. Якщо орієнтуватись на реальні розміри прожиткового мінімуму, то
пенсійні виплати нижче межі малозабезпеченості отримують 2/3 пенсіонерів.
Вирішити проблему фінансового ресурсу системи пенсійного страхування покликана пенсійна
реформа, ключовими пріоритетами якої мають стати підвищення пенсійного віку, посилення страхових
принципів у функціонуванні пенсійної системи за рахунок переходу до індивідуально-накопичувальної
схеми, стимулювання приватних пенсійних накопичень тощо. Разом з тим, перспективи її проведення
тісно пов’язані із макроекономічною ситуацією в країні, а також наявністю політичної волі у
керівництва країни.
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Горин В.П. РОЛЬ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ
Мета. Оцінювання ролі пенсійного страхування у забезпеченні суспільного добробуту в контексті
дотримання його базових критеріїв – ефективності та справедливості.
Методика дослідження. У процесі дослідження використані такі загальнонаукові методи, як аналіз і
синтез, індукції, моделювання. Завдяки аналізу та синтезу було проведено оцінювання ефективності пенсійного
страхування з позиції забезпечення суспільного добробуту; завдяки прийомам індукції та моделювання були
сформульовані висновки щодо пріоритетів реформування пенсійного страхування в Україні.
Результати. Встановлено, що, незважаючи на багаторазове зростання номінального розміру пенсійної
виплати, її реальне зростання з урахуванням впливу інфляції незначне, а реальний розмір мінімальної пенсії
зменшився. Проведені розрахунки показали зниження коефіцієнта заміщення пенсією заробітної плати.
Доведено, що формальне виконання вимог законодавства щодо відповідності мінімальної пенсійної виплати
прожитковому мінімуму забезпечене за рахунок заниження реальних розмірів базового соціального стандарту.
Внаслідок цього пенсійні виплати нижче межі малозабезпеченості отримують 2/3 пенсіонерів.
Обґрунтовано доцільність підвищення пенсійного віку в Україні та його вирівнювання за гендерною
ознакою. Також на підставі моделювання доведено необхідність впровадження індивідуально-накопичувальної
схеми формування фінансових ресурсів пенсійного страхування, що дасть можливість знизити вплив
демографічного чинника на її фінансовий стан.
Наукова новизна. Обґрунтовано необхідність підвищення пенсійного віку та доведено на підставі
розрахунків доцільність впровадження в Україні індивідуально-накопичувальної схеми формування фінансових
ресурсів системи пенсійного страхування.
Практична значущість. Отримані результати дослідження сприяють вирішенню проблеми дефіциту
фінансових ресурсів пенсійного страхування та підвищення його ефективності у питанні забезпечення
суспільного добробуту.
Ключові слова: пенсійне страхування, суспільний добробут, пенсійний вік, ефективність, справедливість,
індивідуально-накопичувальна схема.
Horyn V.P. THE ROLE OF RETIREMENT INSURANCE IN PROVIDING SOCIAL WELFARE
Purpose. The aim of the article is to evaluate the role of retirement insurance in providing social welfare in the
context of adherence its basic criteria – efficiency and fairness.
Methodology of the study. The following general scientific methods as analysis and synthesis, induction and
modeling are used during the study. Evaluating the effectiveness of retirement insurance from the perspective of social
welfare was conducted through analysis and synthesis; conclusions on the priorities of reforming the pension insurance
in Ukraine are formulated through induction techniques and modeling.
Finding. It is established that, despite the multiple increase in the nominal size of the pension benefits, its real
growth for the effects of inflation low, real minimum pension is decreased. Carried out calculations have shown reduction
in pension replacement rate of wages. It is proved that a formal meeting the requirements of legislation for compliance
with minimum subsistence level of pension benefits is provided by understating the actual size of basic social standards.
As a result, 2/3 of pensioners received retirement benefit payments below the poverty line. The expediency of
increasing the retirement age in Ukraine and its alignment gender is substantiated. Also, it is proved the need to
introduce individual and funded scheme of financial resources of retirement insurance on the basis of modeling, which
will allow to reduce the impact of demographic factors on its financial position.
Scientific novelty. The necessity of increasing the retirement age is substantiated and feasibility of introduction in
Ukraine of individual and funded scheme of forming financial resources of the retirement insurance system is proved on
the basis of calculations.
Practical value. The obtained results of research contribute to solving the problem of lack of financial resources
of retirement insurance and increasing its effectiveness in issues on ensuring social welfare.
Key words: retirement insurance, social welfare, retirement age, efficiency, fairness, individual and funded
scheme.
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Горин В.П. РОЛЬ ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО
БЛАГОСОСТОЯНИЯ
Цель. Оценка роли пенсионного страхования в обеспечении общественного благосостояния в контексте
соблюдения его базовых критериев – эффективности и справедливости.
Методика исследования. В процессе исследования использованы такие общенаучные методы, как
анализ и синтез, индукции, моделирования. С помощью анализа и синтеза проведена оценка эффективности
пенсионного страхования с позиции обеспечения общественного благосостояния; с использованием приемов
индукции и моделирования были сформулированы выводы о приоритетах реформирования пенсионного
страхования в Украине.
Результаты. Установлено, что, несмотря на многократный рост номинального размера пенсионной
выплаты, ее реальный рост с учетом влияния инфляции незначительный, а реальный размер минимальной
пенсии уменьшился. Проведенные расчеты показали снижение коэффициента замещения пенсией заработной
платы. Доказано, что формальное выполнение требований законодательства о соответствии минимальной
пенсионной выплаты прожиточному минимуму обеспечено за счет занижения реальных размеров базового
социального стандарта. Вследствие этого пенсионные выплаты ниже черты малообеспеченности получают 2/3
пенсионеров.
Обоснована целесообразность повышения пенсионного возраста в Украине и его выравнивания по
гендерному признаку. Также на основании моделирования доказана необходимость внедрения индивидуальнонакопительной схемы формирования финансовых ресурсов пенсионного страхования, позволяющая снизить
влияние демографического фактора на ее финансовое состояние.
Научная новизна. Обоснована необходимость повышения пенсионного возраста и доказано на
основании расчетов целесообразность внедрения в Украине индивидуально-накопительной схемы
формирования финансовых ресурсов системы пенсионного страхования.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования способствуют решению проблемы
дефицита финансовых ресурсов пенсионного страхования и повышения его эффективности в вопросе
обеспечения общественного благосостояния.
Ключевые слова: пенсионное страхование, общественное благосостояние, пенсионный возраст,
эффективность, справедливость, индивидуально-накопительная схема.
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СУТНІСТЬ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ КРАЇНИ
Постановка проблеми. Особливого значення в умовах ринкових перетворень економіки
України набуває досягнення соціально-економічної стабілізації суспільства, яке без функціонування
ефективної фінансово-кредитної системи неможливо уявити. У соціально-економічному розвитку
держави роль фінансово-кредитної системи складно переоцінити. На думку нобелівського лауреата
Дж. Стігліца, вона є мозком суспільства, оскільки “…розподіляє дефіцитний капітал між конкуруючими
способами використання, намагаючись спрямувати його найбільш ефективно туди, де він дає
найбільшу віддачу” [1, с. 143].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній і зарубіжній науковій літературі в
останній період з’явилася значна кількість фахових досліджень учених-фінансистів, присвячених
вивченню питання фінансово-кредитної системи, що дає змогу істотно розширити коло знань про неї.
Однак до сьогодні у сучасній економічній науці немає одностайності серед вчених щодо трактування
поняття “фінансово-кредитна система”. Цю проблему впродовж тривалого періоду досліджують такі
науковці, як А.Г. Загородній [4], В.М. Опарін [10], О.П. Орлюк [2], І.М. Крупка [3], Е.Ф. Жуков [34],
В.М. Батирев [35] та ін. Проведений аналіз наукових праць вищеназваних авторів підтверджує
належний рівень отриманих результатів. При цьому необхідно відзначити, що поставлене наукове
питання потребує подальшого вивчення відповідно до змінюваної економічної ситуації.
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Постановка завдання. Метою статті є дослідження сутності фінансово-кредитної системи
країни з позиції існуючих в економічній науці підходів з метою формування власного тлумачення
окресленої дефініції.
Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття “фінансово-кредитна система” є
багатогранним і розглядається як сукупність певних елементів, що характеризують різні її аспекти.
Проте автори по-різному підходять до визначення її структури та характеристики окремих елементів. З
огляду на це у вітчизняній та зарубіжній літературі немає єдиного трактування та чіткого
розмежування цього поняття, що характеризується розмаїттям і специфікою підходів до виокремлення
ланок і сфер фінансово-кредитної системи, а також національними та історичними особливостями
розвитку суспільства.
У сучасній науці значна увага приділяється дослідженню сутності фінансово-кредитної системи,
опубліковано багато праць науковців-фінансистів з цього питання.
На сьогодні у вітчизняній та зарубіжній економічній літературі здебільшого використовується
термін “фінансова система”. Проаналізуємо різні підходи та різні точки зору до трактування сутності
фінансової системи як складної економічної категорії.
У науковій праці О.П. Орлюк запропоновано розглядати поняття “фінансова система” у трьох
аспектах: інституціональному – як сукупність фінансових інститутів, що сприяють утворенню та
використанню фондів коштів для здійснення фінансової діяльності держави; організаційному – як
сукупність органів державної влади та місцевого самоврядування, які здійснюють у межах своєї
компетенції керівництво фінансовою діяльністю держави та підприємств, установ, організацій, що
беруть у ній участь; економічному – як сукупність державних фінансів (бюджет держави, фонди
цільового призначення, державний кредит, фінанси державних підприємств), фінанси суб’єктів
господарювання, міжнародні фінанси (валютний ринок, фінанси міжнародних організацій, міжнародні
фінансові інституції) та фінансовий ринок [2].
У наукових дослідженнях доволі часто простежуємо спроби окремих учених подавати
визначення фінансової системи з позицій організаційного підходу [3; 4]. М. І. Крупка вважає, що
“…фінансова система – це інфраструктура різних фінансових інститутів, які здійснюють фінансові
операції й одночасно є суб’єктами і об’єктами управління фінансами” [3, с. 104]. Наведене визначення
фінансової системи веде до ототожнення її з фінансовою інфраструктурою. Схожу позицію відстоює
А. Г. Загородній, стверджуючи, що “…фінансова система – це сукупність урегульованих фінансовоправовими нормами окремих ланок фінансових відносин і фінансових установ, за допомогою яких
держава формує, розподіляє і використовує централізовані й децентралізовані грошові фонди” [4, с.
420]. О. І. Худяков зазначає, що фінансову систему слід розуміти як “…сукупність фінансових установ
держави (фінансове відомство і його підрозділи, казначейство, податкові органи, центральний
державний банк, орган державного нагляду тощо)” [5, с. 38]. Проте цю теорію не підтримують усі вчені,
вважаючи, що такий підхід до трактування фінансової системи призводить до розмивання цього
поняття як економічної категорії.
Деякі автори, беручи за основу економічний аспект формулювання сутності фінансової системи,
трактують її як різноманітні форми і методи фінансових відносин у суспільстві на різних рівнях
економічної системи, що охоплює: фінанси суб’єктів підприємницької діяльності; державні фінанси;
фінансовий ринок; страхування; міжнародні фінанси [6].
Розглянемо визначення фінансової системи через функціональний підхід [7]. Зокрема,
В.Д. Базилевич і Л.О. Баластрик пропонують розуміти фінансову систему як сукупність різноманітних
видів фондів фінансових ресурсів, сконцентрованих у розпорядженні держави, нефінансового сектору
економіки (господарських суб’єктів), окремих фінансових інститутів і населення (домогосподарств) для
виконання покладених на них функцій, а також для задоволення економічних і соціальних
потреб [7, с. 27].
У праці О. Д. Василика простежуємо схожий підхід, що окреслює фінансову систему держави як
“…різноманітні види фондів, сконцентровані в її розпорядженні, а також у господарських суб’єктів та
інших фінансових інститутів, з метою використання економічного і соціального розвитку” [8, с. 58].
У сучасних наукових джерелах поширені також інші визначення фінансової системи відповідно
до її функціональних, об’єктивних і суб’єктивних ознак. На думку Е. О. Юрія, фінансова система – це
“…сукупність різноманітних видів фондів фінансових ресурсів, які є в розпорядженні держави” [9, с.
14]. На наш погляд, наведене визначення є поверхневим, оскільки в ньому не враховано такі важливі
складові фінансової системи, як фінанси суб’єктів підприємництва, домогосподарств та інші об’єкти
фінансової інфраструктури.
Б. А. Карпінський та О. В. Герасименко зазначають, що “…фінансова система – взаємопов’язане
поєднання процесів об’єктивного розподілу вартості ВВП і суб’єктивного впливу на нього державної
політики в наявному економічному і правовому просторі” [10, с. 8]. Вважаємо, що таке визначення
потребує вдосконалення, оскільки воно є доволі вузьким щодо процесів, пов’язаних із розподілом
ВВП, оскільки, крім розподілу, є також формування, перерозподіл і використання.
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За трактуванням В. М. Опаріна, “…фінансова система – сукупність відокремлених певних
складових фінансів, які мають свої характерні ознаки й особливості і відображають специфічні форми
та методи розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту” [11, с. 11]. На думку
Г.Г. Кірейцева, “…фінансова система – це сукупність взаємопов’язаних фінансових відносин, що
формують і використовують доходи і відповідні фонди, а також відображають форми, методи
розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту” [12].
У зарубіжних наукових джерелах доволі поширеним є визначення фінансової системи в
контексті функціонування фінансового ринку. З. Бодіт та Р. Мертон зазначають, що фінансову систему
слід розуміти як сукупність ринків та інших інститутів, що використовуються для укладення фінансових
угод, обміну активами і ризиками. Ця система охоплює ринки акцій, облігацій та інших фінансових
інструментів, фінансових посередників (таких як банки і страхові компанії) і органи, які регулюють
діяльність усіх цих установ. Однак заслуговують на увагу також інші підходи науковців. П. Роуз і
Д. Фрезер трактують фінансову систему країни доволі широко, зараховуючи до неї мережу фінансових
ринків, фінансові інституції, бізнес-структури, фінанси домогосподарств та уряду [13, с. 62]. Фінансову
систему країни вчені визначають як поєднання ринків, інститутів та фірм, що є фінансовими
посередниками, надаючи фінансові послуги.
У зарубіжні науковій літературі підхід щодо визначення фінансової системи як сукупності
фінансових інститутів (установ), які надають певний спектр фінансових послуг передусім у сфері
фінансового посередництва, набув значного поширення. На думку американського ученого Н. Мінскі,
головним чинником, який визначає траєкторію розвитку економіки, є передусім інноваційна структура
фінансової системи, що перебуває під впливом очікувань суб’єктів господарювання. При цьому
провідна роль належить фінансовим посередникам, які у взаємодії з динамікою попиту на свої послуги
є рушійною силою в інституційній структурі [14].
Деякі дослідники в галузі економіки зазначають, що фінансова система – це система форм і
методів формування, розподілу і використання фондів грошових коштів держави та організацій. Інші
вчені вважають, що фінансову систему слід розуміти як сукупність різних сфер фінансових відносин, у
процесі яких утворюються і використовуються фонди грошових коштів [15, с. 29]. На нашу думку, такі
трактування поняття “фінансова система” є однобічними, що не забезпечує комплексного економікоправового висвітлення цього поняття.
На основі огляду наукових джерел у ході дослідження окресленої проблеми можемо зробити
висновок, що деякі науковці здебільшого використовують правовий підхід до визначення фінансової
системи держави. Як підтвердження цього, О.М. Ашмаріна доводить, що фінансову систему слід
розглядати як “…сукупність елементів, по-перше, згрупованих у двох основних напрямках (фондів та
суспільних відносин з їх акумулювання, перерозподілу та використання), і по-друге, як сукупність
факультативних інструментів (інституційний механізм, методи, функції, фінансова політика, фінансове
законодавство і т. ін.)” [16, с. 3].
Проте не можна залишити поза увагою визначення сутності фінансової системи М. В. Грідчіної,
яка вважає, що “…фінансова система країни – це сукупність взаємопов’язаних і урегульованих
фінансово-правовими нормами різних груп фінансових відносин (фінансових інститутів, ланок
фінансів та інших), за допомогою яких держава формує, розподіляє та використовує централізовані і
децентралізовані фонди коштів. При цьому специфіка фінансової системи не вичерпується лише
особливостями складових її елементів, перш за все, в характері зв’язку і відносин між ними” [17, с. 5].
За організаційно-інституційною структурою, як правило, фінансова система містить сукупність
фінансових органів та інституцій, які здійснюють управління грошовими потоками та фондами
грошових коштів [18, с. 23; 19, с. 13; 20, с. 76]. На нашу думку, таке визначення науковців є неповним,
тому що в управлінні грошовими потоками беруть участь держава, домогосподарства і підприємства,
а не тільки фінансові органи та інститути.
С. В. Ковальчук виокремлює чотири сфери фінансової системи, зокрема: фінанси суб’єктів
господарювання, міжнародні фінанси, державні фінанси, фінансовий ринок [21, с. 38]. Однак у цьому
трактуванні відсутні фінанси домогосподарств, що, на нашу думку, не коректно, оскільки населення є
основним суб’єктом фінансових відносин.
На думку західних економістів [22–24], основою фінансової системи є фінансові відносини
нефінансових корпорацій та домогосподарств. У цьому разі розуміння фінансової системи базується
на визначенні категорії “фінанси”. Отже, слід зауважити, що визначення фінансової системи і фінансів
у розглянутих наукових працях [22–24] ототожнюються.
Проте не можна залишати поза увагою правове визначення сутності фінансової системи як
“…сукупності встановлених нормативними правовими актами характеристик фінансової системи, що
мають форму нормативних вимог до режиму її функціонування (фінансове законодавство,
передбачені в нормах засоби і способи стабілізації фінансової системи, фінансова політика в її
правових формах, функції, а також методи діяльності в рамках фінансової системи, що реалізуються в
діях конкретних уповноважених суб’єктів)” [25, с. 25]. У цьому разі автор за основу визначення
фінансової системи бере не базові економічні відносини, а нормативно-правові, що також вважаємо
не коректним.
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У науковій праці В. П. Кудряшова зазначається, що фінансова система – це сукупність
фінансових операцій, які проводяться суб’єктами фінансової діяльності з використанням певного
фінансово-кредитного механізму [26, с. 15]. З такою позицією науковця ми не погоджуємося, оскільки
фінансові операції – це тільки дія відповідного органу, наприклад, банку, бухгалтерії тощо, а система,
що становить складну структуру, яка складається з окремих об’єктів, елементів, які між собою
взаємозалежні.
У сучасній науці багато уваги приділяється дослідженню сутності поняття “кредитна система”.
П.В. Круш кредитну систему розуміє як “…сукупність кредитних відносин, їхніх форм, видів, методів
реалізації та кредитно-фінансових інститутів, що діють на ринку позичкових капіталів, здійснюють
акумуляцію і використання позичкового капіталу” [27]. На думку науковця, кредитна система
представлена кредитно-розрахунковими та платіжними відносинами, що пов’язані з рухом позичкового
капіталу, а кредитно-фінансові інститути обслуговують реалізацію кредитних відносин.
Б. Л. Луців подає два підходи до визначення суті кредитної системи як “…сукупність банків та
спеціалізованих кредитно-фінансових інститутів, які здійснюють мобілізацію грошових ресурсів і надають
їх у позики” та “…сукупність кредитних відносин та інститутів, які реалізують ці відносини” [28, с. 158].
О. М. Петрук виокремлює також два підходи до визначення суті кредитної системи як “…сукупність
кредитно-розрахункових і платіжних відносин, які базуються на певних формах і методах кредитування” і
“…сукупність кредитно-фінансових інститутів, які акумулюють вільні грошові кошти та направляють їх
господарюючим суб’єктам, населенню, уряду” [29, с. 9]. А. В. Демківський пропонує розглядати кредитну
систему “…як сукупність кредитних відносин, їхніх форм і методів реалізації та інститутів, за допомогою
яких ці відносини функціонують”, та “…сукупність банків, спеціалізованих кредитно-фінансових
інститутів, які здійснюють мобілізацію грошових ресурсів і надають їх у позику” [30, с. 328]. Поділяємо
думку вченого, що кредитна система має базуватися на визначених двох основних підходах, оскільки
саме із необхідності акумуляції та мобілізації грошового капіталу (тимчасово вільних коштів) між
кредитними інститутами і секторами економіки виникають кредитні відносини.
Кредитну систему прийнято розглядати в широкому й вузькому розуміннях. Кредитною
системою у широкому тлумаченні вважають сукупність кредитних відносин, форм кредиту, методів
кредитування і кредитних установ. Кредитна система у вузькому розумінні – це сукупність кредитних
або ж фінансово-кредитних установ, які акумулюють тимчасово вільні кошти, а потім перетворюють їх
у кредит. Такий підхід характеризує інституційну форму організації кредитних відносин, дає змогу
розглядати структурну побудову кредитної системи і отримав назву інституційного.
Деякі науковці роблять спробу розглядати кредитну систему як “…сукупність кредитнофінансових інститутів, які акумулюють вільні грошові капітали, доходи і заощадження юридичних і
фізичних осіб і надають їх у позичку позичальникам – підприємствам, уряду, особам” [31].
Поширеним є тлумачення кредитної системи крізь призму функціональної та інституціональної
структури. У праці В. Д. Базилевича “Політекономія” вичерпно розкрито сутність поняття “кредитна
система” як “…система кредитних відносин, принципів і форм кредитування (функціональна структура)
та сукупність кредитно-фінансових установ, які створюють, акумулюють і надають грошові засоби на
засадах кредитування (інституціональна структура)” [32]. Таке визначення сутності кредитної системи
більшою мірою вказує на здатність фінансово-кредитних установ акумулювати вільні грошові кошти та
надавати ці кошти в позичку, тобто обслуговувати кредитні відносини.
Схожу позицію відстоює В. Полонський. На основі вивчення наукових джерел у ході дослідження
окресленої проблематики він прийшов до висновку, що кредитну систему характеризують три таких
аспекти: сутнісний, інституційний та функціональний. З інституційної точки зору, це система кредитнофінансових установ, що обслуговують кредитні відносини (банки, страхові, іпотечні і фінансові
компанії, пенсійні фонди, біржі і т. ін.). З функціональної позиції, кредитна система – це сукупність
видів і форм кредиту. Структура кредитної системи і організація кредитної справи мають сприяти
якнайповнішому задоволенню потреб у грошово-кредитному обслуговуванні всієї економіки і її ланок
[37, с. 9].
О. А. Підопригора стверджує, що кредитна система – це “…мережа кредитних установ на чолі з
Національним банком України та інші організації (наприклад, кредитні спілки, ломбарди)” [33].
На думку Е. Ф. Жукова, “…кредитна система – це сукупність кредитних відносин та інститутів, які
реалізують ці відносини. Наявність кредитних відносин передбачає, з одного боку, тимчасово вільні
грошові капітали, власники яких готові надати їх на певний строк за певну винагороду (процент), а з
іншого – підприємців, які бажають тимчасово використати їх у своїй виробничій діяльності” [34].
Тривалий період учені в галузі економіки, які займалися дослідженням категорій “банківська
система” і “кредитна система”, розглядали ці поняття як сукупність організацій, об’єднаних своїми
завданнями. В. М. Батирєв ототожнював банківську і кредитну системи, зазначаючи, що “…це єдина
централізована система” [35, c. 6].
У праці М. С. Атлас вказується на те, що кредитна система – це сукупність кредитних організацій
[36, с. 5]; згодом у поняття “кредитна система” він пропонує ввести і банківську систему та досліджує її
структуру.
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Питання дослідження впливу фінансово-кредитної системи на розвиток економіки з метою
забезпечення процесу суспільного відтворення на основі поєднання кругообігу фінансових і кредитних
ресурсів є важливим. Оскільки категорії фінанси і кредит є відособленими, то поняття “фінансова
система” і “кредитна система” мають повне право на окреме існування. Огляд зазначеного вище дає
підставу стверджувати, що правильний науковий підхід до розуміння цих понять на сучасному етапі
насамперед відображатиме позицію щодо необхідності їхнього окремого існування. Кругообіг
фінансових ресурсів є рушійною силою фінансової системи, а кругообіг кредитних ресурсів –
кредитної. Проте кругообіги фінансових і кредитних ресурсів взаємопов’язані між собою, оскільки
фінансові ресурси мають властивість переходити у кредитні, а кредитні – у фінансові. З цієї причини
оправданим є вживання поняття “фінансово-кредитна система”, оскільки вона відображає взаємодію
фінансів і кредиту в механізмі їхнього впливу на економічні процеси, які відбуваються в суспільстві.
На нашу думку, щоб глибше розкрити сутність і зміст поняття “фінансово-кредитна система”, її
необхідно розглядати насамперед із позиції поєднання зазначених вище підходів.
На думку авторів, фінансово-кредитну систему слід розглядати як сукупність фінансовокредитних відносин, що виникають між економічними суб’єктами, які впливають на процеси
формування, розподілу, перерозподілу і використання фінансових ресурсів. На відміну від існуючих
понять, які мають більш загальне трактування, запропоноване визначення конкретизує неперервність
досягнення важливого результату.
Висновки з даного дослідження. Узагальнивши результати проведеного аналізу різних
підходів до визначення категорії “фінансово-кредитна система”, можна зробити висновок, що донині
не вироблено єдиної позиції щодо трактування цієї складної економічної категорії як серед
вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Систематизувавши різнобічні наукові підходи, запропоновано
авторське визначення цього терміна, згідно з яким фінансово-кредитну систему слід розглядати як
сукупність фінансово-кредитних відносин, що виникають між економічними суб’єктами, які впливають
на процеси формування, розподілу, перерозподілу і використання фінансових ресурсів.
Питання щодо сутності фінансово-кредитної системи набуває нині дедалі більшої актуальності.
З огляду на це одним із провідних завдань у ході реформування вітчизняної економіки є глибинний
теоретичний аналіз наукових підходів до визначення фінансово-кредитної системи. Дослідження
сутності поняття “фінансово-кредитна система” здійснено на основі всебічного аналізу наукових
джерел та поглибленого теоретичного осмислення цього питання авторами.
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Сидор Г.В., Андрусів У.Я. СУТНІСТЬ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ КРАЇНИ
Мета. Дослідження сутності фінансово-кредитної системи країни з позиції існуючих в економічній науці
підходів з метою формування власного тлумачення окресленої дефініції.
Методика дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження є наукові праці вітчизняних та
зарубіжних авторів з питань дослідження сутності фінансово-кредитної системи країни, ресурси Internet. У процесі
дослідження використано загальні і спеціальні методи, зокрема: монографічний – при здійсненні літературного
огляду досліджуваної проблеми; системного і структурного аналізу – при обґрунтуванні різних підходів та різних
точок зору до трактування сутності фінансової та кредитної систем як складних економічних категорій.
Результати. На теоретичному рівні доведено, що питання дослідження впливу фінансово-кредитної
системи на розвиток економіки з метою забезпечення процесу суспільного відтворення на основі поєднання
кругообігу фінансових і кредитних ресурсів є важливим. Розглянуто та проаналізовано підходи до визначення
поняття “фінансово-кредитна система” у різних вітчизняних і зарубіжних наукових джерелах. Охарактеризовано
зміст фінансової системи країни з позицій функціонального, інституціонального та економічного підходів. На
основі аналізу поширених трактувань запропоновано власне визначення фінансово-кредитної системи країни.
Наукова новизна. Запропоновано авторське визначення терміна, згідно з яким фінансово-кредитну
систему слід розглядати як сукупність фінансово-кредитних відносин, що виникають між економічними суб’єктами,
які впливають на процеси формування, розподілу, перерозподілу і використання фінансових ресурсів.
Обґрунтовано, що оскільки категорії фінанси і кредит є відособленими, то для об’єктивнішого вивчення поняття
“фінансова система”, її необхідно розглядати насамперед із позиції поєднання вищезазначених підходів.
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Практична значущість. Отримані результати дослідження є підґрунтям для вирішення практичних
проблем правильного наукового підходу до розуміння цих понять на сучасному етапі.
Ключові слова: кредитна система, фінансова система, фінансово-кредитна система, фінансовий сектор,
фінансові інститути.
Sydor H.V., Andrusiv U.Yа. ESSENCE OF THE FINANCIAL AND CREDIT SYSTEM OF COUNTRY
Purpose. The purpose of the article is research of essence of the financial and credit system of country from
position of existing in economic science approaches with the purpose of forming of own interpretation of outlined
definition.
Methodology of research. The oretical and methodological basis of research are scientific labours of domestic
and foreign authors on questions of research of essence of the financial and credit system of country, resources of
Internet. In the process of research general and special methods are utillized, in particular: monographic – during
realization of literary review of the probed problem; analysis of the systems and structural – at the ground of different
approaches and different points of view to interpretation of essence of the financial and credit systems as difficult
economic categories.
Findings. Going is considered and analyzed near determination of concept the “financial and credit system” in
different domestic and foreign scientific sources. Maintenance of the financial system of country is described from
positions of functional, institutional and economic approaches. On the basis of analysis of widespread interpretations
own determination of the financial and credit system of country is offered.
Originality. Systematizing scalene scientific approaches, we are offer author determination of term, in obedience
to which it follows to examine the financial and credit system as an aggregate of the financial and credit relations, which
arise up between economic subjects, which influence on the processes of forming, distributing, redistribution and use of
financial resources. It is well-proven at theoretical level, that a question of research of influence of the financial and credit
system on development of economy with the purpose of providing of process of public recreation on the basis of
combination of rotation of financial and credit resources is important. As finances and credit are a category isolated, the
“financial system” and “credit system” have a concept complete right on separate existence. However to our opinion,
deeper to expose essence and maintenance of concept “financial and credit system”, it must be examined above all
things from position of combination of afore-mentioned approaches.
Practical value. It is got research results by subsoil for the decision of practical problems of the correct scientific
going near understanding of these concepts on the modern stage.
Keywords: credit system, financial system, financial and credit system, financial sector, financial institutes.
Сидор Г.В., Андрусив У.Я. СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ СТРАНЫ
Цель. Исследование сущности финансово-кредитной системы страны с позиции существующих в
экономической науке подходов с целью формирования собственного толкования очерченной дефиниции.
Методика исследования. Теоретико-методологической основой исследования являются научные труды
отечественных и зарубежных авторов по вопросам исследования сущности финансово-кредитной системы
страны, ресурсы Internet. В процессе исследования использованы общие и специальные методы, в частности:
монографический – при осуществлении литературного обзора исследуемой проблемы; системного и
структурного анализа – при обосновании различных подходов и различных точек зрения к трактовке сущности
финансовой и кредитной систем как сложных экономических категорий.
Результаты. Теоретически доказано, что вопросы исследования влияния финансово-кредитной системы
на развитие экономики с целью обеспечения процесса общественного воспроизводства на основе сочетания
кругооборота финансовых и кредитных ресурсов является важным. Рассмотрены и проанализированы подходы к
определению понятия “финансово-кредитная система” в различных отечественных и зарубежных научных
источниках. Охарактеризованы содержание финансовой системы страны с позиций функционального,
институционального и экономического подходов. На основе анализа распространенных трактовок предложено
собственное определение финансово-кредитной системы страны.
Научная новизна. Предложено авторское определение термина, согласно которому финансовокредитную систему следует рассматривать как совокупность финансово-кредитных отношений, возникающих
между экономическими субъектами, которые влияют на процессы формирования, распределения,
перераспределения и использования финансовых ресурсов. Обосновано, что поскольку категории финансы и
кредит является обособленными, то для объективного изучения понятия “финансовая система”, ее необходимо
рассматривать прежде всего с позиции сочетания вышеупомянутых подходов.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования являются основой для решения
практических проблем правильного научного подхода к пониманию этих понятий на современном этапе.
Ключевые слова: кредитная система, финансовая система, финансово-кредитная система, финансовый
сектор, финансовые институты.
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FINANCIAL POLICY ON THE PRINCIPLES PUBLICPRIVATE PARTNERSHIPS` APPLICATION
Setting the problem. Steady deterioration in macroeconomic indicators and lack of financial
resources at all levels of the financial system indicate imperfect management system of public authorities in
the field of financial relationships. Mobilization, allocation and utilization of financial resources, optimization
of the financial sector, improving financial management system made in the implementation of financial
policies. The mechanism of financial policy realization needs to increase efficiency and adapt to the financial
and economic conditions of economic development in Ukraine. So, of course, the development and
implementation of effective financial policy at the state and local levels is a complex and important issue of
Ukrainian economy development at the present time.
Analysis of recent research and publications. A considerable amount of research is devoted to the
financial policy, its essence, functions, content and objectives of the organization and formation. In particular,
there was been highlighted the work of such scientists as V. Bazylevych [1], B. Boronos [2], A. Vasylyk [3],
I. Hrytsiuk [4], V. Latkovska [5], V. Oparin [6], K. Pravdiuk [7], V. Fedosov [8].
Considering the numerous handling scientists in this field, yet the concept of "financial policy" is one of
the concepts that today require innovative approaches to learning. Talking about the necessity of
determining financial policy at the legislative level, there is a need to develop and adopt the Law "About
financial policy," which would include basic provisions, the content and meaning, principles, types and
mechanisms regulating this sphere of public relations, as well as tasks and main areas of financial policy.
Setting the objectives. The purpose of study is to deepen the essence of the state financial policy
and define her place in the public-private partnerships with the current requirements of the national
economy.
The main material of research. Most authors point out that monetary policy is a number of actions
that the government has it within its functions and powers in the area of financial activities in order to achieve
the objectives and achieve goals. Something different from the above definition is the idea [6], that financial
policy is a set of government measures on the use of financial relationships for the state to fulfil its functions.
The authors emphasize that monetary policy is a set of measures to financial management or financial
resources [2]. It can agreed with authors [4; 5; 6] to determine the financial policy in the part where the
concept corresponds with the actions of the state, whose purpose is to meet the needs of society. However,
the financial management activity of the state is not a financial policy. As noted in the work of some
researchers [1; 3], the main purpose of the state financial policy is to ensure stable development of the
financial system. Its implementation is achieved by solving specific problems.
So, in essence financial policy is an activity, the basis of which the legal consolidation principles, ideas,
programs and prospects for financial development. Financial policy rationally is been considered due to the
financial activities which in general expresses the manifestation of all functions of the state, since the
implementation of any function is not possible without appropriate financial security as one of the main
mechanisms of public power.
Therefore, in our study, we agree with the economists [1; 2], who believe that financial policy should be
seen as an activity of the state to determine the main directions, objectives, main tasks of financial resources
for the future. In the development of financial science policy serves as the definition of objectives and
implementation of the recommendations of the theory.
However, it should be noted that this definition should be taken into account the fact that in a
democratic and legal state is not a "state" determines the content and direction of monetary policy, fiscal
policy and primarily, depends on the public choice. Also it is accepted the idea of authors [1], that the content
of the financial policy is to develop the concept of development finance, determine the main directions their
application and measures aimed at achieving optimal model of redistribution of financial resources. In this
definition, much attention is paid to the objective of financial policy.
Some authors [4; 7] the term "financial policy" and "financial management" is identified with the
financial mechanism. In our opinion, the financial management is a management of financial relationships
that arise in the movement of financial resources that the process of achieving the goal, and influence over
the management by using methods and tools of financial mechanism. Financial management is done not for
the sake of control, but for the satisfaction of certain objectives, goals and tasks provided financial policies.
Financial policies primarily implement the national strategy for economic development, create an appropriate
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framework for the implementation of the state of its functions and are designed to support the financial
incentives of active economic activity (Fig. 1).

The strategy of socio-economic
development
is generalized model of the future state
economy and planing action for achievement
it, which sets the main directions, goals and
priorities, which identifies critical resources
and innovation necessary, including means
of implementation priorities and indicators
of achievement of the planned results.
Government policy
is system objectives, measures, means and
coordinated actions of central and local
authorities for ensuring high level of life
quality
Financial policy
is state activities to determine the main
directions, objectives, main tasks of financial
resources for the future
Financial Management
is management of financial relationships that
occur in the movement of financial resources
to meet certain objectives, goals and tasks
provided financial policies
Financial mechanism
is a combination of methods, tools, and
leverage financial relations in the economic
activity

Content of Financial Policy
design the concept of development finance,
determine the main directions for their use and
measures aimed at achieving optimal model of
redistribution of financial resources
The task of financial policy:
creating conditions to maximize the volume
of financial resources generated by the state,
including indirectly through other entities of the
financial system;
implementation mechanisms for the rational
distribution and use of existing financial
resources;
ensuring proper regulation, promotion and
control of economic and social processes, using
financial techniques;
formulation, development and support of the
financial mechanism based on the goals and
strategies of financial policy.
Subjects of financial policy:
public (local) authorities with financial
management in the country, the regions and local
(the formation and use of budget revenues and
budget funds of all levels);
public and private enterprises (managing
financial and economic activities);
charitable organizations, social organizations
(participated in financial relations and the impact
of the financial activities);
financial institutions (the formation of free
cash funds and placing them)

Fig. 1. Structural-logical scheme of financial policy in the system of basic financial concepts
Source: prepared by the author

Historical retrospective of the theoretical concepts of finance and the state's role in implementing the
financial policy indicates a lack of sufficient economic conditions for activation of financing and financial
resources reproduction effectively that is stands strong argument in favour of the key subject of the formation
and regulation of financial processes should be state. However, the objective inability of the state to ensure
full implementation of the social functions without the active involvement in this process of private sector
resources requires active usage of different types of interaction between state and business.
Cooperation between the state and the private sector in the implementation of public financial policy is
not sufficiently developed area of research as fundamental work on these issues. For determination the
place of interaction between state and private sector in the implementation of financial policies, consider the
evolution of relevant scientific opinions in economics. As it is shown in the table 1, the interaction of the
private sector and the state in the economic sphere in general and in the financial processes are quite
controversial scientific issue that has evolved under changing type of society in the development of
civilization. Organizing scientific views on the role and nature of the cooperation between the state and the
private sector in the economy reflects the logical development of scientific views on the nature, direction and
tools of cooperation between the state and private sector financial policy states that formed within different
scientific schools.
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Table 1

Subjects of
cooperation between
the state and private
sector

Directions implementation of cooperation between
the state and private sector

Tools interaction
between state and
private sector

The close alliance of
the government with
commercial
bourgeoisie

Trade capital was interested in a strong state power
to eliminate the outdated feudal restrictions,
protection of international trade, conquest and
domination of colonies in the world market. State
authorities are interested in the development of trade
and commercial bourgeoisie to meet the growing
needs money

Conducting targeted
protectionist trade
policy

Classical school
of economics

State and entities

Providing "honest partnership" is an important
economic function of the state as is necessary for
efficient operation of the market mechanism. With the
competitive market entities reach different results,
guided by their own interests through the use of
limited resources to maximize profits

Personal work of
people is a natural
source of private
property protection
which is relied on
the state

Neoclassical
political
economy

The evolution of scientific views on the cooperation between the state
and the private sector in the financial policy

The interaction of the
state and private
capital

There is the feasibility of using concession as forms
of PPPs law of the state in certain circumstances to
recover their property important for public enterprises
to continue to monitor and adjust prices for services

The exercise
economic control in
the form of state
monopoly

Establishing
cooperation between
the state and the
business sector

Direction of investment in productive and social
infrastructure, development of public procurement
and more. The state should finance most of the nonprofit research and scientific and technological
developments that can bring income only in the long
term

The state's role in
financing the venture
(risk) companies

-

The theory was based on the principles of
strengthening the market mechanism of competition;
comprehensive encouraging entrepreneurship;
recognition businessman strategic economic actors
that deserves full support and protection from the
state

Re-privatization of
state property

Contacts between the
state and business
structures

Cooperation should be based on the principles of
social responsibility on a voluntary agreement to
implement the recommendations of the state
business

Co-funding of social
programs,
modernization of
infrastructure

Institutionalism

Neoconservative Keynesianism and
theory
neo-keynesianism

Mercantilists

Scientific
school /
theory

Source: systematized by author based on [1-5]

We share the view of many economists that in today's state financial policies should be aimed at
financing high technology sectors, at least in the medium term, which is achieved primarily by enhancing
cooperation between the state and the private sector on the basis of PPPs. This will attract additional
financial resources in large-scale government programs to reduce budget spending, stimulate business
activity and enterprises more efficient use of budgetary funds. Summarizing all the above said, it can be
created a scheme of tasks and areas of financial policy of Ukraine, which may be implemented with PPPs
(Fig. 2).
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Objectives financial policy based on public-private partnerships

Objectives of fiscal policy
Encouraging financial activity of the private partner by expanding areas
for funding, obtaining government orders
The reconstruction of strategically important objects of the state and
addressing systemic problems of economic sectors with a reduction
burden on the budget
Formation / attract additional financial resources for the implementation
of government programs
Optimization of state financial support in the facilities of public interest
to control public expenditure

Objectives of monetary policy
Formation of a single financial space throughout Ukraine with
favourable trends and prospects for growth
Increasing the capacity of financial institutions to participate in the
implementation of social projects based on credit
Extension of long-term funds in the financial and credit sector to
reduce the amount of government borrowing
Reduction of risk of financial activities with the ability to distribute /
transfer of risks the private partner

Strategic objectives of financial policy on the basis of public-private partnerships
Reducing the burden on
the state budget and
increase the financial
capacity of Ukraine

Encouraging of private sector
participation in the financing
of state programs of public
interest

Expansion of long-term financial
resources based on confidence in
financial institutions and increasing
financial literacy

Fig. 2. The strategic objectives of financial policy based on public-private partnerships
Source: prepared by the author

Thus, this study found that at the current time of the national economy development raises the
question of reforming the financial system of Ukraine, namely the general government as a permanent state
budget deficit, the presence of significant imbalances in the redistribution of financial resources between the
different levels and lack of financial self-sufficiency of local community demonstrates the ineffectiveness of
the implementation of financial policy.
The interaction of the state and the private sector, in particular through public-private partnership for the
evolution of economic thought is reflected in the implementation of financial policy in solving important social and
economic issues of financial mechanisms. High efficiency of public-private partnerships as a form of cooperation
between the state and private sector experience has been proven in many countries.
Conclusions of the study. Thus, the reform of public financial policy in modern conditions requires
implementing state cooperation with the private sector of the economy, which includes institutional,
organizational, financial, economic and socio-economic aspects, focused on providing a stimulating
environment, both at macro and micro levels.
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Остапенко В.М. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО
ПАРТНЕРСТВА
Мета – визначити теоретичні аспекти взаємодії держави та приватного сектора у фінансовій політиці
держави та довести необхідність запровадження публічно-приватного партнерства.
Методика дослідження. У процесі дослідження застосовувалися як загальнонаукові, так і специфічні
методи пізнання: абстрактно-логічний метод та методи теоретичного узагальнення і системного аналізу (для
дослідження змісту й структури фінансової політики держави).
Результати. Розкрито зміст і структуру фінансової політики держави. Доведено доцільність використання
публічно-приватного партнерства для реалізації завдань фінансової політики України.
Наукова новизна. Розкрито зміст фінансової політики держави у взаємозв’язку із базовими фінансовими
поняттями («управління фінансами» та «фінансовий механізм»), що дозволило узагальнити структуру фінансової
політики: складові, рівні, методи, інструменти, важелі. За допомогою аналізу еволюції наукових поглядів на
взаємодію держави і приватного сектора та сучасних нормативно-правових документів обґрунтовано доцільність
використання публічно-приватного партнерства, що забезпечує формування мети і завдань фінансової політики
держави.
Практична значущість. Проведена систематизація наукових поглядів на роль і характер взаємодії держави
та приватного сектора в економіці дозволяє відобразити сутність, напрямки та інструменти взаємодії держави та
приватного сектора у фінансовій політиці держави. Використання таких підходів може слугувати підґрунтям для
більш зважених та прорахованих рішень з боку органів державної влади щодо удосконалення завдань фінансової
політики держави. Необхідність запровадження публічно-приватного партнерства в Україні підтверджено низкою
державних нормативно-правових документів, що може бути використано потенційними учасниками публічноприватного партнерства (підприємствами, фінансовими установами, органами місцевого самоврядування).
Ключові слова: фінансова політика, публічно-приватне партнерство, еволюція наукових поглядів,
державний та приватний сектори, стратегія, державна політика, фінансовий механізм, управління фінансами.
Ostapenko V.M. FINANCIAL POLICY ON THE PRINCIPLES PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS`
APPLICATION
Purpose is to determine the theoretical aspects of cooperation between the state and the private sector in the
financial policy of the government and prove the necessity for the public-private partnerships` application.
Methodology of research. The study is been used a general scientific and specific knowledge of methods, such
as abstract logical method and methods theoretical generalization and system analysis (to study the content and
structure of the financial policy).
Findings. The content and structure of financial policy are solved. The expediency of using public-private
partnership to achievement the objectives of financial policy in Ukraine is proved.
Originality. There is content of the financial policy in relation to the basic financial concepts ("financial
management" and "financial mechanism") that is allowed to generalize the structure financial policies, components,
levels, methods, tools, instruments. The feasibility of PPPs` using is proved through analysis of the evolution of scientific
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views on the interaction of the state and the private sector and current legal documents that form goals and objectives of
financial policy.
Practical value. The systematization of scientific views on the role and nature of the cooperation between the
state and the private sector in the economy can be shown the nature, trends and tools of interaction between state and
private sector in the financial policy of the state. Using such approaches can serve as a basis for more informed and
calculated decisions by public authorities on improvement tasks of financial policy. The need for implementation of
public-private partnerships in Ukraine is confirmed several public legal documents that can be used by potential
participants in public-private partnerships (companies, financial institutions, local authorities).
Key words: financial policy, public-private partnership, the evolution of scientific views, the public and private
sectors, strategy, public policy, financial mechanism, financial management.
Остапенко В.Н. ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА
Цель – определить теоретические аспекты взаимодействия государства и частного сектора в финансовой
политике государства и доказать необходимость внедрения публично-частного партнерства.
Методика исследования. В процессе исследования применялись как общенаучные, так и специальные
методы познания: абстрактно-логический метод и методы теоретического обобщения и системного анализа (для
исследования содержания и структуры финансовой политики государства).
Результаты. Раскрыты содержание и структура финансовой политики государства. Доказана
целесообразность использования публично-частного партнерства для реализации задач финансовой политики
Украины.
Научная новизна. Раскрыто содержание финансовой политики государства во взаимосвязи с базовыми
финансовыми понятиями («управление финансами» и «финансовый механизм»), что позволило обобщить
структуру финансовой политики: составные части, уровни, методы, инструменты, рычаги. С помощью анализа
эволюции научных взглядов на взаимодействие государства и частного сектора и современных нормативноправовых документов обоснована целесообразность использования публично-частного партнерства,
обеспечивающая формирование целей и задач финансовой политики государства.
Практическая значимость. Проведеная систематизация научных взглядов на роль и характер
взаимодействия государства и частного сектора в экономике позволяет отобразить сущность, направления и
инструменты взаимодействия государства и частного сектора в финансовой политике государства.
Использование таких подходов может служить основой для более взвешенных и просчитанных решений со
стороны органов государственной власти по совершенствованию задач финансовой политики государства.
Необходимость введения публично-частного партнерства в Украине подтверждено рядом государственных
нормативно-правовых документов, что может быть использовано потенциальными участниками публичночастного партнерства (предприятиями, финансовыми учреждениями, органами местного самоуправления).
Ключевые слова: финансовая политика, публично-частное партнерство, эволюция научных взглядов,
государственный и частный сектора, стратегия, государственная политика, финансовый механизм, управление
финансами.
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БЮДЖЕТНЕ ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ
СІЛЬГОСПВИРОБНИКАМ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ
ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Постановка проблеми. Складовою перманентної бюджетно-податкової реформи в Україні
залишатиметься удосконалення бюджетного відшкодування податку на додану вартість (ПДВ), який є
найбільш вагомим джерелом надходжень серед всіх бюджетних доходів не тільки в нашій країні, а у
більш ніж 120 країнах світу. Близько 4 млрд. осіб або 70% населення земної кулі живуть зараз у
країнах з ПДВ, який приносить близько 18 трлн. дол. США податкових надходжень, що становить
майже одну чверть бюджетних доходів цих країн [1, с. 9].
Проте однією із головних проблем адміністрування податкових платежів є існуюча бюджетна
заборгованість з ПДВ. Ця проблема з’явилась для більшості сільгосппідприємств після набуття
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чинності з 1 жовтня 1997 року Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997
№ 168/97-ВР (далі – Закон № 168/97). Зазначене питання актуалізується для сільськогосподарських
товаровиробників в сучасних умовах дії Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (із
змінами та доповненнями) (далі – Податковий Кодекс). Останнє набуває особливої вагомості у зв’язку
із тим, що з 1 січня 2017 року згідно підпункту 4 пункту 2 Розділу XIX «Прикінцеві положення»
Податкового Кодексу втратила чинність стаття 209 для сільськогосподарських підприємств, що
застосовували спеціальний режим оподаткування ПДВ та особливий порядок відшкодування ПДВ, а
також для тих аграрних товаровиробників, що залишали до 1 січня 2017 року у власному
розпорядженні суми ПДВ від реалізації сільськогосподарської продукції відповідно до пункту 209.18
статті 209 цього законодавчого акту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На підприємствах сільського господарства,
переважно більшість яких знаходилась на спеціальному режимі оподаткування, проблеми у
бюджетному відшкодуванні в умовах дії Закону України «Про податок на додану вартість» розглядали
такі економісти-аграрники, як М. Дем’яненко [2], В. Синчак [3], В. Проніна і Н. Сеперович [4] та
І. Герасимчук [5]. Деякі проблеми бюджетного відшкодування ПДВ по операціях із зерновими
культурами після прийняття Податкового Кодексу досліджено Л. Тулуш [6]. Однак порядок повернення
бюджетних коштів з ПДВ сільгоспвиробникам після набуття чинності Податкового Кодексу, в т.ч.
теоретико-методичні засади обґрунтування сутнісних та кваліфікаційних ознак необхідності його
сутності, як однієї із форм бюджетної підтримки розвитку сільського господарства, є недостатньо
дослідженими у наукових виданнях.
Постановка завдання. Мета статті – розкрити сутність бюджетного відшкодування ПДВ
сільськогосподарським товаровиробникам у контексті реформування податкового законодавства зі
зміною спеціального режиму на загальну систему оподаткування та визначити відмінності в його
одержанні на поточні рахунки аграрних підприємств як однієї із форм бюджетної підтримки розвитку
сільського господарства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для суб’єктів господарювання – платників ПДВ, в
т.ч. аграрних товаровиробників, проблема бюджетного відшкодування регулювалась до 1 жовтня 1997
року різними законодавчими актами, зокрема Законом України «Про податок на добавлену вартість»
від 20.12.1991 № 2007–XII, який був введено з 1 січня 1992 року та Декретом Кабінету Міністрів
України «Про податок на добавлену вартість» від 26.12.1992 № 14-92. Останніми законодавчими
актами не передбачалось механізму відшкодування (повернення) підприємствам, в т.ч.
сільськогосподарським товаровиробникам у грошовій формі на їх банківські рахунки суми
перевищення податку, сплачені постачальникам над сумою податку, яка підлягає сплаті або оплачену
покупцями (замовниками).
Незважаючи на прийняття Верховної Радою України Постанов «Про подолання кризового стану
в агропромисловому комплексі» від 17.06.1994 № 59/94-ВР та «Про стан підготовки та створення
сприятливих економічних умов для проведення весняно-польових робіт у 1995 році», в яких
передбачалось можливість грошового відшкодування від’ємної різниці між сплаченим постачальникам
податком та отриманим від покупців з реалізації лише сільськогосподарської продукції, порядок
отримання компенсації від’ємного сальдо у вигляді повернення грошей на рахунки аграрних
господарств, так і не було розроблено. І лише з 1 жовтня 1997 року після набуття чинності Закону
України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 № 168/97-ВР змінюється порядок
бюджетного відшкодування ПДВ для сільськогосподарських товаровиробників незалежно від
реалізації сільськогосподарської продукції [3, c. 312].
Слід зазначити, що опрацюванню сутності терміну «бюджетне відшкодування» присвячено праці
численної групи науковців. Притому існують різні наукові погляди на трактування сутності бюджетного
відшкодування ПДВ, які зустрічалися у науковій літературі в умовах дії Закону № 168/97 та після 1
січня 2011 року, тобто після запровадження в дію Податкового Кодексу в Україні (див. табл. 1).
Як бачимо думки науковців щодо сутності бюджетного відшкодування розділилися. Одні (Г. Бех,
А. Саленков, В. Лисенко, В. Петросян) вважали, що обов’язковою вимогою для повернення коштів з
бюджету у вигляді від’ємної різниці є надлишкова сплата податку, коли контрагентами суб’єктами
господарювання, який заявляє податковий кредит або його частину до відшкодування, не тільки
задекларована ними позитивна різниця від операцій із заявником, але й сплачена до бюджету. Інші
(С. Греца, С. Пирога, П. Кулик) – заперечували залежність відшкодування одній особі від сплати
податку до бюджету іншою.
На нашу думку, така розбіжність у поглядах дослідників мала своє пояснення. Навіть Верховний
суд України у 2003–2005 роках (далі – ВСУ) (наприклад, постанова ВСУ від 09.06.2003 № 01-8/50,
Судової Палати у господарських справах ВСУ від 19.04.2005) в умовах дії Закону України «Про
податок на додану вартість», розглядаючи відповідні справи, визначав спочатку право на
відшкодування у ланцюгах поставок лише за фактичної надмірної сплати ПДВ, а не з самого факту
існування зобов’язання зі сплати в ціні товару, який платником не оплачений [14, с. 359-360]. Проте
ситуація змінилась після того, як у 2006–2009 роках Європейським судом з прав людини було
прийнято декілька рішень (наприклад, справи № С–354/03, № С–355/03, № С–484/03 від 12.01.2006 та
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№ 3991/03 «Булвест» АД проти Болгарії від 22.01.2009), за якими особа, яка не знала і не могла знати
про дії своїх контрагентів, не повинна нести відповідальність за їх дії.
Таблиця 1
Узагальнення та систематизація наукових підходів до визначення дефініції «бюджетне
відшкодування» під час дії закону України «Про податок на додану вартість» та Податкового
кодексу України
Автор
Г.В. Бех,
О.О. Дмитрик,
Д.А. Кобильнік
[7, c. 235]

Визначення
Бюджетне відшкодування - це сума, що підлягає поверненню платнику податку на
додану вартість з бюджету у зв’язку з надмірною сплатою податку у випадках,
визначених Законом України «Про податок на додану вартість» і Указом Президента
«Про деякі зміни в оподатковуванні».
Під бюджетним відшкодуванням необхідно розуміти від’ємну різницю ПДВ або її
В.П. Синчак
частину, яка невикористана для зменшення заборгованості перед бюджетом за рахунок
[3, c. 316]
зарахування податкового кредиту у звітному періоді та повертається платнику коштами у
зв’язку з надмірною сплатою у випадках визначених Законом № 168/97.
Бюджетне відшкодування, яке запроваджене чинним законодавством України, виступає
як сума, що підлягає поверненню платникові із бюджету. Але це здійснюється виключно
А.В. Салєнков
в зв’язку з надлишковою сплатою податку, коли порівнюється сума податку на додану
[8, c. 314]
вартість, сплаченого платником при придбанні товарів (робіт, послуг) і сума податку на
додану вартість при реалізації товарів (послуг) у виробництві або здійсненні яких брали
участь товари (роботи, послуги) придбане або отримані ним.
Відшкодування з податку на додану вартість виступає як сума, що підлягає
О.Я. Гордін
поверненню платнику податку на додану вартість із бюджету. Повертається виключно
[9, c. 80]
така частка сплачених коштів, яка утворилась у зв’язку з надлишковою сплатою податку.
Бюджетне відшкодування здійснюється не у зв’язку з надмірною сплатою податку, а у
зв’язку з перевищенням суми податку, фактично сплаченої платником у попередніх
С.М. Греца
податкових періодах постачальникам товарів (послуг) або до Державного бюджету
[10, c. 186-187]
України, над сумою податкових зобов’язань поточного податкового періоду такого
платника. Бюджетне відшкодування - це не кошти, а певний процес, сукупність правових
відносин, пов’язаних із поверненням платнику коштів (від’ємного значення суми ПДВ).
Законом не передбачено можливості зменшення суми бюджетного відшкодування в разі
несплати сум ПДВ до бюджету контрагентами платника податку, який має право на
П.Л. Кулик
бюджетне відшкодування. Що стосується подальшої сплати ПДВ до бюджету
[11, c. 115]
постачальниками товарів та послуг, придбаних платником податку, то Закон не пов’язує
виникнення права на бюджетне відшкодування у платника податку з фактом виконання
податкових зобов’язань перед бюджетом третіми особами.
Зі змісту поняття «відшкодування» зрозуміло, що відшкодуванню підлягають лише ті
кошти, які безпосередньо сплачені до бюджету. Оскільки плата до бюджету і одержання
С.С. Пирога
відшкодування часто стосуються різних осіб, то, ставлячи у залежність відшкодування
[12, c. 120]
одній особі сплатою відповідного податку іншою, ми порушуємо законні права осіб, які
мають право на одержання відшкодування сплачених сум.
Особливість механізму відшкодування має прояв у тому, що сплачений ПДВ у ціні товару
В.В. Лисенко,
(робіт, послуг) постачальнику повинен надійти до бюджету, оскільки зазначена сума є
В.Г. Петросян та ін.
податковим зобов’язанням до бюджету для постачальника. Ця сума не обов’язково
[13, c. 179]
перераховується до бюджету у разі «покриття» її сумою податкового кредиту.
Джерело: упорядковано автором за [3; 7-13]

Мабуть, за цих причин в подальшому ВСУ змінює свою точку зору, прийнявши декілька
постанов по справах в умовах дії Закону України «Про податок на додану вартість», де, зокрема,
зазначає, що право на податковий кредит платника не ставиться чинним законодавством у залежність
від дотримання постачальником умов сплати ПДВ, який включений платником до податкового кредиту
[15, с. 254].
Незважаючи на те, що визначення дефініції «бюджетне відшкодування» існує у статті 14
«Визначення понять» Податкового Кодексу, проблеми бюджетного відшкодування ПДВ не тільки не
зменшилися, а ще більше загострилися як в практичному, так й в теоретичному плані. Підкреслимо,
що наукові дискусії, які мали місце у ці роки та судова практика з питань відшкодування ПДВ,
вплинули на визначення поняття «бюджетне відшкодування» у Податковому Кодексі, в якому вже не
знаходимо залежність відшкодування від надмірної сплати податку [16].
На наш погляд, необхідно внести зміни до Кодексу і вважати бюджетне відшкодування як
«відшкодування узгоджених сум від’ємного значення податку на додану вартість» не лише за
результатами перевірок, а й за результатами прийнятих позитивних рішень, ухвал і постанов
апеляційних інстанцій на користь заявників. Це особливо важливе для аграрних підприємств, оскільки
саме вони підпадають під особливу увагу контролюючих органів під час перевірок з питань
відшкодування ПДВ. Пов’язано це з тим, що з 1 липня 2015 року податківцям заборонено проводити
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документальні виїзні перевірки платників з питання достовірності заявленого бюджетного
відшкодування ПДВ, крім випадків зазначених у пункті 200.11 статті 200 Податкового кодексу. Одним
із таких випадків є поставки будь-якої продукції (товарів) сільгоспвиробниками, які використовували
спеціальний режим ПДВ.
Отож, визначення терміну бюджетне відшкодування для суб’єктів господарювання на загальній
системі оподаткування ПДВ повинно мати наступний вигляд. Бюджетне відшкодування – це
відшкодування узгоджених сум від'ємного значення податку на додану вартість на підставі
підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість за
результатами перевірок (звірок) платника у порядку, визначених цим Кодексом, в т.ч. підтверджених
частково, а також за результатами завершених апеляційних оскаржень, прийнятих рішень, ухвал і
постанов апеляційних судових інстанцій на користь суб’єктів господарювання-заявників.
Проте,
перш
ніж
давати
оцінку
змісту
дефініції
«бюджетне
відшкодування
сільськогосподарським товаровиробникам», звернемося до тлумачного словника української мови. Зі
словника «відшкодування – це те, що повертається комусь за зроблену шкоду, витрати» [17]. Тобто, в
даному випадку відшкодування виступає як компенсація за здійснені витрати. У словнику ці поняття
також ототожнюються. Отже, згідно словника, компенсація – це:
1) відшкодування, зрівноважування, винагорода за що-небудь, а також сума, яку сплачують як
відшкодування, винагороду; покриття витрат (екон.);
2) вирівнювання порушених функцій в організмі, заміна пошкоджених або загиблих клітин тощо
(мед.);
3) усунення зовнішніх впливів, які перешкоджають правильній дії точних механізмів (техн.).
За таких умов досить інше трактування набуває зміст бюджетного відшкодування для
сільськогосподарських товаровиробників в умовах проголошеного курсу щодо подальшого
пріоритетного розвитку сільського господарства. Адже, на наш погляд, бюджетне відшкодування для
аграріїв – це одна із форм державної підтримки їх розвитку у вигляді компенсації з Державного
бюджету невідшкодованого оплаченого залишку податкового кредиту на рахунки аграрних
підприємств, в т.ч. електронні, на підставі підтвердження правомірності заявлених ними сум у
порядку, визначених цим Кодексом.
Підкреслимо, що порядок розрахунку суми податку, яка підлягає відшкодуванню з бюджету
закріплено у статті 200 Кодексу з врахуванням правил електронного адміністрування ПДВ, зазначених
у статті 200 цього законодавчого акту. При цьому, правила визначення податку до сплати та
відшкодування від’ємного залишку податкового кредиту невідокремлені один від одного та зазначені
законодавцями в одній статті.
Відрізнявся до 1 січня 2017 року від вищезазначеного порядок обрахування від’ємного сальдо
податкового кредиту для сільськогосподарських товаровиробників на спеціальному режимі, яким
передбачено вираховувати його за правилами, зазначеними у спеціальному пункті 209.3 статті 209, а
саме: якщо сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) сільськогосподарським
підприємством постачальнику на вартість виробничих факторів, перевищує суму податку, нараховану
за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг, то різниця між такими сумами не
підлягає бюджетному відшкодуванню та зараховується до складу податкового кредиту наступного
звітного (податкового) періоду. Тож, як зазначено у цьому законодавчому акті, сільськогосподарське
підприємство має право на бюджетне відшкодування податку, сплаченого (нарахованого)
постачальникам товарів (послуг), лише за умов вивезення власно вироблених сільськогосподарських
товарів (продукції) на експорт. Порядок визначення суми податку, що підлягає відшкодуванню з
бюджету сільськогосподарським товаровиробникам на спеціальному режимі оподаткування ПДВ
регулюється пунктом 209.4 статті 209 Кодексу.
Зазначимо, що у ст. 209 Кодексу та у Порядку заповнення податкової декларації [18], відсутній
алгоритм визначення суми податку, що підлягає перенесенню до загальної декларації аграріїв при
експорті та її документальне забезпечення у формі бухгалтерської довідки , що дозволяє авторам
практичних видань пропонувати власні методичні підходи до складання останньої [19; 20].
Причини затримок у поверненні бюджетних коштів з ПДВ, в т.ч. після того, як вони
задекларовані та підтверджені перевірками, можуть бути різними, що безумовно також стримує
аграріїв декларувати до відшкодування оплачений податковий кредит у сільськогосподарському
виробництві при вивезенні продукції на експорт. З цією метою пропонуємо узагальнений перелік
факторів впливу (відмов) товаровиробниками заявляти до повернення з бюджету оплачений
податковий кредит, який наведено на рис. 1.
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Фактори впливу щодо стримування (відмов) заявляти ПДВ до відшкодування
сільгоспвиробниками на спеціальному режимі оподаткування

брак коштів на електронних рахунках товаровиробників через недосконалий механізм
їх поповнення в умовах СЕА, що ускладнює процес розрахунків з постачальниками
та можливості декларувати ПДВ до відшкодування

неврегульований у законодавчому порядку алгоритм визначення та перенесення
частки невідшкодованого податкового кредиту до загальної декларації
при
експортних операціях в умовах спеціального режиму оподаткування ПДВ

відсутність порядку зменшення будь-якого податкового боргу сільгоспвиробників за
рахунок задекларованого ними бюджетного відшкодування (пункт 200.12 статті 200
Податкового Кодексу)

недосконалий порядок розподілу вхідного ПДВ при придбанні матеріальних ресурсів
(насіння, добрив та ін.) між трьома видами основної діяльності (операції із зерном,
тваринництвом та іншою сільгосппродукцією) в умовах часткової сплати аграріями
ПДВ до бюджету

панування на внутрішньому та зовнішньому аграрних ринках суб’єктів
господарювання – «посередників», які займаються перепродажем на експорт
зерновими культурами виробленими сільськогосподарськими товаровиробниками

існування так званої моделі «ручного управління» при відшкодуванні податку на
додану вартість, що є однією із причин небажання заявляти сільгоспвиробниками до
повернення ПДВ із Державного бюджету

Рис. 1. Фактори впливу щодо стримування сільськогосподарських товаровиробників від
декларування ПДВ до відшкодування в умовах спеціального режиму
Джерело: власна розробка автора

Крім цього, пунктом 92 Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України
(щодо покращення інвестиційного клімату в Україні)» від 21.12.2016 р. № 1797-VІІІ внесені зміни
до ст. 200 Податкового Кодексу, що регулює, зокрема, порядок бюджетного відшкодування ПДВ [21].
У зв’язку з чим останнє питання актуалізується та потребує подальшого аналізу і дослідження з
метою подальшого розвитку теоретичних засад бюджетної підтримки сільськогосподарських
товаровиробників в умовах оновленого з 1 січня 2017 року порядку бюджетного відшкодування.
Висновки з проведеного дослідження. За результатами проведеного дослідження
встановлено, що у сучасній науковій літературі, як під час дії Закону № 168/97, так і в умовах
Податкового кодексу України, досі не сформовано єдиного підходу до розуміння поняття «бюджетне
відшкодування», недостатньо глибоко аналізується його економічний зміст і структура, відсутня
класифікація видів та напрямків відшкодування, хоча є ряд визначень використання бюджетних коштів
у вигляді дотацій та компенсацій, які дозволяють в повній мірі розкрити мету реалізації як однієї із
форм державної фінансової підтримки аграрного сектору, а також визначити суб’єктно-об’єктний
склад.
Тому подальші напрями подальших опрацювань мають бути спрямовані перш за все на
обґрунтуванні необхідності закріплення на законодавчому рівні поняття «бюджетне відшкодування
сільськогосподарським товаровиробникам» як складового елементу його багатоскладного механізму,
функцій та принципів його здійснення для аграрних підприємств, інструментів, об’єкту та суб’єктів цієї
системи, що дозволить провести розмежування процесу бюджетного відшкодування та фінансового
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контролю за його виконанням як нерозривних правових складових Бюджетного та Податкового
кодексів України.
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Ярмоленко Ю.Ю. БЮДЖЕТНЕ ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ СІЛЬГОСПВИРОБНИКАМ У КОНТЕКСТІ
РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Мета – розкрити сутність бюджетного відшкодування ПДВ сільськогосподарським товаровиробникам у
контексті реформування податкового законодавства зі зміною спеціального режиму на загальну систему
оподаткування та визначити відмінності в його одержанні на поточні рахунки аграрних підприємств як однієї із
форм бюджетної підтримки розвитку сільського господарства.
Методика дослідження. У роботі використано наступні методи: системний та групування – при
дослідженні терміну «бюджетне відшкодування»; аналізу – при розробці пропозицій по удосконаленню
теоретичних основ дефініції «бюджетне відшкодування»; історичний – для узагальнення законодавчих та
нормативно-правових актів; конкретизації – при встановленні відсутності наукових підходів до розкриття суті
«бюджетне відшкодування сільгоспвиробникам».
Результати. Розкрито відмінності у застосуванні порядку бюджетного відшкодування для суб’єктів
господарювання на загальній системі та сільськогосподарських товаровиробників на спеціальному режимі ПДВ.
Визначено проблемним питанням різноманітність підходів у науковій літературі до розуміння поняття «бюджетне
відшкодування». Доведено відсутність наукових підходів до розкриття змісту поняття «бюджетне відшкодування
сільгоспвиробникам». Встановлено фактори впливу, що стримують аграріїв декларувати оплачений податковий
кредит у сільськогосподарському виробництві до повернення із бюджету, та запропоновано їх класифікацію в
умовах спеціального режиму оподаткування.
Наукова новизна. Дістали подальшого розвитку теоретичні засади визначення дефініції «бюджетне
відшкодування». Запропоновано власне визначення терміну «бюджетне відшкодування податку на додану
вартість сільськогосподарським товаровиробникам». Аргументовано суть останнього як однієї із форм державної
підтримки розвитку товаровиробників у вигляді компенсації з Державного бюджету невідшкодованого оплаченого
залишку податкового кредиту з метою досягнення позитивного впливу на виробничо-фінансовий стан.
Практична значущість. Запропонована класифікація факторів впливу (відмов) товаровиробниками на
спеціальному режимі оподаткування податку на додану вартість заявляти до повернення із бюджету оплачений
податковий кредит. Використання останньої на рівні управлінь (відділів) агропромислового розвитку районних та
обласних державних адміністрацій, у системі структурних підрозділів Міністерства аграрної політики та
продовольства України надасть можливість оперативно приймати відповідні управлінські рішення щодо усунення
перешкод у поверненні аграріям заявленого ними до відшкодування ПДВ.
Ключові слова: сільськогосподарський товаровиробник, спеціальний режим оподаткування ПДВ,
бюджетне відшкодування ПДВ, бюджетне відшкодування аграрним товаровиробникам, бюджетна заборгованість
з ПДВ.
Yarmolenko Yu.Yu. BUDGETARY REIMBURSEMENT OF VAT TO AGRICULTURAL PRODUCERS WITHIN
THE CONTEXT OF TAX LEGISLATION REFORMING
Purpose – to reveal the essence of budgetary VAT reimbursement to agricultural commodity producers within the
context of tax legislation reforming with the change of a special regime to the general taxation system and to determine
the differences in its receiving to the current accounts of agricultural enterprises as one of the forms of budget support of
agricultural development.
Methodology of research. The following methods were used in the paper: systematic and grouping – while
researching the term "budgetary reimbursement"; analysis method – while developing proposals to improve the
theoretical foundations of the definition "budgetary reimbursement"; historical method - to summarize the legislative and
normative-legal acts; specification method - to establish the absence of scientific approaches to disclosure the essence
of "budgetary reimbursement by agricultural producers".
Findings. Differences in the application of budgetary reimbursement procedure for business entities on a
common system and for agricultural commodity producers on a special VAT regime were revealed. Diversity of
approaches in scientific literature to understanding the term "budgetary reimbursement" was defined as problematic
issue. The absence of scientific approaches to the disclosure of the content of the concept of "budgetary reimbursement
to agricultural producers" was proved. The factors of influence, which restrain the agrarians from declaring of paid tax
loan in agricultural production before returning out of the budget were identified and its classification under a special tax
regime was suggested.
Originality. Theoretical principles of determining the definition of "budgetary reimbursement" got further
development. A proper definition of "budgetary VAT reimbursement to agricultural commodity producers" was proposed.
The essence of the latter as one of the forms of state support to agricultural producers in the form of compensation out of
the state budget of uncompensated tax loan to reach positive influence on production and financial state was argued.
Practical value. Classification of impact factors (refusals) by agricultural commodity producers in special tax
regime of VAT to claim for the return of tax loan paid out of the budget was suggested. Usage of the latter on the
departments (offices) of the agricultural district and regional administrations level, in the system of structural units of the
Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine will enable to promptly take appropriate management decisions to
eliminate obstacles to return claimed VAT reimbursement to the agrarians.
Key words: agricultural commodity producer, special tax VAT regime, budgetary VAT reimbursement, budgetary
VAT reimbursement to agricultural commodity producers, budgetary VAT shortfall.
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Ярмоленко Ю.Ю. БЮДЖЕТНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ НДС СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В КОНТЕКСТЕ
РЕФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Цель – раскрыть сущность бюджетного возмещения НДС сельскохозяйственным товаропроизводителям в
контексте реформирования налогового законодательства в связи с изменением специального режима на общую
систему налогообложения и определить отличия в его получении на текущие счета аграрных предприятий как
одной из форм бюджетной поддержки развития сельского хозяйства.
Методика исследования. В работе использованы следующие методы: системный и группировки – при
исследовании термина «бюджетное возмещение»; анализа – при разработке предложений по
совершенствованию теоретических основ дефиниции «бюджетное возмещение»; исторический – для обобщения
законодательных и нормативно-правовых актов; конкретизации – при установлении отсутствия научных
подходов к раскрытию сущности «бюджетное возмещение сельхозпроизводителям».
Результаты. Раскрыто различия в применении порядка бюджетного возмещения для субъектов
хозяйствования на общей системе и сельскохозяйственных товаропроизводителей на специальном режиме НДС.
Определено проблемным вопросом наличие разных подходов в научной литературе понятия «бюджетное
возмещение». Доказано отсутствие научных взглядов по определению сущности понятия «бюджетное
возмещение НДС сельхозпроизводителям». Установлены факторы влияния, которые сдерживают аграриев
декларировать оплаченный налоговый кредит с НДС в сельскохозяйственном производстве, и предложено их
классификацию в условиях специального режима налогообложения.
Научная новизна. Получили дальнейшее развитие теоретические основы определения дефиниции
«бюджетное возмещение». Предложено собственное определение термина «бюджетное возмещение налога на
добавленную стоимость сельскохозяйственным производителям». Аргументировано суть бюджетного
возмещения как одной из формы поддержки развития товаропроизводителей по получению компенсаций из
Государственного бюджета невозмещенного оплаченного налогового кредита с целью достижения
положительного влияния на их производственно-финансовое состояние.
Практическая
значимость.
Предложена
классификация
факторов
влияния
(отказов)
сельхозпроизводителей на специальном режиме налогообложения налогом на добавленную стоимость заявлять
к возврату из бюджета оплаченный налоговый кредит. Ее использование на уровне управлений (отделов)
агропромышленного развития районных и областных государственных администраций, в системе структурных
подразделений Министерства аграрной политики и продовольствия Украины предоставит возможность
оперативно принимать соответствующие управленческие решения по устранению препятствий к возвращению
аграриям заявленного ими к возмещению НДС.
Ключевые слова: сельскохозяйственный товаропроизводитель, специальный режим налогообложения
НДС, бюджетное возмещение НДС, бюджетное возмещение аграрным предприятиям, бюджетная задолженность
по НДС.
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Book Review
Jarosław Korpysa
Przedsiębiorczość
proces

jako

tworzenia

i

funkcjonowania
akademickich
mikroprzedsiębiorstw spin off
w Polsce [Entrepreneurship
as a process of creating and
operating academic spin off
microenterprises in Poland],
Szczecin,
ISBN:

2016,

286

p.,

978-83-7972-065-1.

ISSN 0860-2751.

The book "Entrepreneurship as a process of creating and operating academic spin
off microenterprises in Poland" contains a rich material about new innovation process of
formation academic entrepreneurship. The book consists of 6 sections about general
entrepreneurship, academic spin off, research methodology, empirical data, case studies.
The critical analysis of the economic theories of entrepreneurship and the essence of
entrepreneurship in management sciences in chapter one was done. The most important
types of entrepreneurship: academic, technological, intellectual, and external and internal
entrepreneurship were presented. The author also presented his own definition of
entrepreneurship, which is the basis for the implementation of the main research
assumptions.
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The spin-off academic concepts were systematized in the chapter two and the
author's definition of spin off companies was presented. The main models of knowledge
and technology transfer from science to business, which are the basis for the creation and
operation of academic spin off companies were also viewed.
Research methods that was used to analyze the determinants of entrepreneurship
related to the process of creating and operating academic micro spin offs in chapter 3
were viewed. The characteristics of the research sample were also presented together
with presentation of the most important features of the studied population. Finally, due to
the parallel research between academic spin off companies and other micro-companies, a
comparative analysis was made with the structure of both populations.
The results of empirical research in chapter 4 were presented and the relationship
between innovation activity and the propensity to academic risk of micro spin offs and the
variations in entrepreneurship in chapter 5 were viewed. The character of the process of
enterprising academic micro spin offs was made on the basis of these case studies in the
sixth chapter.
The conclusions were concluded together with the results of research on the
achievement of research objectives and verification of research hypotheses. It also
identifies what new elements the study contributes to management sciences.
The modern processes of globalization increasingly determine the existence of a
knowledge-based and entrepreneurial economy as the progressive digitization of society.
Entrepreneurship is defined in this regard as the perception and creation of new
opportunities by the entrepreneur in connection with making decisions about the use of
resources in the environment.
Thus, entrepreneurship was identified in the book with:
- entrepreneurial activity as recognizing opportunities and methods of using existing
resources creates and markets innovations,
- the entrepreneur's actions under uncertainty and risk conditions,
- knowingly using the entrepreneur's knowledge, skills and abilities to achieve
specific goals.
One of the possible tool for technology transfer was reviewed research institutions
can be created by them spin off company, the main task of which is to prove the results of
scientific research institutions to a state suitable for use in industry, such as technology,
followed the tradition of industrial enterprises, or for their own use.
The book will be useful for scientists and students of economic universities and
regional studies.
More information about the book:
http://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,60052,Przedsiebiorczosc-jako-procestworzenia-i-funkcjon
Shevchuk Andriy,
Doctor of Economics, Professor of the Department of Finance
Novovolynsk Research-Education Institute of Economics and Management of Ternopil
National Economic University
e-mail: avshevc@gmail.com
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До відома авторів
Міжнародного науково-виробничого журналу
«Сталий розвиток економіки»
«Sustainable development of economy»
ISSN 2308-1988 (Print); ISSN 2308-2011 (Online)
Засновники: Білоцерківський національний аграрний університет,
Університет економіки і підприємництва,
Інститут економіки, технологій і підприємництва
(Свідоцтво про державну перереєстрацію друкованого засобу масової інформації
КВ №20300-10100 ПР від 23.09.2013р.)
Затверджено Постановою Президії ВАК України від 22 грудня 2010 р.
№ 1-05/8 як наукове фахове видання України (економічні науки)
Затверджено наказом МОН України від 07 жовтня 2015 р.
№ 1021 як наукове фахове видання України (економічні науки)
Періодичність – до 12 разів на рік, обсяг – до 30 ум. друк. арк.
НАУКОВІ СТАТТІ МОЖУТЬ НАДСИЛАТИ
науковці, викладачі, магістри, аспіранти, докторанти, всі ті, хто займається науковою діяльністю за
такими напрямами:

-

економіка та управління національним господарством;
світове господарство і міжнародні економічні відносини;
економіка та управління підприємствами;
розвиток продуктивних сил, регіональна економіка, демографія, соціальна
економіка і політика;
економіка природокористування і екологія;
інноваційно-інвестиційна діяльність;
облік, аналіз і аудит;
менеджмент, маркетинг, підприємництво;
фінансово-кредитна система.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ
До друку приймаються статті, що мають науково-виробничу і практичну цінність. Автор має
право представити тільки одну наукову статтю в один номер, яка раніше не публікувалася.
1. До друку подаються статті (електронний варіант) у форматі MS Word 97-2003 (doc) або (rtf).
Документи Word 2007 і вище (docx) не приймаються.
2. Приймаються до розгляду статті українською, російською або англійською мовами (обсяг
10-20 сторінок тексту; формат – А4; інтервал – 1,5; кегель – 14; шрифт – Times New Roman; поля
з усіх сторін – 20 мм).
3. Структура статті.
3.1. Структура статті: рядок 1 – УДК (вирівнювання по лівому краю); рядок 2 – прізвище та
ініціали автора (співавторів (допускається не більше 3-х співавторів)); рядок 3 – науковий ступінь і
вчене звання, посада та місце роботи (повна назва кафедри або іншого структурного підрозділу, без
абревіатур), кожен співавтор з нового рядка, вирівнювання по правому краю; рядок 4 – назва статті
(вирівнювання по центру, напівжирний шрифт, великі літери), рядок 5 – текст статті із зазначенням
необхідних елементів (згідно пункту 4 даних вимог). Текст статті закінчується висновками з
проведеного дослідження та використаною літературою.
3.2. Відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1 “Про підвищення
вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України” наукові статті, що подаються до друку,
повинні містити такі необхідні елементи з їх зазначенням:
Постановка проблеми, де обґрунтовується актуальність теми (висвітлюються існуючі
проблеми з напряму дослідження в масштабах країни, галузі, підприємств, визначені напрями
державної політики у їх вирішенні, їх зв’язок із поставленими науковими чи практичними
завданнями).
Аналіз останніх досліджень і публікацій, де вказуються основні вітчизняні та зарубіжні
вчені-дослідники, які займаються визначеною проблематикою, подається аналіз останніх результатів
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їх досліджень і публікацій, а також обов’язково висвітлюються невирішені частини загальної
проблеми, яким присвячена стаття.
Постановка завдання, де формулюється мета і завдання дослідження.
Виклад основного матеріалу дослідження, де висвітлюються теоретичні та практичні
аспекти отриманих результатів дослідження.
Висновки з проведеного дослідження, де даються розгорнуті конкретні висновки (по
пунктах) за результатами дослідження та перспективи подальших розробок у цьому напрямку.
Бібліографічний список (не менше 8-ми джерел) розміщується після статті у порядку
згадування або у алфавітному порядку, друкується через 1,5 інтервалу, кеглем 14, шрифтом Times
New Roman і оформляється у відповідності до наказу ВАК № 63 від 26.01.2008 р. та встановленими
вимогами міждержавного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
3.3. Посилання на джерела Бібліографічного списку в тексті слід давати в квадратних дужках,
наприклад, [4, с. 31; 2, с. 21–39], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в
бібліографічному списку, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (без сторінок)
відокремлюється від іншого крапкою з комою, наприклад, [1; 2; 5; 8; 11; 19].
Окрім того, після Бібліографічного списку обов’язково подається References –
бібліографічний список латиницею (це необхідна вимога міжнародних наукометричних баз
реферування та індексування).
3.4. Після Бібліографічного списку і References дається 3-ма мовами (укр., англ., рос.)
розширена анотація у формі реферату (кількість слів 200-250, міжстрічковий інтервал – 1, кегель
– 14, шрифт – Times New Roman), яка має такі структурні частини: тема статті, мета, методика
дослідження, результати, наукова новизна, практична значущість, ключові слова (це
необхідна вимога міжнародних наукометричних баз реферування та індексування).
3.5. Вимоги до структури та оформлення матеріалів:
– всі назви структурних розділів по тексту мають бути виділені жирним шрифтом;
– всі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела;
– всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела;
– якщо в огляді літератури або далі по тексту Ви посилаєтесь на прізвище вченого – його
публікація має бути у Бібліографічному списку;
– вторинне цитування не дозволяється;
– виклад основного матеріалу дослідження закінчувати текстом, а не таблицею чи рисунком.
3.6. Кількість табличного матеріалу та ілюстрацій повинна бути доречною. Цифровий матеріал
подається у таблиці, що має порядковий номер, вирівнювання по правому краю (наприклад,
Таблиця 1) і назву (друкується над таблицею посередині напівжирним шрифтом, наприклад, Кількість
малих підприємств в Україні). Текст таблиці подається шрифтом Times New Roman, кегль 12,
інтервал 1). Рисунок повинен бути єдиним графічним об’єктом (тобто згрупованим). Після таблиць та
рисунків – зазначити джерело ([ ]; розробка автора; складено автором на основі [ ] тощо). Для
рисунків, зроблених в програмі Excel, потрібно додатково до статті відправити файл Excel (2003).
Ілюстрації також потрібно нумерувати і вони повинні мати назви, які вказуються поза згрупованим
графічним об’єктом, (наприклад, Рис. 1. Динаміка рівня заробітної плати в Україні). Ілюстративний
матеріал обов’язково повинен бути контрастним чорно-білим. Формат таблиць та рисунків лише
книжковий. Формули (з стандартною нумерацією) виконуються в редакторі Microsoft Equation.
Підписи рисунків та формул повинні бути доступні для редагування. Усі графічні об’єкти не повинні
бути сканованими.
3.7. У статті не повинно бути переносу слів та використання макросів. При наборі слід
вимкнути автоматичний “м’який” перенос (заборонені “примусові” переноси – за допомогою дефісу).
Абзаци позначати тільки клавішею “Enter”, не застосовувати пробіли або табуляцію (клавіша “Tab”).
Не допускається використовувати ущільнений або розріджений шрифт. Назва файлу має відповідати
прізвищу автора (наприклад: Петренко. doc, Петренко. rtf).
4. Порядок подання статті.
4.1. До редакції подається електронний варіант статті (див. додаток 1) та заявки (див.
додаток 2) для попереднього розгляду на предмет відповідності тематиці і вимогам журналу.
4.2. При позитивному висновку до редакції надсилається електронною поштою пакет
сканованих документів:
– рецензія (крім авторів – докторів наук), підписана доктором наук і завірена печаткою тієї
установи, де працює рецензент;
– для авторів без наукового ступеня обов’язковим є витяг із протоколу засідання кафедри
(відділу) установи, де навчається або працює здобувач, з рекомендацією статті для друку;
– копія квитанції про оплату вартості публікації (оплата здійснюється після затвердження
редколегією статті до друку);
– додатково подаються в електронному вигляді тези статті (скорочений виклад
основних положень статті) англійською мовою (обсяг – 2 повні сторінки без виділення розділів,
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міжстрічковий інтервал – 1,5; кегель – 14; шрифт – Times New Roman) для розміщення на сайті
журналу (див. додаток 3).
5. Для аспірантів на першій сторінці статті робиться примітка внизу, в якій вказуються
прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь та вчене звання.
6. Для оформлення Бібліографічного списку латиницею бажаним є стиль APA
(http://www.apastyle.org/).
7. Транслітерувати інформацію потрібно згідно постанови КМУ від 27.01.2010 №55
(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF)
Редакція не несе відповідальності за викладену в статті інформацію.
Автор несе відповідальність за оригінальність тексту статті (за плагіат відповідає автор),
точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших
відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації.
Скорочення слів і словосполучень, крім загальноприйнятих, не допускається.
Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених вимог, редколегія не розглядає.
Остаточне рішення про публікацію ухвалюється Редакційною колегією, яка також залишає за
собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення статей.
Автору (авторам) статті висилається один авторський примірник журналу. Про додаткові
примірники попереджувати завчасно з відповідною доплатою.
Автори дають згоду на збір і обробку персональних даних з метою включення їх в базу даних
відповідно до Закону України № 2297-VІ “Про захист персональних даних” від 01.06.2010. Імена та
електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись
виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись
та передаватись стороннім особам.
Відшкодування витрат.
Відшкодування витрат за комплекс поліграфічних робіт і доставку журналу автору складає
30 грн. за сторінку.
Банківські реквізити:
ПП «Інститут економіки, технологій і підприємництва»
ЄДРПОУ 35218979, р/р 26001000259095, МФО 300023
ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ
Призначення платежу: За послуги опублікування статті в журналі "Сталий розвиток економіки"
від прізвище ініціали
Адреса редакції журналу "Сталий розвиток економіки":
29016, м. Хмельницький, вул. Львівське шосе, 51/2,
ПВНЗ «УЕП», проректору з науково-методичної роботи.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Додаток 1
ВЗІРЕЦЬ
УДК 631.1
Шевченко О.І.,
к.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту
Скакун А.М.,
аспірант
Одеський державний аграрний університет
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. Відтворення персоналу сільськогосподарських підприємств
відбувається в нових соціально-економічних умовах ...
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми ефективного формування і використання
персоналу підприємств … вивчали такі науковці, як В.Антонюк [1], … та ін. (викласти короткий
аналіз результатів їх досліджень та невирішені частини загальної проблеми ).
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Однак у більшості наукових розвідок мало уваги приділено … Усе це свідчить про актуальність
теми, а відтак зумовило вибір напряму дослідження в науковому і практичному аспектах.
Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень
і практичних рекомендацій щодо ...
Виклад основного матеріалу дослідження. Персонал підприємства формується та змінюється
під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників ...
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, відтворення персоналу
сільськогосподарських підприємств … .
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