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ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ 
ГОСПОДАРСТВОМ 

 
УДК 678.7/2.(126) 

Гусєва О.Ю., 
д.е.н., професор кафедри економіки, підприємництва та права, 

Державний університет телекомунікацій, м. Київ 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ 
ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ НА 

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН 
 

Постановка проблеми. У 2000-х роках світовий економічний ландшафт зазнав суттєвих змін, 
які пояснювались впливом 2-х фундаментальних факторів. По-перше, прискорився процес 
інноваційного розвитку. По-друге, поглибились глобалізаційні тенденції, особливо у руслі науково-
виробничої інтернаціоналізації. При цьому інновації впливали на якісні параметри процесів, що 
відбуваються у бізнес-середовищі, а глобалізація – на їх кількісні характеристики. Вигляд сучасної 
економіки багато у чому залежав і від особливостей циклічного розвитку, завдяки яким формувалась 
нова конфігурація ринкових сил.  

У період, що передував останній економічній кризі (до 2007 року), розвиток світової економіки 
здебільшого спирався на зростання інвестицій у наукові дослідження і розробки, формування 
глобальних телекомунікаційних мереж, удосконалення інформаційних технологій, застосування 
провідних технічних стандартів і методології корпоративного й державного управління економікою. 
Слід зазначити, що 10-15 років тому, загальний «науково-технічний уклад» стосувався тільки вузького 
кола специфічних галузей. Тобто інформаційно-телекомунікаційна галузь розвивалась здебільшого як 
«річ у собі». Проте, в останні роки, інформаційно-комунікаційна сфера та відповідні її інструменти 
проникають майже в усі традиційні галузі економіки. Результатом чого стало вагоме технологічне 
переоснащення і модернізація виробничого та інфраструктурного секторів економіки.  

Отже, роль інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку світової та національної економік 
щороку зростає, а тому посилюється й актуальність вибору підходів до оцінки впливовості та 
значущості даної галузі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проведені дослідження узагальнюють думку вчених 
про те, що розвиток сучасної світової економіки здебільшого спирається на зростання інвестицій у 
наукові дослідження і розробки, формування глобальних телекомунікаційних мереж, удосконалення 
інформаційних технологій, застосування провідних технічних стандартів і методології корпоративного 
й державного управління економікою.  

Найбільш ґрунтовні наукові праці, які розкривають теоретично-методологічні засади формування 
сучасної економіки і окреслюють в ній роль інформаційно-телекомунікаційної галузі, належать 
Д. Тревісані (Daniele Trevisani) [1, с. 23-31], Д. Воронкову [2, с. 56-59], Ю. Аніскіну [3, с. 89-92], 
Е. Фламгольцу (Eric Flamholtz) [4, с. 23-27], К. Прахаладу (Coimbatore Prahalad), М. Крішнану (Mariore 
Krishnan) [5, с. 59-67] та іншим.  

Серед учених, які обґрунтовують проблемне бачення сучасних економічних трендів з позицій 
можливостей та загроз, слід виділити І. Адізеса [6, с. 78-85], І. Івашковську [7] та інших. Усі ці підходи 
висвітлюють системне бачення розвитку світової та української економік, а зростаюча кількість 
наукових послідовників підтверджує значущість та практичну спрямованість даних досліджень. 

Слід відзначити, що наявні дослідження того чи іншого підходу до визначення сучасної 
економіки не демонструють комплексного уявлення про системний характер трансформацій сучасного 
бізнес-середовища і не проводять чіткого співставлення загальноекономічної динаміки та динаміки 
розвитку інформаційно-телекомунікаційної галузі. Також у зазначених наукових працях не містяться 
структуровані методичні підходи до визначення системи показників (абсолютних, відносних показників 
та інтегральних індексів), які найбільш ґрунтовно відображають рівень економічного розвитку країн 
світу та рівень розвитку інформаційно-телекомунікаційної галузі. Додаткової аргументації вимагають й 
трендові співставлення темпів економічного розвитку України у взаємозв'язку з темпами розвитку 
інформаційно-телекомунікаційної галузі.  



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ  44’’ 22001155[[2299]] 
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Постановка завдання. Мета статті полягає в обґрунтуванні концептуальних підходів до 
визначення впливу інформаційно-телекомунікаційної галузі на розвиток економік провідних країн світу 
та України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. З огляду на загальносвітову інформатизацію 
суспільства та безперечну актуалізацію інтелектуальних активів розвиток інформаційно-
телекомунікаційної галузі стає одним з головних питань стратегічного розвитку країни. 

Незважаючи на високий науково-технічний потенціал, Україна на даний час не входить до країн-
лідерів у розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та займає опосередковане місце у 
рейтингу формування економіки знань. Отже, підвищення рівня розвитку інформаційно-
телекомунікаційної  галузі (ІТГ) стоїть у колі найбільш актуальних для України питань та вимагає 
запровадження стратегічних змін на мега-, макро-, мезо- та мікрорівнях економіки.  

Світовий досвід показав, що країни, яким у різні періоди вдалося реалізувати сценарії «проривних 
економік», у якості провідного інструмента завжди спирались на зовнішнє запозичення інформаційних 
технологій та (або) внутрішнє інвестування у розвиток високотехнологічних напрямів діяльності. 

Тому для комплексного дослідження впливу інформаційно-телекомунікаційної галузі на 
економічне зростання країн пропонується сформувати систему показників, яка одночасно 
демонструватиме ключові індикатори економічного благополуччя країни і даватиме всебічну 
характеристику рівня розвитку її інформаційно-телекомунікаційних можливостей (рис. 1). 

Сукупна
вартість усіх 

товарів і послуг,
вироблених на
території країни
протягом року
плюс доходи, 
отримані з-за

кордону у
розрахунку 
на одного

жителя країни.
За методом ВБ:
1.Високий рівень

від $ 12616
2.Середній рівень
$ 1036 - $12615
3.Низький рівень

менше $ 1035

Сукупна
вартість усіх
кінцевих 
товарів і 
послуг,

вироблених на
території 

країни 
резидентами

та нерези-
дентами

протягом року.

Інтегральний 
індекс, який 

складається з 
даних країни про:
1. Рівень зарплати
2.Якості медицини

та освіти
3.Свободи ведення

підприємницької
діяльності

4. Рівня безпеки
5.Екології

6. Управління
7. Свободи 
особистості

8. Соціального
капіталу

Інтегральний
індекс, який 

складається з даних 
про стан 

людського капіталу,
ІТ-інфраструктури

(офіційні дані)
та  веб-присутності
органів державної
влади (за даними 
обстеження урядо-
вих сайтів на пред-
мет інформаційного
наповнення, функ-

ціональності та 
діючих  послуг в 

електронних
формах)     .

Інтегральний 
індекс, який 

складається з 
даних країни

про:
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Рис 1. Система рейтингово-індикативних показників для оцінки впливу інформаційно-
телекомунікаційної галузі на розвиток економіки країни 

Джерело : складено автором 
 
Серед показників, які найбільшою мірою характеризують рівень економічного розвитку країн 

світу обрано: 1. Рівень валового доходу на душу населення; 2. Обсяг валового внутрішнього продукту 
країни; 3. Інтегральний показник рівня життя населення.  
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За методологією всесвітнього банку, за рівнем середньорічного валового доходу на душу 
населення виділяється 3 групи країн: з високим (від 12616 $), з середнім (1036$ - 12616 $) та з низьким 
(менше 1035$) доходом. Україна на даний час відноситься до країн з доходом на душу населення 
нижче середнього [8].  

У якості інтегрального показника рівня життя в країні пропонується використовувати індекс 
відомого Легатумского інституту (the Legatum Prosperity Index), який розраховується з 2009 року й 
охоплює 8 найважливіших складових добробуту на безпеки населення [9].  

На даний час у світовій практиці напрацьовано багато методичних підходів до оцінки рівня 
розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в країні. Зокрема, сформовано більше 10-ти 
відповідних індексів, які дають змогу провести багатоаспектну оцінку даної галузі. Найбільш 
розповсюдженим є індекс розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (IDI-індекс), який 
запропонований, щороку обчислюється й аналізується Міжнародною спілкою електрозв’язку [10]. 

Для повноти аналітичних висновків щодо інформаційно-телекомунікаційної сфери пропонуємо 
поряд з індексом IDI, врахувати індекс розвитку Інтернету (Web-індекс) [11] та індекс розвитку 
електронного уряду (EGDI-індекс) [12].  

Таким чином, для оцінки рівня впливу інформаційно-комунікаційних технологій на економіку 
країни необхідно провести ретроспективний та трендовий аналіз означеної вище системи індексів (IDI; 
Web; EGDI) та співставити результати з аналогічним аналізом системи загальноекономічних 
показників (ВНД на душу населення; ВВП; індекс рівня життя населення). Впорядкування країн світу та 
визначення місця України за ключовими показниками економічного розвитку у 2014 р. представлене у 
табл. 1. 

Таблиця 1 
Впорядкування країн світу та України за ключовими показниками  

економічного розвитку у 2014 р. 
 

Країна та її місце у 
рейтингу за ВНД 

ВНД на 
душу 
насе-
лення 

(млн. $) 

Країна та її місце у 
рейтингу 
за ВВП 

ВВП 
(млн. $) 

Впорядкування країн 
за рівнем життя 

населення 

Рейтин-
говий 
індекс 

1. Катар 128 530 1. США 16 768100 Норвегія 1 

2. Макао 112 230 2. Китай 9 240 270 Швейцарія 2 

3. Кувейт 84 800 3. Японія 4 919 563 Нова Зеландія 3 

4. Сінгапур 76 860 4. Німеччина 3 730 261 Данія 4 

5. Бермуди 66 430 5. Франція 2 806 428 Канада 5 

6. Норвегія 66 520 6. Велика Британія 2 678 455 Швеція 6 

7. ОАЕ 59 890 7. Бразилія 2 245 673 Австралія 7 

8. Швейцарія 59 210 8. Італія 2 149 485 Фінляндія 8 

9. Люксембург 57 420 9. Російська Федерація 2 096 777 Нідерланди 9 

10. Гонконг 54 270 10. Індія 1 876 797 США 10 

11. США 53 750 11. Канада 1 826 769 Ісландія 11 

12. Саудівська Аравія 53 640 12. Австралія 1 560 372 Ірландія 12 

13. Оман 52 780 13. Іспанія 1 393 040 Велика Британія 13 

14. Швеція 46 680 14. Південна Корея 1 304 554 Німеччина 14 

15. Нідерланди 46 400 15. Мексика 1 260 915 Австрія 15 

16. Німеччина 45 620 16. Індонезія 868 346 Люксембург 16 

17. Австрія 45 450 17. Нідерланди 853 539 Бельгія 17 

18. Данія 44 950 18. Туреччина 822 135 Сінгапур 18 

19. Канада 42 610 19. Саудівська Аравія 748 450 Японія 19 

20. Австралія 42 450 20. Швейцарія 685 434 Гонконг 20 
47. Російська 
Федерація 

23 190 21.Аргентина 609 889 Україна 63 

105. Україна 8 970 55. Україна 177 458 Російська Федерація 68 

186. ПАР 600 192. Тувалу 5 867 ПАР 142 
Джерело : складено автором на основі [9-10] 
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Отже, за рівнем життя населення Україна знаходиться на середніх позиціях (63 місце серед 142 
країн). До країн-лідерів життєвих стандартів вже кілька років поспіль відносяться країни Норвегія, 
Швейцарія, Нова Зеландія, Данія Канада, Швеція. Слід вказати, що більшість з цих країн демонструє й 
найвищі у світі рівні валового національного доходу на душу населення.  

Стосовно показника загальної суми ВВП, робиться висновок, що десятка лідерів за останні роки 
формується, переважно, з країн, які, окрім певної економічної стійкості, мають велику географічну 
площу та кількість населення (США, Китай, Японія, Німеччина, Франція, Велика Британія, Бразилія, 
Італія, Російська Федерація, Індія).  

Впорядкування країн світу та України за ключовими показниками розвитку інформаційно-
телекомунікаційної галузі у 2014 р. представлене у табл. 2. 

Таблиця 2 
Впорядкування країн світу та України за ключовими показниками розвитку інформаційно-

телекомунікаційної галузі у 2014 р. 
 

Країна та її місце у 
IKT-рейтингу 

Індекс 
ІКТ 

Країна та її місце у 
Web-рейтингу 

Web- 
індекс 

Країна та її місце у 
EGDI рейтингу 

EGDI-
індекс 

1. Данія 8,86 1. Данія 100,00 Республіка Корея 0,95 

2. Республіка Корея 8,85 2. Фінляндія 98,81 Австралія 0,91 

3. Швеція 8,67 3. Норвегія 97,32 Сінгапур 0,91 

4. Ісландія 8,64 4.Велика Британія 95,67 Франція 0,89 

5.Велика Британія 8,50 5. Швеція 94,97 Нідерланди 0,89 

6. Норвегія 8,39 6. США 94,52 Японія 0,89 

7. Нідерланди 8,38 7. Ісландія 93,72 США 0,87 

8. Фінляндія 8,31 8. Республіка Корея 92,81 Велика Британія 0,87 

9. Китай 8,28 9. Нідерланди 91,84 Нова Зеландія 0,86 

10.Люксембург 8,26 10. Бельгія 89,61 Фінляндія 0,84 

11. Японія 8,22 11. Франція 89,09 Канада 0,84 

12. Австралія 8,28 12. Нова Зеландія 87,48 Іспанія 0,84 

13. Швейцарія 8,11 13. Австралія 87,27 Норвегія 0,84 

14. США 8,02 14. Німеччина 86,19 Швеція 0,82 

15. Монако 7,93 15. Австрія 86,00 Естонія 0,82 

16. Білорусь 6,89 16. Канада 85,82 Данія 0,82 
17. Російська 
Федерація 6,70 17. Естонія 85,05 Ізраїль 0,82 

38. Молдова 5,72 18. Швейцарія 84,73 Бахрейн 0,81 

42. Україна 5,15 19. Японія 79,00 Ісландія 0,79 

61. Грузія 4,86 20. Ірландія 78,28 Австрія 0,79 

165. Нігер 1,03 
46. Україна 45,20 Україна 0,50 

86. Ефіопія 0,00 Сомалі 0,01 
Джерело : складено автором на основі [10; 11; 12] 
 
Головною тенденцією відразу відзначається те, що країни-лідери інформаційно-

телекомунікаційної сфери (Данія, Республіка Корея, Швеція, Норвегія, Велика Британія, Нідерланди, 
Китай) мають найвищі показники рівня життя населення в цілому. Також означені країни займають 
провідні місця за усіма трьома аспектами розвитку ІТГ: інформації та комунікації, розвиток Інтернету 
та розвиток електронного уряду. 

Ідентифікація рейтингу України у світових системах розвитку економіки та інформаційно-
телекомунікаційної галузі за 2014 р. графічно представлена на рис. 2.  

Позиції України стосовно тріадних складових інформаційно-телекомунікаційної галузі (IDI-, Web- 
та EGDI-індекси), що знаходяться на приблизно однаковому рівні, засвідчують достатньо стабільний 
середній ІТ-рівень країни за останні 10 років. Проте суттєвий дисбаланс має місце у відношенні до 
ключових показників економічного розвитку України. Головним проблемним моментом є те, що попри 
дещо вищий за середній рівень ВВП (55 місце серед 192) та середній рівень життя населення (63 
місце серед 142), рівень ВНД на душу населення відкидає Україну на 105 місце серед 186. За 
прогнозами 2015 роками ця тенденція ще більше поглибиться. При цьому, на думку багатьох вчених, 
саме показник ВНД на душу населення вважається найактуальнішим економічним індикатором будь-
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якої держави. Отже, нарощування ВВП та збільшення ВНД на душу населення є ключовою 
стратегічною метою України і роль ІТГ у цьому є однією з визначальних. 

 

Рівень ВНД на душу
населення, тис.долл

1.Катар 128,5

105. Україна
8,97

2.Макао 112,2
3.Кувейт 84,8
4.Сингапур 77
5. Бермуди 66
6. Норвегія 66

186. ПАР 0,6

Рейтинги економічного розвиткуРейтинги економічного розвитку Рейтинги розвитку ІТГРейтинги розвитку ІТГ

Рівень життя
населення, коеф.

Обсяг ВВП,
млрд.долл

1. США 16768

6. В. Британія
5. Франція

4. Німеччина
3. Японія 4920
2. Китай 9240

55. Україна
177,4

192. Тувалу

1. Норвегія
2. Швейцарія
3.Нова Зеландія

4. Данія
5. Канада
6. Швеція

63. Україна

142. ПАР

Рівень розвитку
ІКТ, коеф.

Рівень розвитку
Інтернету, коеф.

Рівень розвитку
Е-уряду, коеф.

1. Данія
2. Респ.Корея

3. Швеція
4. Ісланднія

5. В. Британія
6. Норвегія

165. Нігер

73. Україна

1. Данія
2. Фінляндія
3. Норвегія

4. Англія і ОК
5. Швеція

6. США

86. Ефіопія

46. Україна

1. Респ.Корея
2. Австралія
3. Сингапур
4. Франція

5.Нідерланди
6. Японія

87. Україна

193. Сомалі

Рис. 2. Ідентифікація рейтингу України у світових системах розвитку економіки та 
інформаційно-телекомунікаційної галузі за 2014 р. 

Джерело : складено автором на основі [8-12] 
 
Розглядаючи внутрішні особливості розвитку ІГТ, слід виокремити низку позитивних тенденцій. 

За минулі періоди, окрім 2014 р., коли майже всі галузі економіки України виявилися збитковими, 
галузь ІТГ нарощувала обсяги прибутків та відповідні рівні рентабельності. Так, у 2012 р. 
рентабельність ІКТ становила 10,5 % (в середньому по галузях економіки рентабельність складала 5 
%), у 2013 р. – відповідно 11,8 % (по галузях економіки – 3,8 %) [13]. Враховуючи, що у 2014 році 
переважна більшість (93,4%) вітчизняних підприємств використовувала у свої роботі комп’ютерні 
технології, актуальність функціонування даної галузі є безперечною. До того ж стрімка позитивна 
динаміка експорту послуг ІТ-сфери, яку Україна демонструє впродовж останніх трьох років, заслуговує 
значної уваги, як з погляду розвитку вітчизняного ринку аутсорсингових послуг, так і з погляду 
позиціонування України як потенційного лідера сфери ІТ, що підтверджують міжнародні рейтинги. 
Проведені дослідження визначили, що український ринок аутсорсингу інформаційних технологій 
(разом з румунським та угорським) очолює трійку лідерів з аутсорсингу в регіоні Центральної та 
Східної Європи.  

Висновки з проведеного дослідження. Проведені дослідження показали, що країни, які у 
2012-2014 рр. демонструють найбільші обсяги ВВП (США, Китай, Японія, Німеччина, Франція, Велика 
Британія) та високий рівень життя населення (Норвегія, Швейцарія, Нова Зеландія, Данія, Канада, 
Швеція), спершу забезпечили найвищі у світі рівні розвитку інформаційно-телекомунікаційної сфери 
(комплексний розвиток інформаційно-телекомунікаційної галузі, системне поширення Інтернету та 
високий рівень розвитку електронного уряду). Країни, які останніми роками демонструють найбільш 
вдалі темпи розвитку інформаційно-телекомунікаційної галузі (Данія, Республіка Корея, Швеція, 
Сингапур, Франція), виявились найменш вразливими до глобальної економічної рецесії та, на думку 
більшості вчених, є стратегічно стійкими та функціонуючими за принципами економіки знань. 
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Досвід країн, які віднесено до «країн економічного прориву» у період з 1950-х рр. до 
теперішнього часу показав, що одним з найбільш дієвих важелів їх економічного піднесення стали 
первинний імпорт інформаційних технологій та послуг у більш досвідчених країн (для набуття ІТ-
компетенцій) та подальше широке інвестування розвитку власної інформаційно-телекомунікаційної 
галузі. 

За позитивною тенденцією 2010-1015 рр., одним з проривних напрямів розвитку інформаційно-
телекомунікаційної галузі України стає розширення обсягів експорту ІТ-послуг (у 2014 р. частка ІТ-
експорту України досягла загальносвітового рівня 31 %). У взаємозв'язку з іншими конкурентними 
перевагами країни у цій сфері та належним рівнем підтримки ІТ-освіти, Україна має вагоме підґрунтя 
стати одним зі світових лідерів сфери ІТ та збільшити за рахунок цього ключові показники 
економічного розвитку: ВВП, ВНД на душу населення та загальний рівень життя. 
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Гусєва О.Ю. КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ІНФОРМАЦІЙНО-

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН 
Мета – обґрунтування концептуальних положень щодо визначення впливу інформаційно-

телекомунікаційної галузі на рівень економічного розвитку країн в умовах динамічного бізнес-середовища. 
Методика дослідження. У процесі дослідження використано такі методи наукового пізнання: критичного 

аналізу та узагальнення наукового досвіду (при обґрунтуванні напрямів економічного зростання України за 
рахунок підвищення ефективності ІТГ; при формуванні системи показників для оцінки впливу ІТГ на економічний 
розвиток країни); аналізу і синтезу (при дослідженні динаміки ключових індексів розвитку ІТГ у співставленні з 
темпами економічного зростання країн); класифікаційно-аналітичний (при теоретичних узагальненнях, 
формулюванні висновків та практичних рекомендацій); статистичного аналізу (при визначені тенденцій, умов та 
особливостей функціонування ІТК у країнах світу). 

Результати. Запропоновано методичний підхід до визначення системи показників, які найбільш ґрунтовно 
відображають вплив інформаційно-телекомунікаційної галузі (за IDI-, Web- та EGDE-індексами) на рівень 
економічного розвитку країн світу (у розрізі показників ВНД на душу населення, ВВП та рівня життя населення). 
Визначено залежність між динамікою ефективного економічного розвитку країн та передуючим цьому стрімким 
розвитком інформаційно-телекомунікаційної галузі. Проаналізовано рівень економічного розвитку України у 
взаємозв'язку з темпами розвитку інформаційно-телекомунікаційної галузі. Виявлено стабільно середній рівень 
розвитку ІТГ України серед країн світу та негативний дисбаланс у системі показників економічного розвитку. 
Сформульовано напрями проактивного розвитку інформаційно-телекомунікаційної галузі України з орієнтацією на 
експорт ІТ-послуг. 

Наукова новизна. Розширено концептуальні положення до управління інформаційно-телекомунікаційною 
галуззю України. Запропоновано методичний підхід до визначення впливу інформаційно-телекомунікаційної галузі 
на рівень економічного розвитку країн.  

Практична значущість. Сформульовано напрями розвитку інформаційно-телекомунікаційної галузі 
України на основі розширення міжнародного аутсорсингу інформаційних технологій. Означені напрями можуть 
були використані в процесі стратегічного планування розвитку галузі на макрорівні  та при економічному 
обґрунтуванні стратегій розвитку вітчизняних підприємств (макрорівень). 

Ключові слова: інформаційно-телекомунікаційна галузь (ІТГ), індекси розвитку ІТГ, рівень економічного 
розвитку країн, ефективність ІТГ. 

 
Gusyeva О.U. CONCEPTUAL APPROACH TO DETERMINATION THE IMPACT OF INFORMATION AND 

TELECOMMUNICATIN INDUSTRY ON THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF СOUNTRIES 
Purpose is to substantiate the conceptual provisions to determine the impact of information and 

telecommunications industry to the level of economic development in a dynamic business environment. 
Methodology of research. Scientific and special methods of scientific cognition are used, namely: walkthrough 

and generalization of scientific experience modern theoretical researches (grounding lines of Ukraine's economic growth 
by increasing efficiency ITІ, with the formation of a system of indicators to assess the impact on the ITІ economic 
development); analysis and synthesis (the study of the dynamics of ITІ key indices in comparison with the rate of 
economic growth); classification-analytical (theoretical generalizations of conclusions and practical recommendations) 
statistical analysis (to define the certain trends and conditions of the functioning of the ITІ in the world). 

Findings. The methodical approach to the definition of indicators that are most thoroughly reflect the impact of 
information and telecommunications sector (for IDI-, Web- and EGDE-indices) to the level of economic development of 
the world (in terms of indicators GNI per capita GDP and living standards). Relationship between the dynamics of the 
economic development of countries and followed this rapid development of information and telecommunication industry 
is defined. The level of economic development of Ukraine in conjunction with the pace of development of information and 
telecommunication industry is submitted. Analysis shows the consistently average of Ukraine ITІ among the countries 
and the negative imbalance in the system of economic developments. Directions of the proactive development of 
information and telecommunications industry with a focus on Ukraine exports of IT services are formulated. 

Originality. The conceptual provisions of management of information and telecommunications sector of Ukraine 
are expanded. The methodical approach to determine the impact of information and telecommunications industry to the 
level of economic development is suggested. 

Practical value. The directions of development of information and telecommunication industry of Ukraine in the 
international outsourcing of information technology are offered. The mentioned areas may be used in strategic planning 
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of industry development at the macro level and in the economic substantiation of development strategies of domestic 
enterprises. 

Key words: information and telecommunications industry (ITІ), Information Development Index (IDI), level of 
economic development, efficiency of ITІ. 

 
Гусева О.Ю. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЛИЯНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАН 
Цель - обоснование концептуальных положений по определению влияния информационно-

телекоммуникационной отрасли на уровень экономического развития стран в условиях динамичной бизнес-
среды. 

Методика исследования. В процессе исследования использованы следующие методы научного 
познания: критического анализа и обобщения научного опыта (при обосновании направлений экономического 
роста Украины за счет повышения эффективности ИТО; при формировании системы показателей для оценки 
влияния ИТО на экономическое развитие страны); анализа и синтеза (при исследовании динамики ключевых 
индексов развития ИТО в сопоставлении с темпами экономического роста стран); классификационно-
аналитический (при теоретических обобщениях, формулировке выводов и практических рекомендаций); 
статистического анализа (при определении тенденций, условий и особенностей функционирования ИТК в 
странах мира). 

Результаты. Предложен методический подход к определению системы показателей, которые наиболее 
точно отражают влияние информационно-телекоммуникационной отрасли (по IDI-, Web- и EGDE-индексами) на 
уровень экономического развития стран мира (в разрезе показателей ВНД на душу населения, ВВП и уровня 
жизни населения). Установлена зависимость между динамикой эффективного экономического развития стран и 
предшествующим этому стремительным развитием информационно-телекоммуникационной отрасли. 
Проанализирован уровень экономического развития Украины во взаимосвязи с темпами развития 
информационно-телекоммуникационной отрасли. Выявлено стабильно средний уровень развития ИТО Украины 
в сравнении с другими странами и отрицательный дисбаланс в системе показателей экономического развития. 
Сформулированы направления проактивного развития информационно-телекоммуникационной отрасли Украины 
с ориентацией на экспорт ИТ-услуг. 

Научная новизна. Расширены концептуальные положения по управлению информационно-
телекоммуникационной отраслью Украины. Предложен методический подход к определению влияния 
информационно-телекоммуникационной отрасли на уровень экономического развития стран. 

Практическая значимость. Сформулированы направления развития информационно-
телекоммуникационной отрасли Украины на основе расширения международного аутсорсинга информационных 
технологий. Указанные направления могут были использованы при стратегическом планировании деятельности 
отрасли на макроуровне и при экономическом обосновании стратегий развития отечественных предприятий 
(микроуровень). 

Ключевые слова: информационно-телекоммуникационная отрасль (ИТО), индексы развития ИТО, 
уровень экономического развития стран, эффектность ИТО. 
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ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ 
СУСПІЛЬСТВІ ЯК ФАКТОР ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

 
Постановка проблеми. Реальність європейської інтеграції України вимагає поглибленого 

аналізу й порівняння законодавчо-правових, економічних, соціальних та інших вимірів нашої країни з 
параметрами високорозвинених країн Західної Європи, а також провести їх оцінку у відповідності до 
зовнішньоекономічної стратегії України. Нові виклики та можливості для вітчизняної економіки, які 
виникають зі вступу в силу Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі, потребують повного та 
комплексного дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Економічні перетворення в українському суспільстві 
як фактор європейської інтеграції досліджували такі науковці, як О. Тамкова, О. Продан, Т. Богдан, 
Т. Силіна, Ю. Самоєва, І. Каневський, Т. Тищук та інші, які зокрема дослідили загальні тенденції 
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реалізації євроінтеграційних перспектив України, ефективність впровадження реформ, проблеми 
імплементації економічної частини Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, тіньові схеми, притаманні 
економіці Євросоюзу.  

Однак питання залишається малодослідженим з огляду на нові реалії сьогодення, а саме 
наслідки вступу в силу Поглибленої і всеохоплюючої зон вільної торгівлі між Україною та ЄС в умовах 
макроекономічної нестабільності та ведення військових дій на Сході країни. 

Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень 
і практичних рекомендацій щодо імплементації Угоди про асоціацію та Поглиблену і всеохоплюючу 
зону вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Україною та Євросоюзом. Реалізація поставленого завдання 
створить правові, економічні й організаційні засади для вільного переміщення товарів, послуг, 
капіталів і частково робочої сили. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогоднішні умови не є сприятливими для 
реалізації євроінтеграційних прагнень України. Просуванню нашої країни в напрямі ЄС заважають як 
зовнішні, так і внутрішні чинники. Зовнішні пов’язані із тим, що сучасний стан Європейського Союзу 
можна охарактеризувати як серйозну кризу кількісного та якісного зростання спільноти. Економічна 
криза в Європі перестала бути проблемою окремих «периферійних» країн єврозони. Із суто 
економічної вона дедалі більше перетворюється на політичну і стає новим випробуванням для 
Євросоюзу. Внутрішні чинники виражаються у браку кадрового і фінансового забезпечення та 
відсутності реально координуючого органу в сфері європейської інтеграції. Загальновизнаною є думка, 
що українська влада не готова жити та управляти країною за європейськими нормами і стандартами. 
Це виражається у тому, що в країні не створена ефективна ринкова економіка, не ведеться ефективна 
боротьба з корупцією, не забезпечена незалежність та прозорість судової влади, не забезпечений 
розвиток громадянського суспільства тощо. 

Економічний зміст інтеграції полягає у включенні нових елементів до старої усталеної системи 
та в її кооперації з цими елементами для поліпшення її життєдіяльності. З огляду на це, необхідні 
переконливі докази, які б продемонстрували роль нових кандидатів (у тому числі України) у 
відповідному процесі, а також міру їх наближеності та адаптованості до основних вимірів сталого 
розвитку країн ЄС. Єврокомісар з питань розширення і добросусідства Європейського Союзу Йоганесс 
Ган вважає, що «найближчі 10 років не буде прийомів до ЄС» [1]. На думку єврокомісара, країни-
кандидати мають бути економічно сильними, щоб європейські громадяни були готові до їх 
приєднання. «Ми повинні діяти цілеспрямовано, щоб усі розуміли, що новий член – дуже цінний, а не 
об’єкт додаткових витрат», – зазначив Йоганесс Ган [1]. 

Для України імплементація Угоди про асоціацію з Євросоюзом в умовах глобального 
економічного спаду та ведення воєнних дій є надзвичайно складним завданням, що породжує багато 
проблем для економічної політики: 

1. Необхідність підвищення конкурентоспроможності української економіки та запровадження 
ПВЗВТ з ЄС потребує залучення значного обсягу прямих вітчизняних та іноземних інвестицій, що в 
умовах макроекономічної нестабільності та військового протистояння є складним завданням. 
Достатньо відмітити, що у січні-липні 2015 року порівняно з відповіднім періодом 2014 року індекс 
промислової продукції України становив 80,5 %, тобто база внутрішнього інвестування зменшується 
[2]. Крім того, велика складність для інвестування в економіку України існує через недосконале 
законодавство, корумпованість чиновників, значні коливання валютного курсу тощо. Можемо 
погодитись з представником Української бізнес-палати Олегом Березюком, який зазначив: «Коли 
хочемо залучити інвестиції, передовсім маємо плекати національного інвестора. Іноземний інвестор 
прийде у країну тоді, коли побачить, що національний тут вкладає гроші. А коли люди не довіряють 
власній країні, то чому це мають робити іноземці» [3]. 

2. У коротко- і середньостроковому періодах імплементація Угоди про асоціацію між Україною та 
ЄС породжуватиме певні економічні втрати. Йдеться про вихід з ринку економічних суб’єктів унаслідок 
посилення конкуренції з виробниками-постачальниками з Євросоюзу, підвищення рівня безробіття та 
необхідність перенавчання і працевлаштування робочої сили, що вивільнятиметься у процесі 
реструктуризації економіки. 

3. Євросоюз не має цільової програми підтримки імплементації Угоди про асоціацію. 
Європейський інструмент сусідства має невеликий бюджет і поширюється на всіх сусідів ЄС. 
Імплементація Угоди про асоціацію і ПВЗВТ - це національний пріоритет, заходи якого мають 
фінансуватися державою та економічними суб’єктами України. 

Бюджет європейського інструменту сусідства на 2014-2020 рр. становить 15,5 млрд. євро, з яких 
близько 5 млрд. євро надійде до шести країн східного партнерства. На підтримку України закладено 
1,6 млрд. євро сукупної допомоги на розвиток у формі грантів. Передбачено також надання позики 
обсягом 3,4 млрд. євро макроекономічної допомоги. Останній транш загальним обсягом 1,6 млрд. 
євро було надано в березні 2015 року. З травня 2015 року діє програма макрофінансової допомоги 
обсягом фінансування 1,8 млрд. євро [4]. Кошти на надання допомоги Україні Єврокомісія запозичує 
на ринку капіталів і перекредитовує їх українському уряду. У разі неплатоспроможності України 
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відповідні витрати покриватимуть з Гарантійного фонду ЄС. Форма надання макроекономічної 
допомоги – поворотна чи безповоротна – залежить від показників економічного розвитку України та її 
спроможності виплачувати борги. Програми макроекономічної допомоги для України мають кредитну 
форму, оскільки експерти Єврокомісії зробили висновки про позитивні економічні перспективи нашої 
країни і скористалися результатами аналізу боргової стійкості, який провели експерти МВФ під час 
започаткування програми розширеного фінансування (EFF) у березні 2015 року. 

4. Адаптація регулятивної системи і правового поля України до стандартів ЄС є дуже витратною 
для нашої країни, проте немає достатніх стимулів для впровадження за відсутності в Україні чітких 
перспектив членства в Євросоюзі. 15 січня 2015 року Верховна Рада прийняла Закон «Про технічні 
регламенти і оцінку відповідності», згідно з яким Україна зобов’язувалась протягом 2015 року 
розробити і затвердити більше 3 тисяч технічних регламентів, які відповідають європейським. На 
момент прийняття Закону таких регламентів було затверджено всього 800. У травні 2015 року 
Мінекономрозвитку у звіті про заходи по імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 
повідомило, що наша країна уже привела у відповідність із міжнародним і європейським 
законодавством 30% національних стандартів. Разом з тим, глобальність завдання по гармонізації 
нормативної бази стає зрозумілою з того факту, що за оцінками Мінекономрозвитку, змін потребують 
29,6 тис. документів технічного регулювання. За деякими оцінками, впровадження міжнародної 
системи регулювання може сприяти зростанню ВВП України не менше ніж на 2% щорічно [4].   

Деякі українські виробники успішно здійснюють заходи по сертифікації своєї продукції, згідно з 
вимогами Євросоюзу. Наприклад, в серпні 2015 року експерти Продовольчої ветеринарної служби 
Європейської комісії провели аудит оцінки системи організаційного контролю та сертифікації насіння 
зернових в Україні та її відповідності вимогам ЄС. Результати перевірки – позитивні. Насіння, 
вироблене та сертифіковане в Україні, визнано еквівалентним виробленому й сертифікованому в ЄС. 
Це сприятиме відкриттю ринку ЄС та інших країн для ще однієї експортної позиції – насіння, що стане 
значним поштовхом у розвитку вітчизняного агросектору [5]. 

5. Для українських експортерів протягом 2015 року, по суті, діяла одностороння ЗВТ. Вони 
практично безмитно продавали свої товари на європейському ринку. Європейські ж компанії завозили 
в Україну товари, оплачували ввізне мито, що зберігало для вітчизняних виробників більш вигідні 
умови конкуренції на ринку. Імплементація Угоди про асоціацію і ПВЗВТ, починаючи з 2016 року, з 
одного боку, стане рушієм економічних реформ в Україні, з другого, для національного виробника 
скасування імпортних мит у короткостроковому періоді буде економічно не вигідним. Після дії багатьох 
негативних проблем – руйнування виробничих зв’язків та інфраструктури на Сході країни, блокування 
російського ринку збуту, втрати доступу до кредитних джерел і розкручування інфляції – посилення 
зовнішньої конкуренції збільшить кількість проблем на підприємствах вітчизняного виробництва. 
Однак, відтермінування запровадження ПВЗВТ у цілому негативно вплинуло на темпи проведення в 
Україні економічних реформ. Адже Угода про асоціацію та її невід’ємна частина ЗВТ – це і є найбільш 
амбіційна в історії нашої країни програма реформ. І відстрочку її реалізації більшість експертів 
називають головним мінусом цього рішення. 

6. Відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС Україна зобов’язалася змінити національну систему 
технічного регулювання і забезпечити відповідність технічних стандартів стандартам Євросоюзу. 
Проте збереження ЗВТ із СНД вимагає наявності ГОСТів для експортерів до країн СНД. Росія вважає, 
що буде мати місце «таємний» реекспорт на її ринок європейських товарів, які можуть наводнити 
Україну в результаті ЗВТ з ЄС, і масштабне витіснення українських товарів на російський ринок. Будь-
які дії Росії не зупинять адаптації українського законодавства до європейського, прийняття норм і 
стандартів ЄС триватимуть. Спеціально створена для допомоги нашій країні у реалізації Угоди Група 
ЄС з підтримки України під керівництвом Пітера Балаша вже активно розпочала роботу. Наприклад, 
Митний кодекс України уже на 90% відповідає європейським вимогам [6]. 

Для інтеграції України в ЄС необхідне проведення адекватної дерегуляції економіки нашої країни. 
У вирішенні цього питання є певні досягнення. Наприклад, на середину 2015 року відбулося скорочення 
дозвільних документів з 56 до 30, скасування обов’язкової сертифікації для 12 товарних груп і 
запровадження онлайн-сервісів для підприємців тощо. Однак, вплив цих законів на розвиток 
українського бізнес-середовища поки що незначний. Щоквартально Європейська бізнес-асоціація 
проводить опитування серед керівників своїх членських компаній – а це ключові компанії всіх секторів 
ринку – про стан інвестиційного клімату: чи змінюється він, які тенденції переважають, які проблеми є 
ключовими для інвесторів? У другому кварталі 2015 року інвестори оцінили рівень привабливості 
України на 2,55 бали з п’яти. Три бали – це нейтральний рівень, а все, що нижче, має від’ємне значення. 
Україна не може вийти з негативної зони інвестклімату з 2010 року. Додатних оцінок – чотири й п’ять – 
інвестори не поставили жодного разу за всю історію вимірювання індексу з 2008 року [7]. 

НБУ у травні 2015 року провів опитування серед керівників українських підприємств по питанню 
сприйняття факторів, які обмежують можливість збільшення виробництва (табл. 1) [8].  

Результати опитування свідчать, що дерегуляція – правильний, але далеко не єдиний обхідний 
захід. Сама по собі вона не вирішує тих основних проблем, на які наражається бізнес. Україна 
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надзвичайно вигідна для інвестора країна, насамперед через розташування, тому що знаходиться 
біля кордонів Євросоюзу. Але наші великі інвестиційні можливості фактично нівелюються 
непередбачуваністю державних рішень. Наприклад, нинішня фіскальна політика українського уряду 
знижує конкурентоспроможність компаній, які чесно сплачують податки (а більшість фірм з іноземних 
капіталом саме такі), і подальше погіршення цього питання лише відлякуватиме потенційних 
інвесторів. 

Таблиця 1 
Фактори, які обмежують можливість збільшення виробництва, % відповідей  

 
№ п/п Фактор Показник, % 

1 Надто високі ціни на енергоносії 49,0 

2 Надмірний податковий тиск 30,9 

3 Нестача оборотних коштів 31,1 

4 Недостатній попит 35,6 

5 Надмірний регуляторний тиск 16,7 

6 Корупція 18 

7 Значні коливання курсу гривні відносно інших валют 55,6 
Джерело : [8] 
 
Для українських виробників Угода про асоціацію між Україною та ЄС зробить торгівлю на 

європейському ринку простішою та дешевшою. Очевидно, що ці переваги мають сенс лише для 
підприємств, які працюють легально. Очікувати на значні іноземні інвестиції варто лише у випадку, 
коли зарубіжні компанії можуть вести бізнес, не вдаючись до використання тіньових схем. В умовах 
виживання підприємств за рахунок виведення частини бізнес-процесів у тінь, переваги Угоди можуть 
ще довго залишатись нереалізованим в Україні.  

Для того, щоб нові можливості Угоди про асоціацію стали фактором розвитку економіки, 
українські підприємства мають працювати відкрито та не ризикувати використанням тіньових схем. 
Завдання уряду – забезпечити бізнесу таку можливість. За попередніми розрахунками 
Мінекономрозвитку у першому кварталі 2015 року рівень тіньової економіки порівняно з відповідним 
періодом 2014 року збільшився на 5 в.п. – до 47% від обсягу офіційного ВВП [7]. 

Відсутність реформ в умовах воєнного конфлікту на сході України сприяє розвитку нових тіньових 
схем. Концентрація ресурсів у оборонно-промисловому секторі та зловживання менеджменту на цих 
підприємствах створили умови для збільшення обсягів розкрадання бюджетних коштів через державне 
оборонне замовлення. Ситуація ускладнюється тим, що інформація про діяльність державних 
підприємств недоступна для аналізу. Це створює тіньовій економіці в оборонно-промисловому комплексі 
сприятливе підґрунтя. Тіньова економіка набула широкого поширення і в зовнішній торгівлі. Традиційні 
елементи, пов’язані з контрабандою та маніпуляцією митною вартістю, зокрема з складними митними 
процедурами, можливостями мінімізації оподаткування та корупція, доповнились новими: 

1) Окуповані території, де бізнесова діяльність не регулюється та не оподатковується за 
українським законодавством, фактично є «чорною дірою» для вітчизняної економіки. Корупція на 
пропускних пунктах між окупованими районами та підконтрольною владі територією створили умови 
для формування нових тіньових схем.  

2) Адміністративні обмеження на обмін іноземної валюти та запровадження оподаткування цих 
операцій сформували тіньові ринки обміну валюти. Банки створили паралельну систему обміну 
валюти за курсом, наближеним до ринкового.  

3) Непослідовна кадрова політика в ДФС підтримала хабарництво на митниці та в податковій 
службі.  

За даними експертів реального сектору економіки, постачання на експорт продукції з окупованих 
територій набуло масового характеру. При цьому офіційно Україна часто зазначається як країна 
походження таких товарів. Географія такої контрабанди є дуже широкою, включаючи Європейський 
Союз.  

Для отримання орієнтовних оцінок тіньових обсягів експортно-імпортних операцій між Україною 
та ЄС можна використати метод дзеркальної статистики, який дозволяє порівняти дані з різних 
джерел інформації щодо певного потоку товарів між країнами. У даному випадку використовується 
статистика Євросоюзу та Державної служби статистики України. На основі отриманої інформації з 
двох джерел та експертних розрахунків, дані експорту та імпорту можна співставити. Теоретично, для 
такого товарного потоку дані, отримані з різних джерел інформації, повинні бути однаковими. Але на 
практиці між ними є розбіжність, яка найчастіше пояснюється контрабандою або штучним заниженням 
чи завищенням цін. 

Розбіжності між цифрами Держкомстату та Євростату щодо товарних потоків з України до ЄС є 
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майже за всіма товарними групами. Експорт з України фруктів та овочів, мінералів, хімічної продукції, 
пластмас та резини, шкіри та лісу є меншим за офіційними показниками імпорту цих товарів до ЄС. 
Розбіжність складає від 10 до 200 % [9]. За всіма наведеними групами товарів у 2015 році 
спостерігається тенденція до збільшення нелегального експорту. Причиною цього можуть бути 
контрабанда та штучне заниження цін експорту. Українські експортери, як правило, занижують 
експортні ціни для того, щоб залишити частину своїх коштів за кордоном та зменшити доходи і, 
відповідно, мінімізувати податок на прибуток. Вимоги щодо обов’язкового продажу валюти мотивують 
підприємців до розміщення коштів за кордоном для того, щоб не втратити їх. Таким чином, експортери 
використовують подібні схеми для збереження своїх коштів та мінімізації оподаткування. 

Як показує дзеркальна статистика з ЄС, заниження вартості імпорту має також великі масштаби 
при імпорті споживчої та інвестиційної продукції. Заниження вартості одягу та взуття становить від 50 
до 80 відсотків від ціни, придбаної у європейських компаній продукції. На значні суми занижується 
вартість імпорту інвестиційної продукції, зокрема машин та обладнання – на 40%, транспортних 
засобів – на 25-30% [9]. Заниження вартості інвестиційної продукції зумовлено тим, що підприємства 
намагаються мінімізувати податок на прибуток. Фактично, ця цифра є індикатором ефективності 
існуючої системи оподаткування, зокрема податку на прибуток підприємств. 

Наведені явища не є унікальними для України, вони спостерігаються і в країнах ЄС, проте їх 
масштаб є значно меншим. Українські виробники повинні нести додаткові трансакційні витрати на 
обслуговування тіньових оборудок, що знижує їхню конкурентоспроможність порівняно з європейськими 
фірмами. Існуючий стан справ потрібно реально змінювати. Умови ведення бізнесу мають максимально 
сприяти його виходу з «тіні» та здійсненню зовнішньоторгівельних операцій у легальний спосіб, оскільки 
від суто формального їх переведення на європейські правила традиційними чиновницькими методами 
українського зразка буде мало користі як держбюджету, так і економіці в цілому. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, необхідність європейської інтеграції 
поділяє більшість населення України. Сьогодні надзвичайно важливою є реалізація Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС. Це актуально у кількох аспектах. По-перше, рівень нової угоди впливає 
на стан реформування України. Отже, виконання Угоди про асоціацію Україна – ЄС є сьогодні 
важливим інструментом, за допомогою якого можна спостерігати реформи або їх відсутність у 
динаміці. По-друге, ефективність виконання взятих на себе зобов’язань є важливим аргументом для 
європейської сторони стосовно реальної заінтересованості України в інтеграції до ЄС, готовності 
впроваджувати радикальні реформи, а не оперувати лише проєвропейською риторикою. По-третє, 
виходячи із результатів виконання нової угоди, ЄС має можливість надавати або стримувати подальші 
стимули для України. Цей аспект набуває надзвичайного значення у світлі оптимізації відносин 
України з Європейським Союзом. 

В Україні все частіше висловлюється думка, що інтеграція до ЄС може бути об’єднавчою, 
загальнонаціональною ідеєю. В принципі це можливо за таких умов: 1) влада повинна здійснювати 
відкриту, прозору, зрозумілу для громадян європейську інтеграційну політику, жити та управляти 
країною за європейськими нормами і стандартами; 2) громадяни мають бути добре поінформовані про 
переваги та ризики приєднання країни до ЄС, а також мають відчувати конкретні позитивні результати 
реалізації європейського інтеграційного курсу. 

В умовах світової фінансової кризи і надалі проводити економічну політику, засновану на 
популізмі, практично неможливо. В української влади з’являється шанс проведення глибоких 
системних реформ у європейському напрямі. 
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Шинкар В.А., Машкара-Чокнадій В.В., Яцко Г.В. ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ ЯК ФАКТОР ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 
Мета – розробка теоретичних, методологічних положень і практичних рекомендацій щодо імплементації 

Угоди про асоціацію та Поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Україною та Євросоюзом. 
Методика дослідження. Методологічною і теоретичною основою статті є праці вітчизняних, іноземних 

вчених, а також результати власних досліджень. У статті використано діалектичний метод пізнання (для викладу 
основного матеріалу дослідження), індукції та дедукції, системний підхід (для аналізу основних наслідків 
запровадження ПВЗВТ та в загальному Угоди по асоціацію України з ЄС), метод дзеркальної статистики (для 
аналізу експортно-імпортних операцій між Україною та ЄС).  

Результати. Обґрунтовано необхідність євроінтеграції для ефективного економічного розвитку України. 
Встановлено, що виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС є важливим інструментом, за допомогою 
якого можна проаналізувати стан готовності впроваджувати радикальні перетворення в економіці країни. 
Виявлені основні чинники, які заважають реалізації євроінтеграційних прагнень українського суспільства: 
відсутність мотивації у влади здійснювати відкриту, зрозумілу для громадян євроінтеграційну політику та 
непроінформованість громадян про переваги та ризики приєднання країни до ЄС. В контексті Угоди з’явились 
реальні перспективи економічних перетворень в українському суспільстві. 

Наукова новизна. Обґрунтовано доцільність впровадження Поглибленої і всеохоплюючої зони вільної 
торгівлі України з ЄС та необхідність в рамках реалізації Угоди проведення грамотної інформаційної політики в 
українському суспільстві щодо переваг та ризиків приєднання країни до ЄС. 

Практична значущість. Отримані результати дослідження сприяють ефективній політиці реалізації 
економічної частини Угоди про асоціацію між Україною і ЄС та можуть бути застосовані з метою подолання 
негативних наслідків вступу в дію Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі України з Євросоюзом. 

Ключові слова: Європейський Союз, Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі, Угода про 
асоціацію, імплементація, євроінтеграція, зовнішньоекономічні відносини. 

 
Shynkar V.A., Mashkara-Choknadii V.V., Yatsko G.V. ECONOMIC TRANSFORMATIONS IN UKRAINIAN 

SOCIETY AS A FACTOR OF EUROPEAN INTEGRATION 
Purpose – to develop theoretical and methodological theses and practical recommendations of implementation of 

the Association Agreement and Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) between Ukraine and EU. 
Methodology of research. Methodological and theoretical bases of the article are scientific researches of 

domestic and foreign scientists and the results of author. The article used the dialectical method of cognition (to present 
the main research), induction and deduction, systematic approach (to analyze the main consequences of implementation 
of the DCFTA and the General Agreement on association of Ukraine with the EU), the method of mirror statistics 
(analysis of export-import operations between Ukraine EU). 

Findings. The article is devoted to the necessity of European integration for effective economic development of 
Ukraine. Effectuation of the Association Agreement between Ukraine and the EU is an important instrument that enables 
to analyze the state of readiness for implementation of radical transformations in the economy. The main factors that 
hinder the implementation of European aspirations of Ukrainian society are the lack of motivation of the government to 
carry out the open, understandable for citizens European integration policy and ignorance of Ukrainian citizens about the 
benefits and risks of the country's accession to the EU. In the context of the Agreement there were real prospects for 
economic transformations in Ukrainian society. 

Originality. The article deals with the expediency of implementation of the Deep and Comprehensive Free Trade 
Area between the EU and Ukraine and carrying out the literate information policy in the Ukrainian society what concerns 
the benefits and risks of the country's accession to the EU. 

Practical value. The results of the research contribute to the effective implementation of the economic part of the 
Association Agreement between Ukraine and the EU and can be applied to overcome the negative consequences of the 
coming into force of the Deep and Comprehensive Free Trade of Ukraine with the EU. 

Key words: The European Union, Deep and Comprehensive Free Trade Area, Association Agreement, 
implementation, integration, foreign economic relations. 

 
Шинкарь В.А., Машкара-Чокнадий В.В., Яцко Г.В. ЕКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В 

УКРАИНСКОМ ОБЩЕСТВЕ КАК ФАКТОР ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
Цель – разработка теоретических, методологических положений и практических рекомендаций по 

имплементации Соглашения об ассоциации и Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (УВЗСТ) 
между Украиной и Евросоюзом. 
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Методика исследования. Методологической и теоретической основой статьи являются труды 
отечественных, иностранных ученых, а также результаты собственных исследований. В статье использованы 
диалектический метод познания (для изложения основного материала исследования), индукции и дедукции, 
системный подход (для анализа основных последствий введения УВЗСТ и в общем Соглашения об ассоциации 
Украины с ЕС), метод зеркальной статистики (для анализа экспортно-импортных операций между Украиной и ЕС). 

Результаты. Обоснована необходимость евроинтеграции для эффективного экономического развития 
Украины. Установлено, что выполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС является важным 
инструментом, с помощью которого можно проанализировать состояние готовности общества проводить 
радикальные преобразования в экономике страны. Выявлены основные факторы, которые мешают реализации 
евроинтеграционных стремлений украинского общества: отсутствие мотивации у власти осуществлять открытую, 
понятную для граждан евроинтеграционную политику и неосведомлённость граждан о преимуществах и рисках 
присоединения страны к ЕС. В контексте Соглашения появились реальные перспективы экономических 
преобразований в украинском обществе. 

Научная новизна. Обоснована целесообразность внедрения Углубленной и всеобъемлющей зоны 
свободной торговли Украины с ЕС и необходимость в рамках реализации Соглашения проведения грамотной 
информационной политики в украинском обществе относительно преимуществ и рисков присоединения страны к 
ЕС. 

Практическая значимость. Полученные результаты исследования способствуют эффективной политике 
реализации экономической части Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и могут быть применены с 
целью преодоления негативных последствий вступления в действие Углубленной и всеобъемлющей зоны 
свободной торговли Украины с Евросоюзом. 

Ключевые слова: Европейский Союз, Углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли, 
Соглашение об ассоциации, имплементация, евроинтеграция, внешнеэкономические отношения. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 
Постановка проблеми. В умовах буремних подій на світовій арені, міжнародна міграція 

постала як комплексна глобальна проблема, що торкається інтересів усіх країн світу. Одним зі 
світових центрів тяжіння мігрантів виступає Європейський континент, а саме країни Європейського 
Союзу. Міграційні процеси в ЄС викликають особливий інтерес, так як характеризуються 
особливостями переміщення населення як всередині самого співтовариства, у зв’язку з 
розширеннями Європейського Союзу, так і зовнішніми міграціями. Сьогодні країни ЄС стикаються з 
рядом проблем у міграційній сфері, які потребують комплексного та загального підходу до їх 
вирішення, що має здійснюватись за допомогою продуманої міграційної політики.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням даної теми займались багато 
вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як: О. А. Малиновська, В. В. Козик, С. В. Головко, 
О. Г. Пуригіна, С. С. Саїв тощо. 

Незважаючи на наявність значної кількості наукових досліджень, присвячених міграційним 
процесам у світі, існують питання, які є актуальними в сучасних міжнародних відносинах. На сьогодні 
важливим є дослідження нелегальної міграції в Європейському Союзі з метою розробки наступних 
стратегічних заходів для вирішення та подолання витоків міграційної кризи.  

Постановка завдання. Метою наукового дослідження є аналіз міграційних процесів в країнах 
Європейського Союзу та висвітлення основних проблем у міграційній сфері.  

Виклад основного матеріалу дослідження. З 2014 року Європейський Союз охопила 
міграційна криза, яка набирає масштабних обертів. Ряд європейських країн опинилися в епіцентрі 
міграційних подій. Внаслідок зростаючої кількості міграційних хвиль, країни Євросоюзу переживають 
випробування на міцність та стійкість.  

Міграційні процеси у країнах ЄС є досить інтенсивними як у зовнішньому, так і у внутрішньому 
вимірах, однак географічна структура міграційних потоків країн ЄС суттєво відрізняється. 

Станом на 01.01.2014р. найбільше іммігрантів прибуло до Німеччини, Великої Британії, Франції, 
Італії та Іспанії [6]. Щодо еміграції, то найбільшою кількістю емігрантів характеризуються такі країни, 
як: Іспанія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Польща [2].  
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За відповідних показників міграційного руху осіб позитивне сальдо міграції характерне для 16 
країн ЄС, при цьому найбільший міграційний приріст спостерігається у Німеччині, Великій Британії та 
Італії. Відповідно від’ємне міграційне сальдо спостерігається в 12 країн ЄС, з найбільшим показником 
в Іспанії, Греції та Португалії.  

Розширення ЄС обумовило значний міграційний потік з країн Східної Європи на Захід 
континенту, передусім до тих держав, які не встановлювали перехідних обмежень для 
працевлаштування громадян нових країн-членів (Велика Британія, Ірландія, Швеція). Сформувались 
досить широкі міграційні коридори: з Польщі та країн Балтії до Великої Британії та Ірландії; з Румунії 
та Болгарії до Італії та Іспанії [7].  

Хоча економічний чинник залишається вагомим, все більше громадян ЄС, у першу чергу 
громадян старих країн-членів, декларують сімейну мету переїзду. Завдяки невеликим відстаням, 
символічним платам та численним програмам обміну зростає навчальна міграція. Простота переїзду 
між країнами й відсутність бюрократичних перепон сприяє збільшенню міграційних потоків, що 
складаються з економічно неактивних громадян, пенсіонерів, які обирають для проживання, принаймні 
впродовж частини року, більш сприятливі за кліматичними умовами країни Євросоюзу. 

Міграція є могутнім чинником європейської інтеграції. Опитування показують, що 10% європейців 
працездатного віку в якийсь період свого життя працювали в інших, ніж власна, країнах Європи. 
Причому серед громадян, які мають такий досвід, європейська ідентичність виражена яскравіше. Вона 
притаманна майже 80% мігрантів, у порівнянні з 54% населення, яке не має міграційного досвіду [9]. 

Водночас європейська статистична агенція станом на 01.01.2014 р. зафіксувала проживання на 
території ЄС близько 35 млн. іноземців. Це 14,6 млн. громадян інших країн Євросоюзу (2,7% 
населення). Причому в таких країнах, як Люксембург, Бельгія, Ірландія та Кіпр громадяни ЄС 
становлять більшість іноземців, та 20,4 млн. громадян третіх країн (4% населення) [2]. 

Найчисельніші контингенти іноземців з третіх країн проживали в Німеччині, Італії, Іспанії, 
Франції, Великій Британії. По відношенню до всього населення частка іноземців була найбільшою в 
Латвії, Естонії, Австрії, Іспанії.  

Найбільше вихідців, які проживають в ЄС спостерігається з третіх країн, а саме: з Туреччини 
(9,7%), Марокко (6,7%), Китаю (3,6%), Індії (3,2%) та України (3,1%). Також до цього списку країн 
можемо внести Росію, Албанію, Сербію, Пакистан та США. Загалом на ці десять країн припадає 37,5% 
всіх іноземців з третіх країн, що проживають в країнах ЄС [6].  

В країнах ЄС найбільше дозволів на проживання іноземцям надають по сімейним обставинам, 
для роботи, навчання тощо. До прикладу, у 2013 р. країни ЄС видали іноземцям 472 тис. дозволів на 
перебування з метою навчання. Найбільше дозволів на перебування у зв’язку з навчанням було 
оформлено в 2013 р. у Великій Британії  – 198,8 тис., 59 тис. таких дозволів видала Франція, 40 тис. – 
Німеччина. 

На сьогодні демографічна ситуація, що склалася в більшості європейських країн та потреби 
ринку праці надзвичайно сильно впливають на міграційну політику ЄС. Так, природній приріст 
населення країн ЄС невпинно скорочується, що несе відповідні загрози для розвитку держав та 
підтримання усталеного рівня життя їх громадян. За прогнозами до 2060 р. населення європейських 
країн буде поступово скорочуватися. До прикладу, у 2015 р. населення країн Європейського Союзу 
становить приблизно 508 млн. осіб, то за рахунок природного відтворення до 2060 р. воно зменшиться 
до 428 млн. осіб. Якщо ж враховувати міграційні потоки, то ситуація кардинально змінюється. Кількість 
населення у порівнянні з 2015 р. зросте до 2060 р. і сягне приблизно 514 млн. осіб [6]. 

Ще одним важливим демографічним чинником, що відіграє велике значення, є швидке старіння 
населення Європи, яке призведе до проблем у функціонуванні пенсійної системи, забезпеченні 
потреб економіки робочою силою. Хоча на сьогодні безробіття в країнах ЄС доволі високе, особливо 
безробіття молоді, низка країн-членів уже відчувають дефіцит працівників в деяких галузях та 
регіонах. Зокрема, є гостра потреба в працівниках IT- галузі, в секторі медичних та соціальних послуг 
тощо. Приплив додаткових людських ресурсів ззовні дещо пом’якшує ці проблеми, адже імміграція 
забезпечує до 40 % приросту населення європейських країн. Особливо бажаним є прибуття 
висококваліфікованих іммігрантів та їх вагомий внесок у формування економіки. З цією метою уряди 
країн ЄС намагаються впроваджувати ефективну інтеграційну політику щодо мігрантів. Так, для 
порівняння інтеграційних політик країн ЄС використовується Індекс інтеграції мігрантів (MIPEX), що є 
унікальним способом вимірювання політики, спрямованої на інтеграцію мігрантів у суспільство держав 
ЄС, а також до ряду інших держав. 

Показники індексу розроблені з метою аналізу можливостей мігрантів брати участь у житті 
суспільства. Так, зокрема, даний індекс включає наступні напрямки, які дозволяють оцінити ситуацію у 
країні [8]:  

− мобільність ринку праці; 
− возз’єднання сімей; 
− освіта; 
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− політична участь;  
− довгострокове проживання;  
− доступ отримання громадянства;  
− антидискримінація.  
Оцінка за даними критеріями здійснюється за 100-бальною шкалою. Результати розподіляються 

наступним чином:  
− 0 – критично несприятлива інтеграційна політика;  
− 1-20 – несприятлива; 
− 21-40 – трохи несприятлива;  
− 41-59 – напівсприятлива; 
− 60-79 – трохи сприятлива;  
− 80-100 – сприятлива. 
Щодо оцінки ефективності інтеграційної політики країн, то  перше місце за ефективністю 

інтеграційної політики посідає Швеція (83 бали), відповідно ця країна впроваджує найбільш сприятливі 
для мігрантів умови участі у суспільному житті.  

З-поміж європейських країн з найвищим рівнем індексу інтеграції мігрантів за конкретними 
напрямами, Швеція є лідером за такими напрямами, як мобільність ринку праці, освіта та 
антидискримінаційна політика. Португалія ж лідирує у таких сферах як возз’єднання сім’ї та доступ 
отримання громадянства. Бельгія та Норвегія лідирують за показниками політичної участі та 
довгострокового проживання відповідно [8]. 

Ефективна розробка та реалізація політики інтеграції мігрантів у суспільство будь-якої країни 
значним чином впливає на соціально-економічний розвиток країни в цілому. Існує ряд випадків, коли 
іммігранти вже не намагаються асимілюватись і засвоїти новий стиль життя та мову, а створюють 
закриті зони проживання, де і стараються зберегти свою ідентичність, національні традиції, релігію, 
культуру. У багатьох європейських країнах утворились національні анклави іммігрантів, інтереси яких 
часто не співпадають із законами та традиціями країни перебування. Тим самим іммігранти 
породжують соціальну напругу у суспільстві. 

Ще однією важливою складовою міграційних процесів є міграція біженців, яка, на сьогодні, стала 
надзвичайно актуальною у зв’язку з воєнними подіями на Сході. 

Події «Арабської весни», війна в Сирії викликали додаткові потоки біженців в Європу. Кількість 
клопотань про надання захисту, поданих в ЄС-27 в 2001 р., становила 425 тис., в 2006 р скоротилася 
до 200 тис., проте знову зросла в 2012 р. до 335895. У 2013 р. шукачів притулку було на сто тисяч 
більше, ніж попереднього року, – 435190, а вже у 2014 р. – 626065 [5]. Необхідно звернути увагу на те, 
що станом на сьогодні Євросоюз зіткнувся з «безпрецедентною ситуацією» – число біженців, які 
загинули тільки з початку 2015 р. при спробі перетнути Середземне море, перевищує 1800, при цьому 
за останні десять років у Середземному морі загинули близько 25 тис. осіб, які намагалися дістатися 
Європи [3].  

Найбільшу частку шукачів притулку у ЄС торік склали громадяни Сирії, Афганістану, Косово, 
Еритреї, Сербії, Пакистану, Іраку, Нігерії, Росії, Албанії, Сомалі [4].  

Внаслідок «міграційної лихоманки» Європа зіткнулася з проблемами у міграційній сфері, адже 
ряд європейських країн не в змозі впоратися з надмірним потоком переселенців, який стає все більш 
неконтрольованим з боку європейських держав. Наразі Угорщина закрила свої кордони з Сербією 
через сутички між місцевою поліцією та біженцями і планує побудувати якомога більше парканів на 
кордонах з Румунією та Хорватією.  

Ключові проблеми у міграційній сфері для Європейського Союзу полягають не тільки в 
перерозподілі та утриманні біженців, але і в тому, що масовий наплив біженців виснажує ресурси 
країн, породжує соціальну напругу серед корінних європейців тощо. Наразі у Європі зростає 
антисемітизм і антимусульманські настрої. Тому європейським лідерам необхідно боротися з 
екстремізмом і в той же час забезпечити гідне життя біженцям.  

На сьогодні кількість біженців з країн Близького Сходу невпинно зростає до країн ЄС (за вісім 
місяців цього року на територію Європейського Союзу в’їхало понад 500 тис. осіб), що змушує 
європейських лідерів зосередити свою увагу на вирішенні їх проблем. Зокрема, на надзвичайному 
саміті Євросоюзу, міністри внутрішніх справ ЄС відійшли від традиції консенсусу і більшістю голосів 
ухвалили план переселення 120 тис. біженців, які перебувають у Європі (Греції, Угорщині та Італії). До 
прикладу, першу групу біженців відправили з Італії до Швеції у рамках нової програми перерозподілу 
мігрантів між країнами ЄС. До Стокгольма відлетіли 19 вихідців з Еритреї, у тому числі 5 жінок [1]. 
Процес перерозподілу шукачів притулку є важливим кроком на шляху до стабілізації міграційної кризи 
в Європі. Проте є ряд центральноєвропейських країн, які відмовляються приймати систему квотування 
при розміщенні мігрантів на своїй території (наприклад, Чехія). Тому дана політика щодо 
перерозподілу мігрантів не є прийнятною для більшості європейських держав. 
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Висновки з проведеного дослідження. Нелегальна міграція є викликом для європейських 
країн в сфері регулювання міграційними процесами. До прикладу, за оцінками Єврокомісії, на 
території ЄС перебуває від 6 до 8 млн. іноземців без врегульованого правового статусу. Міграційна 
політика відкритих дверей ЄС зумовила ряд суперечностей серед європейських країн, адже одні 
країни виявилися прихильними до неї (наприклад, Німеччина), а інші – ні. Зокрема, Німеччина 
розраховує прийняти до кінця нинішнього року до мільйона біженців. Таку поступливу політику щодо 
мігрантів не поділяють в Європі. Тому в даному питанні Європейський Союз діє не узгоджено та 
роз’єднано. Однозначно стверджувати, що нинішня політика відкритих дверей для біженців є 
ефективною та дієвою неможливо, адже надмірний потік мігрантів на європейський континент є 
важким тягарем, що спричиняє ряд проблем: виснаження ресурсів країн, навантаження на бюджет 
приймаючої країни, зростання соціальної напруги у суспільстві по відношенню до мігрантів тощо. Тому 
європейським лідерам потрібно скоординувати свої зусилля по удосконаленню міграційного та 
прикордонного контролю. 
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Кушнір Н.О. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
СОЮЗУ 

Мета – аналіз міграційних процесів в країнах Європейського Союзу та висвітлення основних проблем у 
міграційній сфері.  

Методика дослідження. В процесі дослідження використовувалися такі методи, як: аналіз і синтез (для 
вивчення та дослідження особливостей розвитку міграційних процесів у країнах ЄС), діалектичний та абстрактно-
логічний (для теоретичного узагальнення та формулювання висновків). 

Результати дослідження. Виявлено, що на Європейському континенті повною мірою спостерігається 
характерна для нинішнього світу інтенсифікація міжнародних міграційних процесів. Встановлено, що предметом 
спільних політичних рішень Європейського Союзу є така важлива складова інтеграційних процесів, як 
пересування людей, поряд із вільним рухом товарів та капіталів, яка стосується ситуації і всередині 
співтовариства, і його міграційних відносин з третіми країнами. 

Проаналізовано міграційну кризу в країнах Європейського Союзу і встановлено ряд проблем у міграційній 
сфері, що зачіпають інтереси європейських країн. Подано Індекс інтеграції мігрантів (MIPEX), що є унікальним 
способом вимірювання політики, спрямованої на інтеграцію мігрантів у суспільство держав ЄС.  

Наукова новизна дослідження полягає в обґрунтуванні міграційної кризи на європейському континенті в 
умовах відкритості кордонів.  

Практична значущість. Окремі положення наукового дослідження можуть бути використані в навчальному 
процесі при викладанні фахових дисциплін: “Міжнародні економічні відносини”, “Світова економіка” тощо, а також 
при написанні наукових робіт. 

Ключові слова: міграція, мігранти, біженці, Європейський Союз, міграційна криза. 
 

Kushnir N.О. MODERN STATE AND PROBLEMS OF MIGRATORY PROCESSES IN THE COUNTRIES OF 
EUROPEAN UNION 

Purpose – an analysis of migratory processes in the countries of European Union and illumination of basic 
problems in a migratory sphere. 

Methodology of research. In research process used methods such as: analysis and synthesis (for study and 
research of features of development of migratory processes in the countries of EU), dialectical and abstractly-logical (for 
theoretical generalization and formulation of conclusions). 

Findings. Revealed that on the European continent fully observed characteristic of this world intensification of 
international migration. Established that the joint policy of the European Union is such an important part of integration 
processes as movement of people, along with the free movement of goods and capital, which for the situation inside the 
community, and its migration relations with third countries. 

Analyzed migration crisis in the European Union and established a number of problems in the sphere of migration 
affecting the interests of European countries. Posted integration of migrants Index (MIPEX), which is a unique way to 
measure policies to integrate migrants into society of the EU. 

Originality of research consists in the ground of migratory crisis on the European continent in the conditions of 
openness of boundaries. 

Practical value. Separate positions of scientific research can be used in an educational process at teaching of 
professional disciplines: the “International economic relations”, “World economy” and others like that, and also at writing 
of the advanced studies. 

Key words: migration, migrants, refugees, European Union, migratory crisis.  
 

Кушнир Н.А. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СТРАНАХ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Цель – анализ миграционных процессов в странах Европейского Союза и освещения основных проблем в 
миграционной сфере. 

Методика исследования. В процессе исследования использовались такие методы, как: анализ и синтез 
(для изучения и исследования особенностей  развития миграционных процессов в странах ЕС), диалектический и 
абстрактно-логический (для теоретического обобщения и формулировки выводов) и другие. 

Результаты исследования. Выявлено, что на Европейском континенте в полной мере наблюдается 
характерная для нынешнего мира интенсификация международных миграционных процессов. Установлено, что 
предметом совместных политических решений Европейского Союза есть такая важная составляющая 
интеграционных процессов, как передвижение людей, рядом со свободным движением товаров и капиталов, 
которая касается ситуации и внутри сообщества, и его миграционных отношений с третьими странами. 

Проанализирован миграционный кризис в странах Европейского Союза и установлен ряд проблем в 
миграционной сфере, затрагивающих интересы европейских стран. Подан Индекс интеграции мигрантов 
(MIPEX), который является уникальным способом измерения политики, направленной на интеграцию мигрантов в 
общество государств ЕС. 

Научная новизна исследования заключается в обосновании миграционного кризиса на европейском 
континенте в условиях открытости границ. 

Практическая значимость. Отдельные положения научного исследования могут быть использованы в 
учебном процессе при преподавании профессиональных дисциплин: “Международные экономические 
отношения”, “Мировая экономика” и тому подобное, а также при написании научных работ. 

Ключевые слова: миграция, мигранты, беженцы, Европейский Союз, миграционный кризис. 
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СПЕЦИФІКА ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА 
МОЖЛИВОСТІ ЇЇ КОРЕКТУВАННЯ 

 
Постановка проблеми. В сучасному розвинутому ринковому середовищі досвід створення та 

функціонування ефективної податкової системи має багато цінного і корисного. Водночас, при його 
використанні необхідно брати до уваги й об’єктивні умови, в яких створюється та розвивається 
податкова система, а також конкретний соціально-економічний стан в країні, рівень нагромаджених 
багатств, і навіть психологічні установки і традиції населення. Разом з тим, податкова система 
держави не може бути кращою за те суспільство, яке вона обслуговує. Податкова система є прямим 
відображенням фіскальності держави та особливостей фінансово-податкових відносин в країні.  

Сьогодні фінансово-економічна наука не може точно відповісти, до яких наслідків приведе та чи 
інша дія держави у сфері оподаткування, оскільки соціально-економічна система є дуже складною 
суспільною конструкцією, що включає в себе різноманітні зв’язки і взаємозалежності.  

Податкова система України сьогодні – це предмет спекуляцій у політичній сфері. Більшість 
варіантів реформування податкової системи переважно мають популістський характер і містять, 
здебільшого, суцільну еклектику. Вирішення національних проблем оподаткування дуже часто 
пов’язується з реформами податкової системи; головне, щоб вони були реальними, а не 
формальними.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми створення дієвої податкової системи в 
Україні є очевидними. Питанням у цій сфері присвячено чимало досліджень всебічного характеру.  

Соколовська А. М. розглядає податкову систему цілісно, приділяючи значну увагу багатьом 
податкам – на споживання, особистим (дохідним та майновим), на фонд оплати праці [8]. 
Мельник В. М. акцентує увагу на прямих податках, здебільшого аналізуючи особистий прибутковий 
податок, а також, частково, майнове і земельне оподаткування [4]. Проте, в частині пропозицій 
стосовно удосконалення національної податкової системи, простежується певна однотипність; в 
основному, зміст рекомендацій зводиться до покращення чинних механізмів справляння податків, або 
до необхідності запровадження майнового оподаткування – податку на нерухомість.  

Андрущенко В. зосереджує увагу на об’єктивності походження держави як податкового інституту, 
в рамках якого податкова варіативність є різноманітною і практично необмеженою [3]. Це створює 
передумови для виходу за стандартні рамки аналізу податкової системи та розробки варіантів її 
покращення.  

В більшості наукових досліджень мало уваги приділено передовим механізмам оподаткування, 
які мають місце в економічно розвинутих соціально ринкових країнах. Це свідчить про актуальність 
податкової проблематики та необхідність її розкриття в науковому і практичному аспектах.  

Податкова система України хоч і є достатньо вивченою, але постійно залишається актуальною і 
перебуває в центрі наукових дискусій, що обумовило вибір теми дослідження.  

Постановка завдання. Метою статті є оцінка становлення, розвитку та теперішнього стану 
податкової системи України, а також обґрунтування рекомендацій щодо можливих напрямів її 
модернізації та вдосконалення.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Відносно “досконала”, але й разом з тим доволі 
ефективна класична податкова система, яка має специфічні риси та особливості в країнах з 
усталеною ринковою економікою, механічно перенесена в Україну з самого початку розвитку власної 
податкової справи. Проте, це явище мало досить деструктивний, і навіть руйнівний характер, що 
постало головною причиною появи ряду фіскальних проблем, які призвели до негативного впливу 
оподаткування на розвиток економіки та соціальної сфери. Це завжди потребувало постійного 
коректування податкової системи.  

Стартовий етап формування і розвитку національної податкової системи не завершився успіхом 
через відсутність як власного досвіду фінансової діяльності держави в зазначеній сфері, так і через 
неможливість однозначного закріплення верховенства права у вищих органах влади й управління 
держави. Перші досягнення створення ефективної податкової системи з другої половини 1990-х рр. 
дали певні позитивні результати. На цей час вже було здійснено економічне загальнотеоретичне 
обґрунтування концептуальних підходів щодо побудови податкової системи; однак, кардинальних 
заходів щодо її поліпшення зроблено ще занадто мало: спрямованість на її реформування присутня в 
достатній мірі, а реальне втілення не відповідає стандартом якості, є надто тривалим і запізнілим в 
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часі. Пропозиціям з трансформації податкової системи властивий здебільшого безсистемний зміст, 
надмірна варіативність різних реформістських програм та проектів переважно має непрофесійний 
характер, що тільки дестабілізує її, ніж удосконалює, не сприяючи позитивній раціоналізації та 
оптимізації. Вказані проблеми стоять вагомою перешкодою на шляху до створення ефективної 
податкової системи. Через це, податкова система є невідповідною ринковим умовам господарювання, 
а також мінімальною за осяжністю свого охоплення суспільного життя. Зазначене вимагає частих змін 
та істотних доопрацювань. А більшість податкових трансформацій здійснюється без належного 
фінансового обґрунтування податків, їх впливу на перебіг соціально-економічних процесів, наслідків 
на макрофіскальному рівні і результатів на мікроекономічному рівні.  

Досвід фіскальної практики в незалежній Україні налічує неодноразові спроби реформування 
податкової системи, її складу і структури, удосконалення механізму справляння кожного окремо 
взятого податку, але без відповідної взаємопов’язаності між собою, без належного органічного 
взаємоузгодження та взаємодоповнення. Чисельність податкових змін, замін, доповнень підтверджує 
потребу не реформування чинної системи податків, а корінної трансформації національної податкової 
системи. Зважитись необхідно на кардинальність, радикальність та абсолютну нестандартність 
заходів податкової трансформації як це здійснювалось у ринково розвинутих країнах, що постане 
вагомим стимулом прискорення позитивних зрушень в суспільстві. Безперервність податкових 
реформ має припинитись терміновою раптовістю переорієнтації податкових пріоритетів:  

− рівень податкового навантаження повинен ґрунтуватись не на бюджетних потребах держави, а 
виходити з рівня доходів та міри фінансового забезпечення платників, їх платоспроможних 
можливостях;  

− податкова система має бути зорієнтована не на максимально можливу чисельність податків та 
їх величину, а на масу податкових надходжень в бюджет. З цією метою необхідне впровадження 
декількох максимально ефективних як з фіскальної точки зору податків, так і в повноцінній 
адекватності виконання регулювальної функції в контексті нейтральності та соціальної справедливості 
оподаткування;  

− податкова система мусить стимулювати процеси капіталотворення та нагромадження, сприяти 
формуванню заощаджень та інвестуванню, не підриваючи підвалин підприємництва та запобігаючи 
знищенню процесів суспільного відтворення;  

− зміна акцентів податкового навантаження, де основний податковий тягар повинен зміщуватись 
в сторону споживачів, а не товаровиробників. Тут важливо визначитися з прямим та опосередкованим 
оподаткуванням, їх гармонійним співвідношенням.  

Існує досить багато недоліків у чинній податковій системі; їх ще більше в розрізі кожного окремо 
взятого податку. При цьому, непряме оподаткування, а особливо податок на додану вартість, сьогодні 
характеризується виключно негативно. Проблема ж системи прямого оподаткування є недосконалою 
через низьку дохідність платників податків, а особливо фізичних осіб. Будь-який вітчизняний податок 
не виконує свого функціонального призначення. Фіскальна і регулююча функції податків діють 
взаємопов’язано, їх неможливо протиставляти одна одній. Також, не можна робити поділ податків на 
суто фіскальні чи регулятивні, оскільки без фіскальної дії не може відбуватися і їх регулюючий вплив. 
Навряд чи можливо, щоби в одному податку повністю реалізовувались обидві функції. Тому, система 
податкових доходів держави повинна включати насамперед такі податки, які б забезпечили їй сталу 
базу фінансових ресурсів для гарантованого виконання своїх завдань. Однак, в будь-якому податку 
автоматично закладена фіскальність. Кількість податків, на які покладається переважно регулююча 
дія, повинна бути достатньою, оскільки за допомогою одного-двох податків практично неможливо 
ефективно впливати на всі сторони господарської діяльності та сфери суспільного життя – наскільки є 
воно різноманітним, настільки ж має бути різноманітною система фіскальних інструментів держави.  

Враховуючи складність та взаємопов’язаність всіх елементів фіскального механізму, в контексті 
врахування національних інтересів, реформування податкової системи потрібно проводити з 
адекватним врахуванням пріоритетів податкової та бюджетної політики. Цей тандем є нерозривним, 
формуючи єдиний фіскальний механізм держави. Вирішувати складні питання розподілу і 
централізації фінансових ресурсів через повне ігнорування чи недостатність уваги до будь-якого 
структурного елемента є грубою помилкою, тягнучи за собою непередбачені соціально-економічні 
наслідки. Фінансування видатків – не менш важливе завдання, ніж формування доходів держави. 
Впевненість у достатньому і своєчасному фінансовому забезпеченні посилює впевненість у 
завтрашньому дні, ступінь довіри населення до держави. Тому, необхідно здійснювати стихійне 
формування національної податкової системи із свідомим вибором державного втручання в економіку 
і моделі її регулювання, масштаби чого повинні визначатися можливостями фінансового забезпечення 
державної діяльності внаслідок проведеної трансформації системи оподаткування згідно 
проголошених орієнтирів розбудови соціального ринкового господарства. Насамперед, потрібна 
розробка достатньої бази основних податків, що гарантуватимуть необхідну фіскальність держави і 
забезпечать їх максимальну нейтральність в контексті соціальної справедливості. Важливо, щоби така 
податкова система була незмінною упродовж певного періоду часу, з допомогою чого можна 
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переконатися в її ефективності, виявити вади оподаткування та спланувати заходи щодо їх 
знешкодження, цілеспрямовано удосконалити склад і структуру податкової системи в подальшому. 
Необхідно, також, відмовитись від надмірного пільгового оподаткування, що істотно ускладнює 
механізм фіскального адміністрування, видозмінює сутність і спотворює призначення оподаткування, 
перетворюючи саму податкову систему на кардинальну протилежність своїй внутрішній природі. 
Тільки за таких умов можна вести мову про оптимальну податкову систему.  

В сучасних економічно провідних та ринково розвинених країнах існують розгалужені й еластичні 
податкові системи, які, опираючись на ретельно відпрацьовані теорії оподаткування, імплементували 
найкращі ідеї за всю епоху еволюції податкових парадигм. Парадигма – це певні наукові здобутки на 
конкретному етапі суспільної еволюції, домінуючий еталон і взірець мислення, а також сукупність 
економічних категорій і законів, які формують концепцію моделі постановки проблеми та можливість її 
вирішення через використання відповідних засобів. Жодні зусилля ще не змогли створити 
оптимальну, на зразок “ідеальної”, податкову систему. Безперервний пошук і удосконалення 
фіскальних механізмів спроможні якісно посприяти суспільному благоустрою. Фіскальні моделі – це 
макети реформ, в яких відображаються можливі варіанти податкової політики. Концептуальні моделі 
податкових систем в ринково розвинутих країнах змінювались залежно від конкретного типу 
соціально-економічної політики в країні. У світовій податковій практиці не існує класичного, 
оптимального варіанту податкової системи – мають місце лише класичні, фундаментальні підходи 
щодо її побудови. Сумнівно, також, що цього вдасться досягнути і в податковій сфері.  

Коректування податкової системи на поточній стадії суспільного розвитку вимагає перегляду і 
зміни методологічних засад оподаткування. Завжди слід пам’ятати, що центровим елементом 
податкового механізму є платник податку – особистісна фігура, яка безпосередньо сплачує податки. 
Визнання реальних потреб та інтересів платників податків як пріоритетних дозволить розробити і 
впровадити в податкову практику такі важелі, які виявляться спроможними забезпечити стабільне 
соціальне становище та стійке зростання національної економіки через підвищення достатку і 
благоустрою суспільства. Очевидно, що завданням держави в контексті національного значення 
виступає створення такої системи податків, яка б утримувала і урівноважувала баланс фінансових 
інтересів учасників розподільних відносин в стані “відносної” стабільності, а не в ситуації 
“категоричної” конфліктності.  

Специфіка сучасної національної податкової системи проявляється через неоднакове ставлення 
держави до різних категорій платників; окремі з них мають неабияку нагоду отримати численні пільги, 
з точки зору економічного обґрунтування не завжди виправданих доцільністю та необхідністю 
надання, що засвідчує дискримінаційний характер оподаткування. З іншого боку, деякі категорії 
платників, маючи значно вищий рівень платоспроможності, мають значно нижчий рівень податкового 
навантаження та сплачують, відповідно, невеликі податки. Це стосується системи особистого 
оподаткування індивідів.  

Як правило, особисте оподаткування громадян здебільшого акцентує увагу на питаннях 
оподаткування доходів та майна. Розбудова адаптованої до умов кожної країни системи особистого 
оподаткування має дуже важливе значення, оскільки вона є однією із найбільш пріоритетних і 
фінансово впливових в плані наповнення бюджету. Особистому оподаткуванню підлягає все 
населення країни; це найбільш чисельна група платників податків.  

В Україні вже створена і функціонує податкова система, схожа до своїх аналогів в інших країнах. 
Відмінність полягає в запровадженні ефективних податків та механізмів їх справляння. В контексті 
особистого оподаткування з поля зору випадає один специфічний податок, який стягувався в багатьох 
країнах світу (майже у всіх західноєвропейських країнах) і продовжує, не зважаючи на деякі 
особливості, практикуватись також і в сучасних умовах. Це – податок на багатство, що набуває 
вигляду комплексного податку на сукупний обсяг приватної власності індивіда (землі, рухомого і 
нерухомого майна, заощаджень та фінансових активів, тощо).  

Податок на багатство стосується заможних осіб, які володіють значним обсягом приватної 
власності. Така категорія індивідів має місце і в Україні. З цього приводу О. Амоша зазначає: “Помітні 
зрушення в економічній сфері, що відбулися в Україні, позитивно вплинули і на соціальну сферу. … 
Поліпшилася структура населення, відбувається становлення прошарку власників і підприємців як 
ознака формування середнього класу. Поступово впроваджуються стандарти споживання, рівня та 
якості життя, досягнуті в економічно розвинених країнах (поширюється споживання побутової техніки, 
будівництво комфортних житлових помешкань тощо)” [1, с. 174].  

Суспільство не є однорідним за соціально-класовою ієрархією; в ньому завжди присутня 
економічна нерівність – за доходами, майном, власністю. Їх значна величина та максимізація є 
підставою для введення щодо окремих соціальних прошарків податку на багатство.  

Витоки податку на багатство, насправді, є значно глибшими, ніж більшості інших сучасних 
домінуючих податків. Податок на багатство використовувався ще в стародавній Греції та в Римській 
імперії. Як виявилось, це була ефективна форма оподаткування, що й обумовило її значне поширення 
і, особливо, на території континентальної Європи.  



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ  44’’ 22001155[[2299]] 
Міжнародний науково-виробничий журнал 

 

 26 

Не зважаючи на те, що останнім часом мають місце явища тимчасового призупинення 
функціонування податку на багатство, він є актуальним. Деякі країни, на сьогоднішній день, його не 
використовують – Австрія і Данія (з 1997 р.), Люксембург та Фінляндія (з 2005 р.), Швеція (з 2007 р.). 
Свого часу податок на багатство стягувався також в Греції та Ліхтенштейні [6, с. 176].  

В сучасних умовах податок на багатство справляється у Франції, Італії, Нідерландах, Норвегії, 
Швейцарії, Індії. Попри це, у західноєвропейських країнах з 2010 р. знову започаткувались процеси 
щодо відновлення податку на багатство: в 2010 р. – в Ісландії (скасований – в 2005 р.), в 2011 р. – в 
Іспанії (скасований – в 2008 р.), також його відновлення передбачалось в 2014 р. у Німеччині 
(скасований – в 1997 р.) [5, с. 104]. В Ісландії та Іспанії податок на багатство стягувався включно по 
2014 р. і передбачається його використання й надалі у фіскальній практиці цих країн.  

Для більш чіткого смислового розуміння податку на багатство, його слід відрізняти від інших 
різновидів “податків на багатство” (зокрема, податки на спадщину та дарування), від податків (зборів) на 
операції з майном (зокрема, гербовий збір), а також від податків на окремі види майна, що визначається 
як “розкіш” (це – категорія податків на розкіш). Податки на розкіш, безумовно, певною мірою належать до 
власності та багатства, але є окремим питанням та сферою досліджень [2, с. 66-69].  

Часто податок на багатство неправомірно асоціюється зі звичайними (стандартними) майновими 
податками (як, правило, на нерухомість) або ж із податками на розкіш (що передбачено для окремих 
видів майна). Подібного плану є й пропозиції стосовно реформування податкової системи. Наприклад, 
до складу податкової системи рекомендується включити “податок на багатство” для “оподаткування 
дорогої/елітної житлової нерухомості” [7, с. 43]. А це, по своїй суті, він є безпосереднім “податком на 
розкіш”. Аналогічні помилки з податку на багатство мають місце також і в національному 
законодавстві. Однак, проблематичним залишається не тільки можливість впровадження податку на 
багатство, але й навіть введення традиційного майнового податку.  

Ринкова економіка дозволяє виробити і використовувати різні форми та методи оподаткування. 
Саме за умов розвинутої ринкової економіки податки сягають найбільшого розквіту і стають 
об’єктивним елементом фінансових відносин між державою і суспільством. Внаслідок цього, 
формується завершена модель податкової системи кожної держави.  

При розробці проектів та планів коректування податкових систем слід враховувати розвиток, 
зміну та удосконалення форм власності, специфіку соціально-економічної організації суспільства із 
врахуванням досягнутого потенціалу; разом з цим, відбувається трансформація концепцій 
оподаткування на основі адекватного відображення об’єктивної соціальної, економічної та політичної 
ситуації в країні.  

Закономірним є суспільний розвиток, що проявляється в постійному намаганні суспільства 
оптимізувати податкову систему та неможливості досягнути цього оптимуму. З розвитком суспільства 
змінюються критерії оптимальності податкової системи, що обумовлює необхідність постійного її 
моніторингу і вдосконалення.  

Висновки з проведеного дослідження. В Україні залишаються часті зміни у податковому 
законодавстві, які мають доволі номінальний формат. Сама ж податкова система перебуває в стані 
невідповідності соціально-економічним реаліям. Актуальним завжди залишається питання 
справедливості податкових трансформацій. Побудова національної податкової системи стикається з 
рядом проблем, зокрема, – нерівномірний розподіл податкового навантаження між різними 
категоріями платників податків. Зазначене істотно деформує податкову систему, що робить її 
суспільно несправедливою та соціально неадекватною.  

Безумовно, що у сфері оподаткування абсолютно задовольнити інтереси всіх учасників 
неможливо. Оптимальне поєднання – реалізувати наміри держави, пристосувати фіскальний режим 
до підприємництва, максимально забезпечити соціальні ідеали справедливості та суспільного 
добробуту.  
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Свердан М.М. СПЕЦИФІКА ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ КОРЕКТУВАННЯ  
Мета – оцінка становлення, розвитку та теперішнього стану податкової системи України, а також 

обґрунтування рекомендацій щодо можливих напрямів її модернізації та вдосконалення.  
Методика дослідження. В процесі дослідження використано систему методів і методичних підходів. 

Зокрема, застосовано: історичний метод (при вивченні зародження, становлення та розвитку податків та 
податкових систем); монографічний метод (при визначенні проблемних теоретико-методичних і практичних 
аспектів розвитку податкових відносин держави і суспільства); емпіричний метод (при виявленні тенденцій 
побудови податкової системи); метод індукції (при дослідженні емпіричних даних та при обґрунтуванні висновків 
про економічні та соціальні наслідки запровадження податку на багатство).  

Результати. У статті розкриті проблемні теоретико-методичні й практичні аспекти розвитку податкової 
системи. Здійснена ґрунтовна оцінка стану податкової системи в контексті сучасних соціально-економічних 
реалій. Проаналізовано стан і визначено системні проблеми розбудови податкової системи як механізму 
взаємовідносин держави і суспільства. Обґрунтовані пропозиції щодо коректування податкової системи шляхом 
введення податку на багатство. Виявлено, що податок на багатство має тривалу історію і масштаб використання. 
Встановлено, що податок на багатство ефективно функціонує в багатьох країнах.  

Наукова новизна. Визначено доцільність запровадження податку на багатство з метою удосконалення 
податкової системи, що сприятиме її якісному покращенню в розподілі податкового навантаження.  

Практична значущість. Отримані результати дослідження сприяють виявленню ефективності та 
доцільності використання податку на багатство. Вони можуть бути використані при обґрунтуванні стратегічних 
домінант податкової політики і побудови податкової системи.  

Ключові слова: податок, оподаткування, податкова система, податкова політика, податок на багатство.  
 
Sverdan M.M. SPECIFICITY OF UKRAINE TAX SYSTEM AND POSSIBILITIES OF ITS ADJUSTMENT 
Purpose is to evaluation the formation, development and current state of Ukraine's tax system and justification of 

recommendations for possible ways of its modernization and improvement.  
Methodology of research. The system of methods and methodological approaches were used in the research 

process. In particular, were used: historical method (the study of the origin, formation and development of taxes and tax 
systems); monographic method (in determining the problem of theoretical-methodological and practical aspects of fiscal 
relations between the state and society); empirical method (in identifying trends in the tax system); method of induction 
(the study of empirical data and the justification of conclusions on the economic and social impact of the introduction of 
wealth tax).  

Findings. The theoretical and methodological problems and practical aspects of the development of tax system 
have been disclosed in the article. The thorough assessment of the tax system condition in the context of current 
economic and social realities has been conducted. The condition has been analyzed and systemic problems of the 
development of the tax system as a mechanism of relations between the state and society. Substantiated proposals for 
adjustments to the tax system by introducing a wealth tax. Author reveals that the wealth tax has a long history and 
scale. There is established that the wealth tax effectively operates in many countries.  



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ  44’’ 22001155[[2299]] 
Міжнародний науково-виробничий журнал 

 

 28 

Originality. Author reveals that feasibility of introducing wealth tax to improve the tax system that will contribute to 
the qualitative improvement in the distribution of the tax burden.  

Practical value. The obtained results of the research help identify the effectiveness and usefulness of wealth tax. 
They can be used to substantiate strategic dominant of tax policy and the tax system building.  

Key words: tax, taxation, tax system, tax policy, wealth tax.  
 
Свердан М.М. СПЕЦИФИКА НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ 

КОРРЕКТИРОВАНИЯ 
Цель – оценка становления, развития и текущего состояния налоговой системы Украины, а также 

обоснование рекомендаций относительно возможных направлений ее модернизации и совершенствования.  
Методика исследования. В процессе исследования использована система методов и методических 

подходов. В частности, применены: исторический метод (при изучении зарождения, становления и развития 
налогов и налоговых систем); монографический метод (при определении проблемных теоретико-методических и 
практических аспектов развития налоговых отношений государства и общества); эмпирический метод (при 
выявлении тенденций построения налоговой системы); метод индукции (при исследовании эмпирических данных 
и при обосновании выводов об экономических и социальных последствиях введения налога на богатство).  

Результаты. В статье раскрыты проблемные теоретико-методические и практические аспекты развития 
налоговой системы. Осуществлена основательная оценка состояния налоговой системы в контексте 
современных социально-экономических реалий. Проанализировано состояние и определены системные 
проблемы развития налоговой системы как механизма взаимоотношений государства и общества. 
Обоснованные предложения по корректировке налоговой системы путем введения налога на богатство. 
Выявлено, что налог на богатство имеет длительную историю и масштаб использования. Установлено, что налог 
на богатство эффективно функционирует во многих странах.  

Научная новизна. Определена целесообразность введения налога на богатство с целью 
усовершенствования налоговой системы, что будет способствовать ее качественному улучшению в 
распределении налоговой нагрузки.  

Практическая значимость. Полученные результаты исследования способствуют выявлению 
эффективности и целесообразности использования налога на богатство. Они могут быть использованы при 
обосновании стратегических доминант налоговой политики и построения налоговой системы.  

Ключевые слова: налог, налогообложение, налоговая система, налоговая политика, налог на богатство.  
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ 
БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. Забезпечення соціальної безпеки національної економіки є одним з 

головних завдань будь-якої демократичної держави в сучасних умовах. Не винятком тут є і Україна, 
для якої дане завдання набуває ключового значення у зв’язку з перебудовою суспільно-політичного 
устрою у відповідності з європейськими стандартами. На практиці забезпечення соціальної безпеки 
національної економіки в будь-якій країні реалізується за допомогою спеціальної системи, яка включає 
в себе відповідальні за дану функцію органи державної влади, відповідну нормативну базу, об’єкти 
впливу (суспільно-економічні та політичні відносини, економічна діяльність держави і населення, 
тощо) та фактори зовнішнього і внутрішнього середовища, які супроводжують її безпосереднє 
функціонування. В Україні дана система, до сьогодні, остаточно не сформована та переживає часті 
трансформації у відповідності зі змінами державної політики, правового поля та іншими соціально-
економічними потрясіннями. Все це породжує виникнення у вітчизняній системі забезпечення 
соціальної безпеки національної економіки ряду суттєвих недоліків, які одночасно знижують 
ефективність роботи системи та гальмують подальший її розвиток. Відповідно, виникає необхідність у 
дослідженні цих недоліків та формуванні націлених на їх нейтралізацію комплексних шляхів 
удосконалення системи забезпечення соціальної безпеки національної економіки України. Останні 
мають базуватись на результатах ґрунтовного та системного наукового пошуку в цій сфері, що є 
свідченням актуальності обраної для наукового вивчення тематики. 

                                                 
∗ Науковий керівник: Куценко В.І. – д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту національного 
університету ДПС України. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання удосконалення сучасної системи 
забезпечення соціальної безпеки національної економіки України, в тій чи інші мірі, відображалось 
наукових працях таких вчених, як: А. Л. Баланда, В. М. Балаценко, В. М. Геєць, З. С. Варналій, 
О. О. Давидюк, Б. М. Данилишин, Т. В. Сак, Г. Г. Старостенко, В. І. Куценко, Е. М. Лібанова, 
О. Ф. Новікова, Є. М. Терехов, О. О. Штельмах, Н. С. Палій, Т. В. Поснова, З. Д. Чуйко, А. А. Чухно та 
ін. Отримані ними наукові результати та сформовані на їх основі пропозиції, мають високий 
теоретичний і практичний рівень. Але притаманна вітчизняній системі забезпечення соціальної 
безпеки національної економіки постійна динамічність зміни як внутрішнього, так і зовнішнього 
середовища існування, породжує певні недоліки в її функціональній діяльності, що вимагає 
проведення безперервного наукового пошуку шляхів їх усунення. Усе це ще раз підтверджує 
актуальність обраної тематики дослідження. 

Постановка завдання. Мета статті - на основі аналізу наукової літератури та емпіричних 
джерел сформувати перелік основних недоліків сучасної системи забезпечення соціальної безпеки 
національної економіки України та запропонувати шляхи їх комплексного усунення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Створення ефективної системи забезпечення 
соціальної безпеки національної економіки є одним з головних завдань державного менеджменту в 
Україні. Особливо гостро дана проблема стоїть у сучасних умовах проведення адаптації вітчизняного 
державного апарату до європейських стандартів та імплементацією в вітчизняну практику суспільного 
життя європейських цінностей. 

Необхідність побудови в Україні сучасної ефективної системи соціальної безпеки забезпечення 
національної економіки підтверджується також вимогами Конституції України, статтею 1 якої 
передбачено, що Україна є соціальною державою [1], а статтею 13 цього ж нормативно акту 
визначено, що держава забезпечує соціальну спрямованість економіки. Виконання цих, визначених 
основним законом, функцій держави на практиці об’єктивно є неможливим без побудови потужної та 
ефективної системи соціального забезпечення національної економіки. Це ще раз підтверджує 
першочерговість даного завдання для вітчизняного державного управління. 

В той же час, як показали результати наших попередніх досліджень [2], сучасний стан системи 
забезпечення соціальної безпеки національної економіки України є далеким від оптимального у 
зв’язку з наявністю в ній ряду суттєвих недоліків. До числа ключових з них, на наш погляд, 
відносяться: 

− фактична відсутність чіткого методологічного апарату супроводження функціонування системи 
забезпечення соціальної безпеки національної економіки; 

− відсутність єдиноприйнятого, закріпленого переліку факторів зовнішнього та внутрішнього 
середовища, що чинять вплив на систему забезпечення соціальної безпеки національної економіки; 

− відсутність системного наукового супроводження функціонування системи забезпечення 
соціальної безпеки національної економіки України; 

− несформованість апарату державного управління функціонуванням системи забезпечення 
соціальної безпеки національної економіки; 

− відсутність належного нормативно-правового супроводження роботи системи забезпечення 
соціальної безпеки національної економіки, в тому числі спеціального нормативно-правового акту, та 
недостатнє нормативне закріплення покладених на неї функцій; 

− відсутність чіткого, єдиноприйнятого переліку функцій, що покладаються на систему 
забезпечення соціальної безпеки національної економіки; 

− низький рівень матеріально-технічної бази та інформаційного супроводження функціонування 
системи забезпечення соціальної безпеки національної економіки. 

Всі наведені вище недоліки вітчизняної системи забезпечення соціальної безпеки національної 
економіки є тісно взаємопов’язаними між собою та мають казуальні зв’язки. Це суттєво посилює їх 
негативний сплив на ефективність функціонування системи, створюючи своєрідний синергетичний 
ефект. 

Загалом наявність названих недоліків суттєво гальмує розвиток системи забезпечення соціальної 
безпеки національної економіки України та перешкоджає її адаптації до Європейських стандартів. 
Відповідно їх усунення є одним з центральних завдань всієї сучасної системи державного управління 
України. Вирішення цього завдання можливе лиш шляхом розробки і практичного втілення комплексу 
взаємопов’язаних, націлених на їх нейтралізацію заходів. Останні мають носити всеохоплюючий 
характер та стати фактично шляхами комплексного удосконалення системи забезпечення соціальної 
безпеки національної економіки України та приведення її до європейських стандартів. 

Всі заходи по усуненню недоліків вітчизняної системи соціального забезпечення національної 
економіки, враховуючи євроінтеграційні прагнення України, мають базуватись на передовому 
європейському досвіді. В той же час мають враховуватись суспільно-політичні та соціально-економічні 
особливості України. 
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Відповідно до всього сказаного, розглянемо можливі шляхи усунення кожного з вище 
представлених недоліків системи забезпечення соціальної безпеки національної економіки України 
окремо та з урахуванням необхідності їх комплексної ліквідації. 

Так, для усунення такого недоліку вітчизняної системи забезпечення соціальної безпеки 
національної економіки, як фактична відсутність чіткого методологічного апарату супроводження її 
функціонування, на наш погляд, необхідно зробити наступний крок: сформувати та нормативно 
закріпити відповідною постановою Кабінету міністрів України комплексний методологічний апарат 
супроводження роботи вітчизняної системи забезпечення соціальної безпеки національної економіки. 
Останній має включати в себе весь комплекс як загальнонаукових, так і спеціальних методів, які 
використовуються у процесі функціональної діяльності та науковому супроводі системи забезпечення 
соціальної безпеки національної економіки України. В даному нормативному документі також має бути 
подано офіційне трактування та сфера застосування кожного з використовуваних у процесі 
функціональної діяльності системи методів. 

На наш погляд, сучасний методологічний апарат досліджуваної системи має включати в себе 
наступні елементи: 

- методи емпіричного рівня (спостереження, вимірювання, експеримент, моделювання, 
статистичні методи та методи стратегічного аналізу); 

- методи теоретичного рівня (аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, індукція, дедукція, 
ідеалізація, аксіоматика, гіпотетико-дедуктивний метод, історичний та логічний методи). 

Всі вище перелічені методи є тісно взаємопов’язаними між собою та мають стійкі казуальні 
зв’язки як між рівнями, так і безпосередньо один з одним, що забезпечує їх часткову взаємозамінність 
та підвищує мобільність використання. 

Узагальнено сучасний, уніфікований методологічний апарат супроводження функціональної 
діяльності системи забезпечення соціальної безпеки національної економіки, на наш погляд, має 
виглядати у формі, поданій на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Методологічний апарат супроводження функціональної діяльності системи 
забезпечення соціальної безпеки національної економіки 

Джерело : розроблено автором 
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Поданий рисунок може стати своєрідним наочним методичним посібником для співробітників 
органів державної влади, які відповідають за безпосереднє забезпечення ефективної роботи системи 
забезпечення соціальної безпеки національної економіки. 

Для ліквідації недоліку досліджуваної системи, пов’язаного з відсутністю єдино прийнятого, 
закріпленого переліку факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, що чинять вплив на неї, на 
наш погляд, необхідним є реалізація наступного кроку - закріпити на нормативному рівні у формі 
відповідної постанови Кабінету Міністрів України перелік основних факторів, що чинять вплив на 
функціонування системи забезпечення соціальної безпеки національної економіки в сучасних умовах. А 
саме: доходи населення, рівень життя, соціальний захист населення, соціальна стабільність, рівень 
людського розвитку, демографічна ситуація, рівень безробіття, розвиток середнього класу, рівень 
бідності населення, нормативно-правове поле, рівень тінізації національної економіки, стабільність 
фінансової сфери, рівень розвитку галузей національної економіки, торговельний баланс держави, ціни 
на енергоресурси, рівень інфляції, рівень бюджетного дефіциту (профіциту), інвестиційна привабливість 
національної економіки, податкова система, рівень корупції тощо [3; 4; 5; 6]. Даний перелік, у зв’язку з 
динамічністю суспільно-економічного розвитку та впливом глобалізаційних процесів, необхідно щорічно 
оновлювати внесенням відповідних змін до нормативного акту, що їх визначає. Такі зміни мають 
вноситись на основі ґрунтовних наукових досліджень та аналізу практики функціонування вітчизняної 
системи забезпечення соціальної безпеки національної економіки. Нормативне закріплення діючих на 
функціональну діяльність системи факторів сприятиме забезпеченню врахування їх впливу кожним з 
відповідальних за роботу системи державних органів. Це в свою чергу забезпечить формування 
належного механізму протидії їх негативному впливу та врахування при прийнятті відповідних 
управлінських рішень по забезпеченню ефективної роботи системи. 

З метою усунення такого недоліку системи забезпечення соціальної безпеки національної 
економіки України, як відсутність системного наукового супроводження її функціонування, на нашу 
думку, доцільно зробити наступне: 

- розробити та нормативно затвердити, на основі відповідних парламентських слухань, 
«Концепцію наукового супроводження системи забезпечення соціальної безпеки національної 
економіки». Даний документ, першочергово, має надати чіткий перелік основних сфер наукового 
пошуку у проблематиці створення ефективної системи соціального забезпечення національної 
економіки України та визначити чіткий часовий лаг їх практичного втілення. Повний термін реалізації 
положень цієї концепції має скласти 5 років, після яких даний документ має бути замінений новою 
відповідною концепцією; 

- забезпечити достатній рівень фінансового забезпечення проведення наукових досліджень в 
окресленій сфері на рівні не менше 5% від загального фінансування наукової діяльності в Україні. Дані 
кошти мають бути визначені окремим рядком при прийнятті Державного бюджету на відповідний рік та 
отримати статус захищеної статті видатків, для чого мають бути здійснені зміни до бюджетного 
законодавства; 

- створити потужну інфраструктуру наукового підкріплення функціонування системи 
забезпечення соціальної безпеки національної економіки України. Згадана інфраструктура має 
включити в себе відповідний науковий інститут в структурі Національної академії наук, та широку 
мережу регіональних наукових центрів. Робота останніх має координуватися вищезгаданим 
інститутом, який і формуватиме загальні плани досліджень. Для забезпечення цих наукових 
організацій кадрами, необхідним є також відкриття відповідного напряму підготовки в університетах 
країни та внесення його окремим рядком до паспорту спеціальностей підготовки наукових кадрів. В 
перспективі цей напрям має стати окремою науковою спеціальністю. 

Для усунення недоліку вітчизняної системи забезпечення соціальної безпеки національної 
економіки, що полягає у несформованості апарату державного управління її функціонуванням, на наш 
погляд, необхідно здійснити наступні заходи: 

- на законодавчому рівні покласти обов’язки по забезпеченню здійснення державного 
управління досліджуваною системою на такі інституції виконавчої влади, як Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України, Міністерство соціальної політики України та Міністерство фінансів України. 
Відповідати за управління досліджуваною системою в даних міністерствах мають спеціально створені 
для цього департаменти. Для останніх це має стати єдиним функціональним обов’язком, розрізнені 
елементи якого необхідно виключити з повноважень інших структурних підрозділів представлених 
міністерств. Загальну організацію, координацію та контроль за реалізацією державного управління 
системою забезпечення соціальної безпеки національної економіки необхідно покласти на 
Президента України; 

- для забезпечення належної координації роботи даної системи на місцях, враховуючи тенденції 
децентралізації владних повноважень в Україні, необхідно створити відповідні відділи по управлінню її 
функціональною діяльністю при обласних та районних державних адміністраціях. Підпорядковуватись 
дані відділи мають безпосередньо керівникам адміністрацій, які й координують та контролюють їх 
роботу у всій владній вертикалі; 
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- провести ревізію функціональних обов’язків інших органів державної влади та вилучити, у разі 
наявності, з числа їх функціональних обов’язків всі управлінські дії, пов’язані з впливом на систему 
забезпечення соціальної безпеки національної економіки. Паралельно вони мають бути передані 
спеціальним підрозділам міністерств, обласних та районних державних адміністрацій у порядку 
субординації. При цьому мають бути ліквідовані синонімічні та недоцільні функціональні 
повноваження. 

Проведення ліквідації недоліку системи забезпечення соціальної безпеки національної 
економіки України, внутрішня суть якого полягає у відсутності належного нормативно-правового 
супроводження її роботи, в тому числі спеціального нормативно-правового акту, та недостатньому 
нормативному закріпленню покладених на неї функцій, можливе шляхом практичного втілення 
наступних послідовних кроків: 

- провести ревізію нормативно-правової бази та створити на цій основі єдиний перелік 
нормативних документів, що регулюють функціональну діяльність системи забезпечення соціальної 
безпеки національної економіки України. Дана систематизована база стане основою для роботи всіх 
суб’єктів як приватного, так і державного секторів, що мають відношення до досліджуваної системи; 

- провести ревізію норм вищезгаданих актів законодавства та усунути ті з них, що мають 
дублюючий характер та не відповідають вимогам сьогодення. Це, з одного боку, спростить практичне 
застосування правових норм при функціонуванні системи забезпечення соціальної безпеки 
національної економіки, а з іншого, сприятиме уникненню на практиці різного роду правових колізій; 

- у перспективі необхідно в максимально короткому часовому лазі розробити та прийняти 
єдиний документ по забезпеченню функціональної діяльності досліджуваної системи –Закон України 
«Про систему забезпечення соціальної безпеки національної економіки України». Даний нормативний 
акт має увібрати в себе всі діючі на момент його прийняття норми, що відносяться до законодавчого 
забезпечення функціональної діяльності досліджуваної системи. Також в ньому необхідно закріпити 
сутність понять «система забезпечення соціальної безпеки національної економіки» і «соціальна 
безпека національної економіки» та весь термінологічний апарат, що має місце у процесі 
функціонування досліджуваної системи. 

Забезпечення усунення такого недоліку системи забезпечення соціальної безпеки національної 
економіки України, як відсутність чіткого, єдиноприйнятого переліку функцій, що покладаються на неї, 
на наш погляд можливе лиш шляхом нормативного закріплення їх вичерпного переліку. Останнє має 
бути на початковому етапі здійснене у формі відповідної постанови Кабінету міністрів України, а в 
подальшому - закріплене у вище описуваному Законі України «Про систему забезпечення соціальної 
безпеки національної економіки України». До числа функцій сучасної вітчизняної системи 
забезпечення соціальної безпеки національної економіки, враховуючи дані науки і практики [7; 8; 9; 
10], на наш погляд, необхідно віднести: 

− створення і підтримка сил і засобів забезпечення соціальної безпеки національної економіки; 
− мінімізація негативних наслідків безробіття, особливо в депресивних регіонах; 
− цілеспрямована допомога населенню, що попало в кризове становище, та вживання 

комплексних заходів для виводу його з цього стану; 
− здійснення моніторингу та ідентифікації загроз соціальній безпеці національної економіки та 

вжиття адекватних заходів щодо їх відвернення чи нейтралізації; 
− створення та підтримання у готовності сил і засобів забезпечення соціальної безпеки 

національної економіки; 
− завчасне передбачення ситуацій можливого виникнення дестабілізаційних процесів в 

суспільно-економічному житті держави; 
− забезпечення оптимального співвідношення між адміністративними, економічними і правовими 

важелями впливу на соціальну безпеку національної економіки; 
− формування системи стимулів з метою підвищення зацікавленості суб'єктів, які виконують 

функції по забезпеченню соціальної безпеки національної економіки. 
В той же час даний перелік не має бути статичним і редагуватись по мірі зміни суспільно-

економічних чи політичних умов функціонування системи забезпечення соціальної безпеки 
національної економіки України, в тому числі й з урахуванням євроінтеграційних впливів. 

Для ліквідації недоліку системи забезпечення соціальної безпеки національної економіки, що 
полягає у низькому рівні матеріально-технічної бази та інформаційного супроводження її 
функціонування, ми вважаємо доцільним наступне: 

- з метою приведення матеріально-технічної бази до європейських стандартів необхідно 
оновити, на основі передового міжнародного досвіду, матеріальну базу органів державної влади та 
інших суб’єктів, в тому числі й наукових установ, що відповідають за належне функціонування системи 
забезпечення соціальної безпеки національної економіки України. Для цього необхідним є 
передбачити належне бюджетне фінансування у найкоротшій перспективі. Розміри останнього мають 
бути визначені на основі наукового аналізу, здійснення якого можна покласти на Інститут економіки і 
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прогнозування НАН України. Першочергове фінансове забезпечення, на нашу думку, тут має бути 
спрямоване на придбання сучасної комп’ютерної техніки та формування системи справедливої оплати 
праці відповідних уповноважених осіб; 

- для формування належного рівня інформаційного супроводження функціонування 
досліджуваної системи, при умові забезпечення сучасною комп’ютерною технікою та 
високотехнологічним програмним забезпеченням, необхідно створити єдину інформаційну систему 
автоматизованого управління системою забезпечення соціальної безпеки національної економіки. 
Остання має увібрати в себе інформаційну та нормативну бази функціонування системи, інформацію 
про результати роботи відповідальних за її роботу суб’єктів, ризики зниження ефективності роботи 
системи та можливі управлінські рішення для створення оптимальних умов її існування. Також для 
забезпечення інформаційного супроводження функціонування досліджуваної системи європейського 
типу, необхідним є налагодження постійного його медійного супроводження та напрацювання на цій 
основі ефективних комунікацій з громадськістю. 

Висновки з проведеного дослідження. Резюмуючи все вищевикладене, можемо констатувати 
наступне: 

− сучасна система забезпечення соціальної безпеки національної економіки України перебуває у 
стадії свого становлення, що природно породжує присутність у ній ряду недоліків, які негативно 
впливають на ефективність її функціонування; 

− всі недоліки вітчизняної системи забезпечення соціальної безпеки національної економіки 
пов’язані як з її трансформаційним станом, так і з неврегульованістю та динамічністю суспільно-
економічних і політичних відносин в державі; 

− існуючі в сьогоденній системі забезпечення соціальної безпеки національної економіки України 
недоліки є тісно взаємопов’язаними між собою та мають стійкі казуальні зв’язки, через які їх усунення 
можна забезпечити лиш комплексно; 

− для усунення всіх описаних недоліків вітчизняної системи забезпечення соціальної безпеки 
національної економіки необхідно комплексно, в найкоротший часовий лаг, реалізувати весь спектр 
запропонованих заходів, що  нейтралізує існуючі між недоліками казуальні зв’язки та створить 
позитивний синергетичний ефект від здійснюваних кроків. 
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Шахматова Т.А. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
Мета - на основі аналізу наукової літератури та емпіричних джерел сформувати перелік основних недоліків 

сучасної системи забезпечення соціальної безпеки національної економіки України та запропонувати шляхи їх 
комплексного усунення. 

Методика дослідження. У процесі написання статті використовувались наступні методи наукового 
пошуку: метод спостереження (при визначенні методологічного апарату супроводження функціональної 
діяльності системи забезпечення соціальної безпеки національної економіки України), аналіз і синтез (при 
формуванні переліку основних недоліків сучасної системи забезпечення соціальної безпеки національної 
економіки України та розробці пропозицій з їх усунення), абстрагування, узагальнення та логічний метод (при 
узагальненні результатів дослідження і формуванні висновків та рекомендацій). 

Результати. Встановлено, що: 
- сучасна система забезпечення соціальної безпеки національної економіки України перебуває у стадії 

свого становлення, що природно породжує присутність у ній ряду недоліків, які негативно впливають на 
ефективність її функціонування; 

- всі недоліки вітчизняної системи забезпечення соціальної безпеки національної економіки пов’язані як з її 
трансформаційним станом, так і з неврегульованістю та динамічністю суспільно-економічних і політичних 
відносин в державі; 

- існуючі в сьогоденній системі забезпечення соціальної безпеки національної економіки України недоліки є 
тісно взаємопов’язаними між собою та мають стійкі казуальні зв’язки, через які їх усунення можна забезпечити 
лиш комплексно, шляхом реалізації всього спектр запропонованих заходів. 

Наукова новизна. У статті вперше чітко сформульовано перелік ключових недоліків системи 
забезпечення соціальної безпеки національної економіки України, розкрито їх внутрішню суть та взаємозв’язки і 
представлено шляхи усунення. 

Практична значущість. У статті наведено пропозиції по комплексному усуненню ключових недоліків 
системи забезпечення соціальної безпеки національної економіки України. Наведені пропозиції можуть бути 
використані у роботі органів державної влади, які прямо чи дотично чинять вплив на забезпечення соціальної 
безпеки національної економіки України та в нормотворчій діяльності при розробці й, відповідно, удосконаленні 
нормативної бази. 

Ключові слова: соціальна безпека національної економіки, недоліки функціонування, шляхи 
удосконалення, сучасні умови, євроінтеграція, система забезпечення соціальної безпеки національної економіки. 

 
Shakhmatova T.А. WAYS OF PERFECTION OF SYSTEM OF SOCIAL SAFETY OF NATIONAL ECONOMY 

OF UKRAINE 
Purpose - on the basis of analysis of scientific literature and empiric sources to form the list of basic lacks of the 

modern system of providing of social safety of national economy of Ukraine and offer ways them complex removal. 
Methodology of research. In the process of writing used the following methods of scientific research: the method 

of observation (in determining the methodological apparatus support functioning of the system to ensure social security 
of national economy of Ukraine), synthesis and analysis (when forming a list of the main drawbacks of the modern 
system of social security of the national economy of Ukraine and development proposals remove them), abstraction, 
generalization and logical method (with a synthesis of research results and forming conclusions and recommendations. 

Findings. The conducted research showed that:  
- the modern system of providing of social safety of national economy of Ukraine is in the stage of becoming, 

which naturally generates being in it the row of failings which negatively influence on efficiency of its functioning; 
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- all lacks of the domestic system of providing of social safety of national economy are related both to its 
transformation state and with unsettled and dynamic of social-economic and political relations in the state; 

- existing to today's in the system of providing of social safety of national economy of Ukraine failings are closely 
between itself and have proof copulas through what their removals it is possible to provide only complex, by realization of 
all goals of the offered measures. 

Originality. In the article the list of key lacks of the system of providing of social safety of national economy of 
Ukraine is expressly formulated first, they are exposed internal essence and intercommunications and the ways of 
removal are presented. 

Practical value. In the article suggestions are driven on the complex removal of key lacks of the system of 
providing of social safety of national economy of Ukraine. The brought suggestions over can be used in process public 
authorities that straight or tangentially have influence on providing of social safety of national economy of Ukraine and in 
law activity at development and corresponding improvement of normative base. 

Key words: social safety of national economy, lacks of functioning, ways of improvement, modern terms, 
eurointegration, system of providing of social safety of national economy. 

 
Шахматова Т.А. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ 
Цель - на основе анализа научной литературы и эмпирических источников сформировать перечень 

основных недостатков современной системы обеспечения социальной безопасности национальной экономики 
Украины и предложить пути их комплексного устранения. 

Методика исследования. В процессе написания статьи использовались следующие методы научного 
поиска: метод наблюдения (при определении методологического аппарата сопровождения функциональной 
деятельности системы обеспечения социальной безопасности национальной экономики Украины), анализ и 
синтез (при формировании перечня основных недостатков современной системы обеспечения социальной 
безопасности национальной экономики Украины и разработке предложений по их устранения), абстрагирование, 
обобщение и логический метод (при обобщении результатов исследования и формировании выводов и 
рекомендаций). 

Результаты. Установлено, что:  
- современная система обеспечения социальной безопасности национальной экономики Украины 

находится в стадии своего становления, которое естественно порождает присутствие в ней ряду недостатков, 
которые негативно влияют на эффективность ее функционирования; 

- все недостатки отечественной системы обеспечения социальной безопасности национальной экономики 
связаны как с ее трансформационным состоянием, так и с неурегулированностью и динамичностью 
общественно-экономических и политических отношений в государстве; 

- существующие в сегодняшней системе обеспечения социальной безопасности национальной экономики 
Украины недостатки являются тесно взаимосвязанными между собой и имеют стойкие казуальные связки через 
какие их устранения можно обеспечить лишь комплексно, путем реализации всего спектра предложенных 
мероприятий. 

Научная новизна. В статье впервые четко сформулирован перечень ключевых недостатков системы 
обеспечения социальной безопасности национальной экономики Украины, раскрыто их внутреннюю суть и 
взаимосвязи и представлены пути устранения. 

Практическая значимость. В статье приведены предложения по комплексному устранению ключевых 
недостатков системы обеспечения социальной безопасности национальной экономики Украины. Приведенные 
предложения могут быть использованы в работе органов государственной власти, которые прямо или косвенно 
оказывают влияние на обеспечение социальной безопасности национальной экономики Украины и в 
нормотворческой деятельности при разработке и, соответственно, усовершенствовании нормативной базы.  

Ключевые слова: социальная безопасность национальной экономики, недостатки функционирования, 
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Постановка проблеми. Глобальні економічні трансформації країн Європи, Азії, Америки, що 

інтенсивно відбувалися у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст., свідчать про складність, тривалість 
та високі соціальні втрати переходу до ринку та лібералізації міжнародних економічних відносин. 
Економічні реформи, що передбачали реалізацію в країнах заходів соціального та економічного 
спрямування під егідою міжнародних організацій, у багатьох країнах перетворилися на невдалі 
експерименти через відсутність системності при проведенні реформ та їхнє вузьке спрямування 
(досить часто реформи стосувалися окремої галузі або складової економічної системи, залишаючи 
поза увагою інші сфери: культурну, соціальну і т.д.). Як наслідок, у країнах з перехідною економікою та 
тих, що розвиваються, економічна модернізація не спричинила позитивні зрушення у соціальній сфері. 
Тобто, ефективність розвитку економічних систем, яка у більшості випадків реформування економіки 
ставиться як пріоритет модернізації, не враховує багатьох соціальних факторів суспільного життя, 
нівелює феномен справедливості, що не може не відображатися на результатах соціально-
економічного розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання реалізації соціальної складової 
економічної політики держави впродовж століть були предметом дискусій представників різних 
економічних шкіл, сучасних вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема, Г. Башнянина, О. Бєляєва, 
О. Бузгаліна, О. Длугопольського,  Г. Еспінг-Андерсена, О. Макари, Г. Паулі, Я. Столярчук, 
Дж. Стігліца, А. Філіпенка, Ю. Яковця та ін., які акцентують увагу на важливості врахування соціальних 
критеріїв для забезпечення економічного розвитку країн. Проте сучасні процеси соціалізації 
глобального економічного розвитку потребують більш детального теоретичного дослідження. 

Постановка завдання. Метою статті є узагальнення теоретико-концептуальних підходів до 
соціалізації глобального економічного розвитку. Для досягнення поставленої мети визначено наступні 
завдання: з’ясувати роль соціалізації в глобальній економіці; навести основні теоретичні підходи до 
розуміння соціалізації; обґрунтувати місце соціалізації в теоретичному обґрунтуванні глобального 
економічного розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Альтернативні сценарії розвитку глобальної 
економіки передбачають подолання не лише економічних, але й соціальних відмінностей в розвитку 
країн, а економічні трансформації – мають бути спрямовані на забезпечення належних умов 
життєдіяльності і праці людей, охорони здоров’я та освіти, соціальної мобільності та соціального 
партнерства, подолання проблем бідності. Відмітною ознакою сучасного етапу теоретичного 
обґрунтування глобального економічного розвитку є його соціалізація, яку пов’язують із соціальною 
переорієнтацією виробництва, гуманізацією праці й життя людей, пом’якшенням соціальної 
диференціації й зростанням ролі соціальної сфери, деперсоніфікацією власності, активною 
соціальною політикою [1]. Ознаками соціалізації економіки слугують: загальне зростання доходів 
населення, збільшення національного добробуту, скорочення майнового розшарування. Вживаючи 
категорію «соціалізація», вчені нерідко пов’язують її з поняттями «соціальна ринкова економіка», 
«соціально-орієнтована економіка», «соціальна держава», «софтономізація», «соціальне 
партнерство», «соціальний діалог», «соціальна політика», «соціальна гармонія». 

Окремі аспекти соціальної політики та соціалізації знайшли висвітлення ще в працях філософів 
Стародавнього Світу та Середньовіччя, для яких питання побудови суспільства та становлення 
суспільного устрою були нерозривно пов’язані із проблемами соціальної справедливості та 
формування соціальної структури суспільства [2]. Арістотель у трактаті «Політика», аналізуючи роль 
держави в розподілі суспільних благ, використав категорію «справедливість», яка є державним 
благом, котре приносить загальну користь, але іноді вона проявляється суб’єктивно, бо, «наприклад, 
справедливість, як здається, це є рівність, і так воно і є, але не для всіх, а для рівних; і нерівність 
також є справедливістю, але знову таки не для всіх, а лише для нерівних» [3]. Представники 
меркантилістської течії в основному увагу зосереджували на питаннях багатства та його 
нагромадження. А питання соціального характеру мали побічне значення. Так, А. Монкретьєн, 
вивчаючи проблему забезпечення загального добробуту, наголошував на необхідності керуватися 
інтересами підлеглих у діях королівської влади [4]. Разом з тим, у працях російських меркантилістів, 
зокрема І. Посошкова [5], у книзі «Книга про бідність і багатство» (1724 р.), зустрічаємо ідеї про 
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розподіл суспільних благ, адже нескладною є справа наповнення царської казни і збагачення, для 
чого вченим і пропонувалося низку соціально-економічних реформ. 

Економічні процеси в країні із соціальним спрямуванням отримали своє вирішення в працях 
фізіократів та класиків економічної думки. В працях класиків економічної теорії А. Сміта та Д. Рікардо 
соціальні питання досліджувались в контексті взаємовідносин роботодавців і працівників на ринку 
праці, проблем зарплат, прожиткового мінімуму, бідності і зубожіння, зв’язку індивідуального і 
суспільного багатства, справедливості. Однак класики вважали, що проблеми соціального захисту не 
повинні виступати виключно прерогативою держави, а частково перекладатися на саме населення, 
благодійників та меценатів. Запровадження соціальних програм через державний патронаж, за Ф. 
Хайєком та М. Фрідменом, взагалі шкодить економічній ефективності, оскільки їх реалізація потребує 
значних коштів, що й підтверджує світовий досвід підтримки соціальних програм [6].    

Таким чином, вже наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. такі радикальні погляди стосовно важливості 
соціальних функцій держави стали змінюватись, почали формуватись ідеї, в яких чітко окреслювалось 
етичне спрямування, пошук соціального діалогу. Представники соціального напрямку нової історичної 
школи Р. Штаммлер [7] і Р. Штольцман [8] обґрунтовували підпорядкування економіки моральним 
ідеалам та необхідність регулювання доходів населення. Т.Гоббс обґрунтовував договірну концепцію 
соціальної інтеграції [9], обґрунтував рівність між людьми як природній стан щодо фізично-розумових 
здібностей, відтак пояснюються рівні надії на досягнення цілей, що в кінцевому випадку призводить до 
суперництва [10, с. 161-162]. А французький просвітитель Ж.-Ж. Руссо апелював до суспільного 
договору як невід’ємного елементу розв’язання засадничої проблеми пошуку такої форми об’єднання, 
яка спільними зусиллями забезпечувала б щастя й добробут усіх громадян, їх свободу, рівність перед 
законом, рівне право участі всіх у створенні законів [11]. Разом з тим, проблемам нерівності Ж.-
Ж. Руссо присвячує трактат «Про проблеми нерівності», дотримуючись думки, що розвиток цивілізації 
супроводжується нерівністю, адже «всі працювали порівну, але одні збагачувалися, а іншим ледве 
вистачало на прожиття. Таким чином поглиблювалася нерівність» [12]. 

Англійський соціолог, представник соціал-утопістів Р. Оуен вважав, що нова соціально-
економічна система початку 19 ст. з численними протиріччями стала причиною прояву індивідуалізму 
в суспільстві та роз’єднання людей, завдяки розвитку промислового виробництва посилилася 
нерівність. На практиці він реалізував численні ініціативи соціалізації патронатних установ та соціальні 
експерименти: на його фабриці у Нью-Ларнаці були створені робітничі житла із дитячими садками, 
їдальні, фабрично-заводські крамниці, ощадні каси. Він ініціював скорочення робочого для з 17 до 10 
годин, відмовився від використання праці дітей віком до 10 років, створив численні світські школи для 
дітей [13]. Фактично це було зародження ідеї соціальної відповідальності бізнесу та соціального 
партнерства, яка сьогодні набула поширення у європейських країнах.  

З другої половини ХІХ ст. популяризуються ідеї участі працівників через зростання 
кооперативної та муніципальної власності, активізації профспілкового руху та розвитку місцевого 
самоврядування. Ці погляди були оформлені британськими економістами, ініціаторами створення 
Фабіанського товариства, С. Веббом та Б. Веббом у концепцію «виробничої демократії» (колективні 
переговори та профспілковий рух) [14, с. 503]. Французький соціолог Е. Дюркгейм обґрунтував роль 
солідарності у прогресі суспільства, розглядаючи її як вищий моральний принцип та цінність, разом з 
тим в суспільстві можливі прояви соціальних конфліктів, які можна вирішити через узгодження 
інтересів усіх класів [15].  

Теоретичне обґрунтування ідей соціальної держави належить представникам німецької 
консервативної думки, зокрема економісту і соціологу Л. Штейну, котрий опублікував низку праць, 
серед яких «Сучасне і минуле науки про державу і право Німеччини» (1850 р.) Л. Штейн піддає критиці 
погляди соціалістів і визначає, що соціальні питання не обмежуються лише рівністю майнового 
розподілу, а мають ще й моральну та етичну складові, тобто соціальний інтерес виступає як система. 
Разом з тим, соціальна держава повинна підтримувати рівність прав усіх класів суспільства і сприяти 
суспільному та економічному розвитку усіх громадян, при цьому ризиком залишається протистояння 
інтересів між державою та суспільством, яке представлене панівним класом, тому важливим є 
усунення класових протиріч в суспільстві. Для побудови соціальної держави вчений пропонує 
проводити соціальну реформу, суть якої зводиться як до матеріального збагачення, так і культурного, 
в тому числі підвищення освіти низьких прошарків суспільства [16].  

Одними із перших застосували у своїй практиці поняття «соціалізація» лідери соціал-демократії 
Німеччини у 1950-х рр., що побудували свої програми на ідеях А. Бебеля, В. Лібкнехта, 
Е. Бернштейна, К. Каутського. Вони вважали, що перебудова капіталізму повинна відбуватися шляхом 
соціалізації в ракурсі трансформації соціально-економічних відносин і створення колективної 
суспільної власності на основні засоби виробництва. Такий підхід отримав продовження в працях 
Й. Шумпетера, який розглядав соціалізацію із безпосереднім державним регулюванням економіки, 
зростанням частки державної власності, запровадженням заходів державного контролю у сфері 
виробництва та розподілу, розвитком змішаних приватно-державних форм організації. Вчений називав 
соціалізацію «об’єктивною історичною тенденцією руху до соціалізму» [17]. 
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Проблеми соціалізації розглядалися англійським економістом Дж. Гобсоном, який апелював до 
посилення громадського контролю та соціалізації індустрії, розглядаючи розвиток промисловості 
капіталістичних країн й досліджуючи становище працюючих [1].  

Англійський економіст, автор кейнсіанського напряму в економічній теорії Дж. Кейнс пояснював 
соціалізацію економічного життя через інвестиції, які необхідні для досягнення економікою повної 
зайнятості, однак, на відміну від Й. Шумпетера, він не ототожнює процес соціалізації з державним 
регулюванням, а розглядає його як шлях до державного соціалізму. Таку політику вчений назвав 
«соціалізацією інвестицій», яка є єдиним засобом забезпечення наближення до повної зайнятості. 
Дж. Кейнс дотримувався думки, що «необхідні заходи соціалізації можна вводити поступово, не 
ламаючи сталих традицій суспільства» [18]. Ідеї вченого щодо державного регулювання виробництва і 
зайнятості, перерозподілу доходів закладені в практику функціонування сучасної «держави добробуту», 
для якої характерним є суцільне охоплення соціальним забезпеченням усіх громадян, незалежно від їх 
трудового внеску. Доктрини держави добробуту та відповідні їм механізми соціалізації ґрунтуються на 
принципах соціальної справедливості, а матеріальна підтримка поширюється на всіх, хто її потребує, а 
не лише тих, хто заробив право на соціальні виплати своєю трудовою активністю. Наприклад, двома 
основними принципами вихідної моделі соціальної ринкової економіки Німеччини, сформульованими 
прихильником соціальної ринкової економіки, економістом А. Мюллер-Армаком, є сприяння конкуренції і 
соціальна компенсація. У свою чергу, принцип соціальної компенсації є підвалиною досягнення в 
суспільстві соціальної справедливості. Тут теорія добробуту пропонує і порівнює кілька альтернативних 
варіантів того, що з економічної точки зору варто розуміти під справедливістю і в який спосіб можна 
здійснити справедливий розподіл ресурсів, доходів і благ у суспільстві. Держава може спиратися на 
відповідні висновки при визначенні засад своєї соціальної політики. 

Формування держави добробуту на сьогодні асоціюється із забезпеченням населення не лише 
необхідного рівня проживання, а й відповідних стандартів життя, включаючи освіту, культуру, охорону 
здоров’я та ін., що ототожнюється із розвиненими країнами. Типологія держави добробуту отримала 
ґрунтовне висвітлення у праці данського соціолога Г. Еспінг-Андерсена «Три світи капіталізму 
добробуту» [19]. Його типологія не була остаточною, адже стосувалася країн із розвиненою економікою, 
і отримала продовження в дослідженнях М. Каутто, В. Корпі, Дж. Палме. Вчений ідентифікує три моделі 
держави добробуту: ліберальна, консервативна, соціал-демократична (табл. 1). 

Таблиця 1 
 Режими держави добробуту Г.Еспінг-Андерсена  

 

Фактори 
Ліберальний 
(залишковий) 

(англосаксонська модель) 

Консервативний 
(корпоративний) 
(континентально- 

європейська модель) 

Соціал-демократичний 
(універсальний) 
(скандинавська 

модель) 

Політична економія Лібералізм (laissez-faire 
та лівий лібералізм) 

Консерватизм 
(корпоративізм, 

етатизм, патерналізм) 
Соціал-демократія 

Цілі та цінності  
Самозабезпечення 
індивідів на ринку, 

свобода 

Безпека, підтримка 
статусних відмінностей 

Декомодифікація, 
рівність, безпека 

Домінуючі форми послуг  
Послуги із допомоги, 

стимулювання приватної 
системи опіки 

Соціальне страхування, 
послуги із допомоги Універсальні послуги 

Декомодифікація Низька Середня (для зайнятих 
– висока) 

Висока 

Резидуальність  Висока Висока Слабка 

Приватизація  Висока Низька Низька 

Корпоративізм / Етатизм Слабкий Сильний Слабкий 

Стратифікація  Поглиблення соціальної 
нерівності 

Відтворення існуючої 
соціальної структури 

Вирівнювання 
соціальної структури 

Перерозподіл   Низький Помірний Високий 

Гарантія повної зайнятості  Слабка Середня Сильна 

Центр добробуту  Ринок Сім’я Держава 
Прагнення до гендерної 
рівності Середнє Низьке Високе 

Базова для моделі країна США Німеччина Швеція, Данія 
Джерело: [20; 21] 
 
Для класифікації було обрано наступні критерії: рівень декомодифікації (відображає можливість 

індивіда чи сім’ї підтримувати соціально прийнятні стандарти життя, незалежно від своєї участі в 
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ринкових відносинах. Згодом цей критерій було доповнено «дефамілізацією»);  стратифікації (пояснює 
відносини між соціальними правами і соціальними класами. Наділяючи групи соціальними правами, 
держава відтворює нову суспільну стратифікацію та створює нові взірці соціальних відносин); 
резидуальності (обсяг послуг соціальної допомоги в загальному соціальному продукті) [21, с. 77]. 
Разом з тим, не всі країни із своїми характеристиками вписуються у визначені Г.Еспінг-Андерсеном 
моделі (рис. 1), тому у більшості з них присутні риси двох моделей.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Трикутник режимів добробуту та країн, що до них належать 
Джерело: [21, с. 80] 

 
З погляду інституціоналістів, основним засобом соціалізації економічного розвитку повинна 

стати можливість всіх працездатних громадян самостійно отримувати гідний трудовий дохід. В цьому 
процесі неабияку роль відіграє не лише держава, але й соціальна відповідальність бізнесу. 
Американський інституціоналіст Р. Хейлбронер під соціалізацією розумів входження економічного 
суб’єкта у різні формальні та неформальні відносини через засвоєння і прийняття ним 
загальновизнаних в суспільстві норм, підпорядкування інститутам, за допомогою яких певна група 
людей може нав’язувати свою волю іншим групам та класам суспільства. Соціалізація ним 
розглядається як процес узгодження індивідуальних стереотипів поведінки і прийнятих у суспільстві 
норм, що є відображенням суспільного інтересу. Його ідеї пізніше були розвинуті Д. Нортом, 
Дж. Уолісом та Б. Вайнгастом в теорії соціальних порядків.  

Російські вчені Р. Грінберг і О. Рубінштейн, розвиваючи ідеї Дж. Кейнса та Дж. Хікса про 
мультиплікативний ефект, використовують поняття «соціодинамічний мультиплікатор», який поєднує 
наступні взаємопов’язані елементи: 1) соціальний ефект, який відповідно до концепції економічної 
соціодинаміки виникає як результат діяльності держави і сприяє покращенню суспільного життя; 2) 
виражена схильність індивідуумів до нової діяльності, нового творення; 3) сукупність формальних і 
неформальних інститутів, які забезпечують поєднання перших двох елементів. Такий підхід, згідно 
теорії економічної соціодинаміки, дає можливість суб’єктам ринку реалізувати в процесі обміну власні 
інтереси [22]. Саме на основі поєднання індивідуальної та соціальної корисності формується новий 
склад учасників світового ринку. 

На початку ХХІ ст. особливу увагу європейські дослідники стали приділяти категорії «соціальний 
капітал», який трактується як сукупність норм поведінки, довіри та мережевої діяльності. В цьому 
контексті у праці американських економістів Дж. Акелрофа та Р. Шиллера [23] обґрунтовується роль 
мультиплікатора довіри, який показує, як зростає / скорочується дохід, коли рівень довіри зростає чи 
падає на один пункт. Втрата довіри населенням до діяльності державних та недержавних інститутів 
часто супроводжується падінням споживчого попиту, рецесією та фінансово-економічними 
проблемами усієї економічної системи. Додатковим негативним фактором в цьому аспекті стають 
неякісні інститути, корупція, які підривають формально закріплені норми життя в соціумі тощо.   

Категорія «сталий розвиток» використовується для характеристики гармонійного та 
збалансованого розвитку країн, груп країн й цивілізацій, результатом якого на основі інноваційних 
підходів забезпечується вирішення проблем економічного характеру, збереження навколишнього 
середовища, подолання соціальних загроз, у тому числі бідності та дискримінації людини. 

Американський економіст Г. Дейлі стверджує [24], що сталий розвиток вимагає розуміння 
економіки у нерозривному зв’язку із станом екосистеми та апелює саме до необхідності кількісного 
розвитку, але не кількісного зростання, а відповідно і переорієнтації економіки на екологічні та 
соціальні питання. Дж. Халс розглядає сталий розвиток як такий, що забезпечує потреби нинішнього 
покоління без завдання шкоди можливостям майбутнього покоління задовольнити свої власні потреби 

Ліберальний 
режим 

Консервативний 
режим 

Соціал-
демократичний  

режим 

США Німеччина  

Швеція  

Японія  

Австрія  
Нідерланди  

Великобританія 
Австралія  

Нова Зеландія  
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[25]. К.Хеннінгсен обґрунтовує важливість екологічно орієнтованих інвестицій та оцінює ризики такої 
діяльності [26]. Багато вчених формулюють основні цілі та цінність сталого розвитку для прийдешніх 
поколінь [27], оцінюють вплив зміни клімату на стан АПК, водопостачання [28], окреслюють базові 
підходи до етичного інвестування, що базується на соціальній відповідальності бізнесу [29]. У книзі 
«Синя економіка» вчений та член Римського клубу Г. Паулі пропонує знайти інноваційні рішення, 
безпечні для довкілля і суспільств в контексті забезпечення продовольчої безпеки [30], а світ потребує 
нової економічної системи. 

Вченими навіть виділяється специфічний закон соціалізації, що виражає внутрішньо необхідні, 
сталі й суттєві взаємозв’язки між досягнутим рівнем розвитку технологічного способу виробництва, 
зростаючим усуспільненням виробництва і праці, з одного боку, та поступовим подоланням відчуженості 
найманих працівників від процесу праці, економічної власності й влади на мікрорівні та певної 
соціалізації соціально-економічних функцій держави на макрорівні у більшості розвинутих країн світу. 

Соціалізація на сьогодні характеризується сукупністю інституцій і норм, що регулюють соціальне 
становище індивідів та соціальних груп, а також економічно обґрунтовані соціальні відносини між 
членами суспільства, та визначається всеохоплюючою спрямованістю на забезпечення готовності 
членів суспільства до відповідних вимог суспільних інституцій і створення умов для реалізації 
суб’єктами економіки активної компоненти самозабезпечення добробуту [1].    

Висновки з проведеного дослідження. Соціалізація іманентно спрямовує економічних 
суб’єктів на формування партнерських відносин і в ній різною мірою зацікавлені усі суб’єкти, хоча 
кожен з них володіє власним набором інтересів. Головна проблема – як розрізнені інтереси країн в 
умовах глобалізації перетворити на спільні цінності, важливі для суспільного прогресу та сталого 
глобального розвитку. Глобальні економічні трансформації  нині відбуваються у поєднанні із 
соціальними, адже за умов глобалізації, коли тісно переплітаються не лише економічні інтереси країн, 
будь які структурні зміни у фінансово-економічній сфері позначаються на соціальному розвитку країн, 
зважаючи на те, що основою сучасних процесів є людина з її потребами, цінностями і можливостями. 
Необґрунтованість та недостатня соціалізація економічних політик країн світу стала причиною 
соціальних дисбалансів, що поширюються світом. Разом з тим, вони є об’єктивним продовженням 
низки глобальних ініціатив останніх десятиліть, які апріорі повинні були нівелювати розриви у 
соціальному розвитку країн, натомість відбувається соціальне розшарування країн та диференціація у 
глобальному вимірі. Таким чином, наведені підходи до обґрунтування ролі соціальних чинників в 
глобальному економічному розвитку, загалом, та країн, зокрема, вказують на те, що у теоретичній 
площині дослідники сходяться на єдиній думці – соціалізація економіки є невід’ємною складовою 
розвитку як людини, так і суспільства й світового господарства. Саме тому вона повинна включати 
зменшення соціальних розривів, підвищення доходів населення, ефективну політику зайнятості, 
подолання безробіття, соціального забезпечення та ін. для усіх країн світу, а не вибірково. Такі 
теоретичні підходи потребують подальшої практичної координації зусиль країн та світової спільноти 
для переорієнтації глобального економічного розвитку у соціальне русло. 
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Герман Л.Т. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  
Мета. Розглянути та узагальнити основні теоретико-концептуальні засади  соціалізації глобального 

економічного розвитку. 
Методика дослідження. Теоретичною основою дослідження є наукові праці зарубіжних та вітчизняних 

вчених. В процесі дослідження використано загальнонаукові методи дослідження, зокрема: метод теоретичного 
узагальнення - при обґрунтуванні основних теоретичних підходів до розуміння соціалізації економіки та 
глобального економічного розвитку; абстрактно-логічний метод – при з’ясуванні значення соціалізації в 
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глобальній економіці; метод порівняння та систематизації - для визначенні ролі соціалізації у глобальному 
економічному розвитку. 

Результати дослідження. Обґрунтовано основні теоретичні підходи до розуміння соціалізації економіки та 
глобального економічного розвитку, з’ясовано роль соціалізації в глобальній економіці, обґрунтовано місце 
соціалізації в забезпеченні глобального економічного розвитку. 

Наукова новизна результатів дослідження полягає в узагальненні основних теоретичних підходів до 
поняття «соціалізація» та визначенні її ролі у глобальному економічному розвитку. 

Практична значущість. Отримані результати дослідження дають можливість обґрунтувати необхідність 
соціалізації глобального економічного розвитку та є підґрунтям для вироблення заходів щодо його переорієнтації 
у соціальне русло. Визначено перспективи подальшого зменшення впливу соціальних викликів на глобальний 
економічний розвиток, до яких пропонується віднести соціальну орієнтацію на задоволення потреб людини; 
подолання соціальної диференціації; забезпечення взаємозв’язку між економічним зростанням та соціальним 
прогресом. 

Ключові слова: глобальний економічний розвиток, держава добробуту, соціалізація, соціальна ринкова 
економіка, соціальна політика, соціально-економічні відносини, соціальні питання, сталий розвиток. 

 
Herman L.T. THEORETICAL FOUNDATIONS FOR SOCIALIZATION OF GLOBAL ECONOMIC 

DEVELOPMENT 
Purpose. The aim of the article is to consider and summarize the main theoretical and conceptual bases for 

socialization of global economic development.  
Methodology of research. The scientific works of foreign and domestic scientists are the theoretical basis of 

research. General scientific methods were used during the research process, in particular: the method of theoretical 
generalization – in substantiating major theoretical approaches to understanding the socialization of the economy and 
global economic development; abstract and logical method – in clarifying the importance of socialization in the global 
economy; method of comparison and systematization – to determine the role of socialization in global economic 
development. 

Findings. The basic theoretical approaches to understanding the socialization of the economy and global 
economic development have been substantiated; the role of socialization in the global economy has been clarified; the 
place of socialization in ensuring global economic development has been substantiated. 

Originality. Scientific novelty of research results consists in generalization of the main theoretical approaches to 
the concept of “socialization” and determining its role in global economic development.  

Practical value. The obtained results of research allow to substantiate the need for socialization of global 
economic development and are the basis for development of measures regarding its reorientation into the social channel. 
The prospects for further reducing the impact of social challenges to the global economic development, which proposed 
to include social orientation at satisfying human needs; overcoming social differentiation; ensuring the interrelation 
between economic growth and social progress have been determined. 

Key words: global economic development, welfare state, socialization, social market economy, social policy, 
social and economic relations, social issues, sustainable development.  

 
Герман Л.Т. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 
Цель. Рассмотреть и обобщить основные теоретико-концептуальные основы социализации глобального 

экономического развития. 
Методика исследования. Теоретической основой исследования являются научные труды зарубежных и 

отечественных ученых. В процессе исследования использованы общенаучные методы исследования, в 
частности: метод теоретического обобщения - при обосновании основных теоретических подходов к пониманию 
социализации экономики и глобального экономического развития; абстрактно-логический метод - при выяснении 
значения социализации в глобальной экономике; метод сравнения и систематизации - для определении роли 
социализации в глобальном экономическом развитии. 

Результаты. Обоснованно основные теоретические подходы к пониманию социализации экономики и 
глобального экономического развития, выяснена роль социализации в глобальной экономике, обосновано место 
социализации в обеспечении глобального экономического развития. 

Научная новизна исследования заключается в обобщении основных теоретических подходов к понятию 
«социализация» и определении её роли в глобальном экономическом развитии. 

Практическая значимость. Полученные результаты исследования дают возможность обосновать 
необходимость социализации глобального экономического развития и является основой для выработки мер по 
его переориентации в социальное русло. Определены перспективы дальнейшего уменьшения влияния 
социальных вызовов на глобальное экономическое развитие, к которым предлагается отнести социальную 
ориентацию на удовлетворение потребностей человека; преодоление социальной дифференциации; 
обеспечение взаимосвязи между экономическим ростом и социальным прогрессом. 

Ключевые слова: глобальное экономическое развитие, государство благосостояния, социализация, 
социальная рыночная экономика, социальная политика, социально-экономические отношения, социальные 
вопросы, устойчивое развитие. 
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ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ 

УПРАВЛІННЯ ЧИННИКАМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА У ПОСТКОНФЛІКТНИЙ 

ПЕРІОД 
 
Постановка проблеми. В умовах економічних реформацій у контексті вступу України до ЄС, 

впровадженні режиму економії та раціонального використання виробничих ресурсів актуальним є 
застосування в управлінні багатокомпонентного функціонально-вартісного підходу, який забезпечує 
зниження витрат та підвищення ефективності виробництва [7, c. 33-38]. Це є надзвичайно актуальним 
не лише у постконфліктних умовах розвитку національної економіки, а і в умовах вступу нашої 
держави до Європейської співдружності. Ці та інші обставини обумовлюють актуальність і 
своєчасність розглядуваної теми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Будь-яку управлінську діяльність, як правило, 
спрямовано на досягнення визначеної мети чи необхідного стану об'єкта управління. Здійснити аналіз 
управління в умовах багатофункціональної діяльності підприємства можна тільки за умови 
цілеспрямованого впливу на об'єкт шляхом управлінського рішення. В даному відношенні у сферах 
інноваційно-ресурсної та логістично-маркетинговій діяльності вплив забезпечується шляхом дії на ті 
чи інші чинники. Необхідно відзначити, що різні аспекти прийняття управлінських рішень у цій сфері, 
досліджені в роботах вітчизняних вчених – Б. М. Андрушківа, П. Д. Дудкіна, І. О. Бланка, 
В. А. Василенко, Т. І .Ткаченко, О. В. Козаченко, Г. К. Крижного, Н. Н. Лепи, О. В. Панухник – та 
закордонних – Р. Акоффа, Ф. Аунапу, Й. Кхола, Г. Саймона, Ю. Тихомирова, О. Хаджинова, 
Р. Фатхутдинова та інших. Однак комплексного висвітлення проблеми використання 
багатокомпонентного впливу на діяльність підприємства, створення аналітичного, методологічного, 
інформаційного й організаційного забезпечення цього важливого напрямку до тепер немає. 

Постановка завдання. Метою нашого дослідження є системне дослідження та викладення 
застосування в умовах управління промисловим підприємством інноваційно-ресурсної, логістично-
маркетингової та ін. компонент у контексті управлінської постконфліктної, антикризової ситуації, 
проведенні відповідних операцій у цьому відношенні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Слід підкреслити, що багатокомпонентний 
функціонально-вартісний аналіз, який, у багатьох випадках, використовується у прикладних аспектах 
виробничо-господарської діяльності підприємств представляє собою системний підхід до процесу 
дослідження об’єкта управління, який спрямований на оптимальне співвідношення між споживчими 
властивостями та витратами на створення, виробництво та експлуатацію окремого виду продукції чи 
навіть інноваційно-ресурсної та логістично-маркетингової діяльності підприємства загалом [10, c. 136-
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142]. Оскільки будь-який аналіз потребує виконання визначених правил дослідження, то в даному 
аналізі пропонуємо скористатися наступною послідовністю (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Процес проведення багатокомпонентного функціонально-вартісного аналізу 
інноваційно-ресурсної та логістично-маркетингової компонент виробничого потенціалу 

підприємства 
Джерело : розробка авторів  
 
В дослідженні розглядаються шляхи підвищення ефективності використання виробничого 

потенціалу підприємства у постконфліктний період. Що стосується визначення життєвого циклу 
об’єкта дослідження, то він визначається у відповідності до мети інноваційно-логістичної системи 
підприємства.  

Основною метою багатокомпонентного функціонально-вартісного аналізу у роботі буде 
вважатися розробка, у постконфліктних умовах, рекомендацій зі зниження витрат на формування, 
підтримку та використання виробничих можливостей підприємства. 

Як відомо, на початок 2014 р. рівень рентабельності операційної діяльності малих підприємств (з 
урахуванням мікропідприємств) в цілому по області становив 7,1%, що на 1,5 в.п. менше, ніж у 2012 р., 
рівень рентабельності мікропідприємств зменшився на 5,3 в.п. і склав 1,2%.  

Найбільш рентабельно упродовж 2014 р. працювали малі підприємства, які займаються 
професійною, науковою та технічною діяльністю (18,3%), підприємства сільського, лісового та рибного 
господарства (16,9%). Значно зменшилась рентабельність підприємств оптової та роздрібної торгівлі, 
підприємств з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів з 34,4% у 2012 р. до 8,0% у 2013 р. 
Нерентабельною у 2013 р. стала діяльність підприємств, що займаються операціями з нерухомим 
майном (-9,5%), підприємств з охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (-4,2%), освіти (-
1,9%). Нерентабельною залишилась діяльність підприємств з тимчасового розміщування й організації 
харчування (-6,3%), з мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (-2,6%), промисловості (-1,3%), 
діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (-0,5%) [1].  

На наступному етапі необхідно провести всебічний аналіз кількісних та якісних показників 
виробничого потенціалу підприємства, спрямованого на формування нових якостей продукції, 
створення нових Євроінтеграційних можливостей виробничо-господарської діяльності підприємства. 

Цей етап характеризується необхідністю визначення впливу чинників, функцій та їх 
розподілення у відповідності до основного призначення об’єкта аналізу. В даному дослідженні головна 
функція відображає мету функціонування підприємства – збереження та розвиток виробничого 
потенціалу. 

Крім того, важливою проблемою у постконфліктній ситуації є те, що в умовах ринку, 
першорядного значення набуває зниження собівартості продукції, поліпшення її якісних характеристик 
і кількісних показників. Значну питому вагу у собівартості різноманітних виробів займають витрати, 
пов’язані з проектуванням технології, розрахунком норм часу, оформленням технологічної 
документації. Велика трудомісткість технологічної підготовки виробництва до Європейських 
стандартів, відсутність механізації та автоматизації виробництва призводять до того, що час і вартість 
розробки індивідуальних технологічних процесів, розрахунку норм праці дуже часто перевищують час і 
вартість виготовлення виробу.  

У сучасних умовах перед підприємствами стоїть завдання постійного оновлення номенклатури 
конкурентоспроможних виробів, що приводить до значного збільшення потоків інформації у сфері 
підготовки виробництва, ускладнює розрахунок норм праці. Без правильного їх встановлення 
неможливе обґрунтоване ціноутворення, визначення трудового внеску кожного робітника і розподіл 
матеріальної винагороди. Напрямки удосконалення нормативів витікають із завдань, які розв’язуються 
саме за допомогою нормативів. Це розрахунки норм, визначення темпу роботи, оцінка рівня 
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організації праці та ефективності організаційних рішень: проектування системи організації праці 
виробництва; розробка систем стимулювання та мотивації праці тощо [2, c. 123]. 

Тим часом інноваційно-ресурсна та логістично-маркетингова компоненти передбачають не лише 
реалізацію інноваційної політики, а й маркетингові підходи та методи логістики, які широко 
застосовуються у різних сферах людської діяльності, про що свідчить значне число публікацій з цих 
питань [3, с. 120]. Їхній аналіз дозволив створити загальне уявлення про типи операцій логістики, які 
можна застосовувати в умовах промислового підприємства, а саме: при розв’язанні завдань розподілу 
трудових ресурсів і запасів, вибору засобів транспортування вантажів, складання графіка розкладу 
перевезень, збору інформації в системах управління і цілої низки інших операцій. У даних операціях 
як критерії ефективності можуть бути застосовані різні цільові функції, максимізація (мінімізація) яких 
дозволить знаходити оптимальні рішення. Розвиток промислових підприємств є одним із самих 
значних явищ сучасного економічного життя України, про що свідчать відповідні публікації. Причому 
найчастіше в них обсяг виробництва і надання послуг непомітно починає превалювати в загальному 
обсязі виробництва [3, c. 136]. 

Однак у міру загострення конкуренції, у постконфліктній ситуації, зростання витрат, падіння 
продуктивності і погіршення якості продукції, що випускається, керівництво промисловими 
підприємствами виявляє усе більший інтерес до підвищення ефективності інноваційно-ресурсної та 
логістично-маркетингової компонент, активізації досліджень у цій сфері, що, у свою чергу, вимагає 
поглиблення системного підходу до планування задуму розвитку його стратегії удосконалення 
керування розвитком підприємства, організації системи розподілу і стимулювання [4, c. 101-103]. 

Для вирішення означених задач пропонується сформувати організаційний механізм реалізації 
постконфліктної багатокомпонентної моделі забезпечення ефективного функціонування промислового 
підприємства та впровадити її у практичну діяльність промислового підприємства що функціонує в 
умовах постконфліктної ситуації (рис. 2). 

Модель передбачає поетапну ліквідацію постконфліктних наслідків шляхом визначення мети, 
оцінки ситуації, виявлення проблем, вивчення їх постконфліктної природи, вироблення заходів з 
реалізації управлінських функцій серед яких організація економічної та майнової безпеки, управління 
ризиками, впровадження антикризових заходів, створення сприятливого інвестиційного клімату, 
покращення якісних та інших конкурентних показників [8, c. 9-11]. 

Інноваційно-ресурсна та логістично-маркетингова компонента передбачає реалізацію 
інноваційної політики. Впровадження ресурсоощадних заходів, застосування логістичних та 
раціональних підходів до вирішення проблем маркетингу з відповідними вихідними результатами. 

Реалізація розробленої нами багатокомпонентної моделі у постконфліктній ситуації 
забезпечується окремими заходами щодо ефективного функціонування промислового підприємства. 
Зокрема програма подолання постконфліктних наслідків повинна передбачати практичні заходи діючої 
влади у конкретних напрямках формування ціннісних і нормативних уявлень з створенням 
сприятливих умов для реалізації заходів гуманітарного та відновлювального характеру, встановлення 
конституційного правопорядку правоохоронними структурами, забезпеченням антикорупційних заходів 
у контексті боротьби з хабарництвом. 

На рівні підприємства, наприклад, для підвищення конкурентоздатності продукції, робіт та 
послуг доцільно: 

− елементарно добиватися відмінності товарів підприємства в очах покупців від товарів 
конкурентів;  

− вибирати з намічених до виробництва товарів один, що є найбільш привабливим для всіх 
покупців, і здійснювати на цій основі прорив на ринку;  

- відшукувати нове застосування товарам, що випускаються;  
- своєчасно вилучати економічно неефективний товар із збутової, маркетингової програми 

підприємства; 
- знаходити вихід на нові ринки як зі старими, так і з новими товарами; 
- здійснювати модифікацію товарів, що випускаються відповідно до нових смаків і потреб 

покупців; 
- регулярно розвивати й удосконалювати систему сервісного обслуговування реалізованих 

товарів і систему стимулювання збуту в цілому. 
- змінювати склад, структуру застосовуваних матеріалів (сировини, напівфабрикатів), 

комплектуючих виробів та / або конструкції продукції; 
- впроваджувати зміни порядку проектування продукції; 
- змінювати технології виготовлення продукції; методи випробувань, системи контролю якості 

виготовлення, зберігання, упакування, транспортування і монтажу; 
- впроваджувати зміни цін на продукцію, послуги, по обслуговуванню і ремонту, і цін на запасні 

частини; 
- удосконалювати порядок реалізації продукції на ринку; 
- змінювати структуру і розміри інвестицій в розробку, виробництво і збут продукції; 
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Рис. 2. Організаційний механізм реалізації постконфліктної багатокомпонентної моделі забезпечення ефективного функціонування 
промислового підприємства  

Джерело : розробка авторів 
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- впроваджувати зміни структури та обсягів коопераційних постачань при виробництві продукції і 
цін на комплектуючі вироби і складу обраних постачальників; 

- змінювати системи стимулювання постачальників; 
- впроваджувати зміни структури імпорту і видів імпортованої продукції; 
- удосконалювати методи технічного контролю і розвиток масового самоконтролю на усіх 

стадіях виготовлення продукції;  
- розширювати прямі господарські зв’язків між продуцентами і споживачами продукції;  
- вивчати і запроваджувати позитивний досвід, накопичений зарубіжними і вітчизняними 

підприємствами у галузі проектування і виготовлення високоякісних виробів тощо.  
Однією з найважливіших компонент цього процесу є реалізація адаптаційно-трансформаційних 

заходів на підприємстві із забезпечення відповідності їх до вимог ЄС, серед яких: 
- заходи з реалізації завдання набуття повного членства в Євросоюзі; 
- заходи із забезпечення безпосередньої участі промислових підприємств України в 

загальноєвропейському процесі та членство в європейських структурах; 
- запровадження механізму ухвалення парламентом лише тих законодавчих актів, які 

відповідають європейським правовим нормам; 
- дерогативні заходи (надання права на тимчасове або постійне застосування винятків із 

загальних правил); 
- екологічні заходи по збору та утилізації твердих відходів і жорстке лімітування шкідливих 

викидів у атмосферу; 
- заходи щодо створення інформаційної мережі для розповсюдження у країнах ЄС інформації 

про Україну, її економічний і соціальний розвиток, переваги стратегічного партнерства України і ЄС; 
- заходи щодо забезпечення отримання визначених макроекономічних показників, у тому числі 

щодо зростання обсягів виробництва, бездефіцитного бюджету, низького рівня інфляції ін. 
Очевидно, що, додаючи визначені зусилля, кожен підрозділ промислового підприємства прагне 

досягти різних цілей і вирішити численні проблеми. Коли використовуються наукові знання, 
створювані технології включають ресурси і знання, необхідні для досягнення наміченого. Природно, 
що усі ці технології впливають на діяльність всіх складових елементів підприємства. У випадку 
інноваційно-ресурсних та логістично-маркетингових технологій найзначніший вплив на процеси 
прийняття рішень зі стратегії створення і постачань продукції здійснюють інформаційні технології. 

Будь-яка продукція – це результат процесу чи цілеспрямована дія (група дій), що приводять до 
відповідного результату. Процес вимагає таких початкових даних, як людський інтелект, інформація, 
устаткування і матеріали, і в результаті приводить до створення продукції. Причому цікаво, що зв'язок 
між вкладеннями в апаратне (у тому числі комп'ютерне) забезпечення інноваційно-ресурсної та 
логістично-маркетингової компоненти зростанням продуктивності чи прибутковості не 
прослідковується. Як зазначає Хаджинова О. В. [11, c. 12] у своєму дослідженні логістичної стратегії 
управління витратами великого багатопрофільного промислового підприємства, існує кілька причин 
цього:  

- витратне і неефективне застосування інформаційних технологій. Технології використовуються 
для автоматизації неефективних систем чи процесів, без попереднього їх дослідження; 

- вплив інших проблем, що знижують зростання продуктивності; 
- застарілі методи оцінки продуктивності, що не охоплюють усі важливі параметри якості 

продукції; 
- ефект запізнювання позитивного впливу логістичних досліджень та інформаційних технологій 

на продуктивність на якийсь період часу; 
- рівень агрегування впливу інвестицій на продуктивність. 
Причини, з яких промислові підприємства інвестують свої ресурси в новітні технології, такі як [5, 

c. 132-134]: 
- поліпшення якості продукції, робіт та послуг і взаємодії з клієнтами. Це надійність, 

стабільність, точність і швидкість виробництва продукції і надання послуг усіма підрозділами 
промислового підприємства. Логістичні дослідження й інформаційні технології, використовувані 
ефективно і компетентно, можуть дозволити запропонувати всі ці елементи на споживчому ринку для 
досягнення довгострокової прихильності споживачів; 

- збереження чи розширення ринкової частки; 
- відхід від ризиків чи альтернативних витрат;  
- створення гнучкості для реагування на зміни економічного середовища підприємства: зміни 

ступеня втручання держави в економіку країни, зростання конкуренції, ускладнення процесів і зміна 
смаків споживачів; 

- зменшення внутрішнього середовища підрозділів для спрощення роботи співробітників і 
виключення стомлюючих завдань, поліпшення процесів збору даних і їхньої доробки, створення 
системи прогнозування можливостей підприємства. 
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До основних типів функціональних задач автор відносить: управління якістю, управління 
запасами; управління витратами; розподіл ресурсів; масове обслуговування; вибір маршруту; 
упорядкування і координацію. 

Подальше системне дослідження дозволяє поглибити декомпозицію, що для задач розподілу 
ресурсів, а також упорядкування і координації дозволяє сформулювати наступний склад 
функціональних елементів [6, c. 113-114]: 

- розподіл ресурсів і матеріалів: складання технологічних карт робіт; розподіл сировини; 
складання виробничих програм різних видів діяльності; обслуговування потоків товарів і послуг; 
стратегія розвитку підприємства; транспортна задача; закріплення робіт за робітниками та їх 
робочими місцями; 

- упорядкування і координація: послідовність виконання технологічних операцій; сітьове 
планування і управління. 

Функціональні елементи розподілу ресурсів і матеріалів є найбільш розповсюдженими. Їхні 
узагальнені умови можна звести до наступного: 

- наявність операцій логістики, що повинні бути обов'язково виконані; 
- у наявності достатня для виконання операцій кількість ресурсів; 
- операції (хоча б деякі) можна виконувати різними способами з використанням різних 

кількостей і комбінацій ресурсів; 
- деякі способи виконання операцій економніші, ніж інші (за витратами чи прибутком); 
- загальна кількість ресурсів недостатня для того, щоб кожну операцію виконувати найбільш 

економічним способом. 
Інноваційно-ресурсний, логістично-маркетинговий аспекти задачі розподілу ресурсів і матеріалів 

полягають в оптимальному розподілі ресурсів між операціями логістики, що забезпечують 
максимальну загальну ефективність відповідно до цільової функції досліджуваного процесу. Іншими 
словами: 

Операції – {сукупність дій; асортимент готової продукції}. 
Ресурси – {фонд часу; матеріали; люди}. 
Мета – {оптимізація розподілу робочого часу (матеріалів) між різними видами готової продукції 

для того, щоб забезпечити максимальний обсяг послуг і випуск готової продукції планового 
асортименту; задоволення потреби в послугах, що надаються, і готова продукція при мінімальних 
витратах часу (матеріалів)}. 

Інноваційно-логістична задача управління запасами, як зазначає Хаджинова О.В. [11, c. 18], 
виникає тоді, коли зі зміною обсягу запасів по-різному змінюється величина витрат: 

- при збільшенні запасів зростає плата за оборотні кошти, витрати на збереження та інше; 
- одночасно зменшуються витрати, пов'язані з можливими простоями через відсутність 

матеріалів, з доставкою матеріалів. 
Мета інноваційно-логістичного управління запасами полягає у визначенні оптимального обсягу 

запасів, при якому загальні витрати зводяться до мінімуму. 
Завдання масового обслуговування логістики пов'язані із системами обслуговування, 

призначеними для задоволення вимог, що надходять до системи промислового підприємства і 
виникають випадково. Якщо до моменту надходження вимоги всі канали обслуговування зайняті, то 
утвориться проста вимога. У противному випадку простоюють канали збуту. Обидва види простою 
приводять до витрат, у тому числі на найбільшому багатопрофільному промисловому підприємстві. 

Ціль логістичного управління системою обслуговування полягає у визначенні для структурних 
підрозділів промислового підприємства оптимальної кількості каналів збуту, при яких сумарні витрати 
були б мінімальними. 

Інноваційно-логістична проблема управління запасами виникає тоді, коли зі зростанням обсягу 
запасів зростають плата за оборотні кошти, витрати збереження, витрати, пов'язані як з можливими 
простоями часу через відсутність матеріалів, так і з доставкою матеріалів. У таких завданнях потрібно 
визначити оптимальний обсяг запасів, при яких загальні витрати зводяться до мінімуму. 

В умовах промислового підприємства до необхідності створення запасів приводять такі чинники: 
- дискретність постачань, що здійснюються відвантажувальними нормами; 
- випадкові коливання: у попиті за інтервал між постачаннями; в обсязі постачань (наприклад, 

сільськогосподарської продукції, що залежать від врожаю й організації його збору); у тривалості 
інтервалів між постачаннями; 

- передбачувані зміни кон'юнктури: сезонність попиту; сезонність виробництва; інфляційні 
очікування; очікуване підвищення цін. 

Перелічені чинники, діючи порізно чи групуючись у різних сполученнях, створюють тенденцію на 
промисловому підприємстві до збільшення запасів. 

Є, однак, деякі аргументи на користь мінімізації запасів. До їхнього числа відносяться: 
- плата за фізичне збереження запасу; 
- втрати в кількості запасу (випар, усушка, утрушування, радіоактивний розпад, розкрадання); 
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- якісні зміни (погіршення споживчих властивостей внаслідок необоротних процесів у 
збереженому продукті – розкладання, гниття, погіршення зовнішнього вигляду, старіння ізоляції); 

- моральний знос. 
Функціонально-логістичний підхід до управління витратами промислового підприємства полягає 

у встановленні моментів і обсягів замовлення і розподілі знов прибулої партії по нижчестоящих ланках 
системи постачання. Сукупність логістичних правил, за якими формується стратегія управління 
запасами, пов'язана з визначенням витрат з доведення матеріальних засобів до споживачів.  

Мета завдання упорядкування – встановити оптимальну послідовність обробки видів виробів 
багатопрофільного підприємства на різних операціях, що йдуть одна за другою, для того, щоб 
забезпечувати мінімальну загальну тривалість циклу. Тривалість операцій різна, послідовність – та ж 
сама. 

Мета завдання координації – визначити календарні терміни початку і закінчення робіт, що 
оптимізують критерій діяльності всього комплексу. 

Мета завдання вибору маршруту: визначити таку послідовність запуску надання послуг чи 
виготовлення партій виробів різних видів у потік, при якому сумарні витрати на всі його 
переналагодження зводяться до мінімуму. 

Таким чином обов'язковою умовою використання функціонально-логістичного підходу до 
планування і управління промисловим підприємством є гнучкість, багатоваріантність його 
господарських ситуацій, в умовах яких приходиться приймати оптимальні рішення. Саме такі ситуації, 
як правило, складають повсякденну практику господарюючого суб'єкта, промислового підприємства 
(вибір виробничої програми, прикріплення до постачальників, маршрутизація, розкрій матеріалів, 
приготування сумішей і т.д.). Отримані на основі функціонально-логічного підходу результати 
дозволять надалі моделювати логістичні процеси промислового підприємства. 

Результативність впровадження логістики в діяльність промислового підприємства виявляє її 
економічну доцільність та ефективність, і може бути оцінена шляхом співвідношення та аналізу 
вхідних і вихідних перемінних.  

Враховуючи, що одним з основних показників діяльності промислового підприємства є валовий 
дохід, логістичний підхід до управління витратами промислового підприємства пропонується 
розглядати з точки зору аналізу сукупного доходу.  

Для характеристики матеріальних потоків за Хаджиновою О. В. [11, c. 19] введено такі 
позначення: q – кількість продукції; p – ціна одиниці асортиментної позиції. Автор вважає, що різницею 
між вихідними та вхідними перемінними буде загальний результат впровадження логістики, який 
визначається сума перевищення обсягу реалізації над обсягом закупівлі, або валовий доход:  

 
                V = ∑ (qp)1-5 + ∑ (qp)2-5 + ∑ (qp)3-5 + ∑ (qp)4-5 - ∑ (qp)0-1 → max                                       (1) 

 
Очевидно, що при заданих значеннях цін максимізація вираження буде досягнута, коли усі 

ресурси, які надходять за визначений термін t, буде використано у виробництві за той же період часу, 
тобто:  

                                             ∑ q0-1=∑(q1-5 + q2-5 + q3-5 + q4-5)                                   (2) 
            
При ідеальному варіанті максимальний очікуваний валовий доход буде отримувати все 

підприємство, усі його складові підрозділи. Сукупний запас в цьому випадку дорівнює нулю. Однак 
подібна ситуація практично не зустрічається в практиці господарювання. На практиці відбувається 
наступна ситуація: 

 
                                                         ∑ q0-1≥ ∑ (q1-5 + q2-5 + q3-5 + q4-5)                          (3) 

 
Логістична система завжди має запаси, які повинні бути мінімальними, але достатніми для 

забезпечення безперебійної роботи підприємства: 
 

                                        U = ∑[(qp)0-1 - p0-1× (∑q2-5 + ∑q3-5+ ∑q4-5 + ∑q1-5)]→min                            (4) 
 
Мінімізація запасів – одна з першочергових задач логістичного управління. Для забезпечення 

співвідношення вартості запасів на різних етапах матеріального руху у цьому вираженні обсяг 
вихідного потоку наводиться в цінах p0-1. 

Задача логістичного управління в сфері закупівлі вирішується за допомогою визначення такого 
значення ∑q0-1 при заданих цінах, щоб виконувалося рівняння (4) або була можливість досягти як 
можна більшого значення (3) та оптимально-мінімального значення (4). 

Величина вихідного матеріального потоку може бути визначена за такою формулою: 
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                                           Q = ∑ [(qp)1-5 + ∑ (qp)2-5 + ∑ (qp)3-5 + ∑ (qp)4-5]                             (5) 
 
Результат функціонування промислового підприємства за конкретний період часу – це доход, 

що дорівнює різниці ∑ Q - ∑ (qp)0-1. При цьому від’ємні результати для ресурсів вказують на 
нераціональність їх закупівлі.  

Розміри виробничих запасів (Z) на кінець періоду розраховуються як різниця між обсягом 
вхідного та вихідного потоків в цінах p0-1: 

 
                                             Z = p0-1×[q0-1 - (∑ q1-5 + ∑ q2-5 + ∑ q3-5 + ∑ q4-5)]                  (6) 
 
Шляхом ділення вартості замовлення за кожною асортиментною позицією на ціни p0-1 

знаходиться обсяг поставки, який планується в натуральному вираженні. При цьому кількість 
замовлених ресурсів не повинна бути більшою розрахункової оптимальної величини, яка відповідає 
плановим потребам підприємства. Оптимальний варіант передбачає відповідність заявки 
розрахованої прогнозної потреби в ресурсах, коли поряд з мінімізацією запасів забезпечується 
максимізація валового доходу підприємства. Аналогічним чином здійснюється розрахунок за іншими 
компонентами. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, ймовірність успіху кожного підрозділу 
промислового підприємства у постконфліктних умовах зростає із застосуванням інноваційно-
логістичних методів в управлінні матеріальними потоками, а ефективність логістичного управління 
досягається тільки при інтегруванні управлінських постконфліктних антикризових функцій всіх ланок, в 
т.ч. інноваційно-ресурсної та логістично-маркетингової систем підприємства [9, c. 35-36].  

Таким чином, згадані обставини обумовили застосування багатокомпонентного, функціонально-
логістичного підходу до формування моделі управління чинниками ефективності функціонування 
промислового підприємства.  

Було розкрито особливості впровадження інформаційної системи інноваційно-логістичного 
забезпечення управління діяльністю промислового підприємства та розроблено шляхи оптимізації 
структури витрат підприємства та розподілення його ресурсів у інноваційно-логістичному ланцюгу 
«держава-наука-підприємство».  

Дано пропозиції з удосконалення функціонально-інноваційних та ресурсо-маркетингових 
підходів до управління ефективністю функціонування промислового підприємства в антикорупційному 
сенсі. 

Запропоновано впровадити багатокомпонентну модель реалізації (забезпечення) 
постконфліктної стратегії ефективного функціонування промислового підприємства, яка передбачає 
поетапну ліквідацію постконфліктних наслідків шляхом визначення мети, оцінки ситуації, виявлення 
проблем, вивчення їх постконфліктної природи, реалізацію управлінських функцій у постконфліктних 
умовах, серед яких - організація економічної та майнової безпеки, управління ризиками, впровадження 
антикризових заходів, створення сприятливого інвестиційного клімату, покращення якісних та інших 
конкурентних показників ін. 

Реалізація розробленої багатокомпонентної моделі у постконфліктній ситуації забезпечується 
окремими заходами щодо ефективного функціонування промислового підприємства. 
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Шерстюк Р.П., Кінаш І.А., Погайдак О.Б., Кузьмак О.І. БАГАТОКОМПОНЕНТНИЙ, ФУНКЦІОНАЛЬНО-

ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЧИННИКАМИ ПІДВИЩЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА У ПОСТКОНФЛІКТНИЙ ПЕРІОД 

Мета – системне дослідження та викладення застосування в умовах управління промисловим 
підприємством інноваційно-ресурсної, логістично-маркетингової та іншої компонент у контексті управлінської 
постконфліктної, антикризової ситуації, проведенні відповідних операцій у цьому відношенні. 

Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є наукові праці вітчизняних 
та зарубіжних вчених з прийняття управлінських рішень у сферах інноваційно-ресурсної та логістично-
маркетинговій діяльності. У процесі дослідження застосовано такі методи: аналізу і синтезу (при критичному 
огляді наукових джерел та аналізі багатофункціональної діяльності підприємства); логічних узагальнень (для 
визначення факторів впливу на ефективність підприємства); абстрактно-логічний (для теоретичного узагальнення 
та формування висновків, визначення основних напрямків вдосконалення практичної частини впровадження 
моделі управління чинниками підвищення ефективності промислового підприємства у постконфліктний період). 

Результати. Розглянуто проблематику управління промисловим підприємством в сучасних 
Євроінтеграційних контекстах. Запропоновано застосування багатокомпонентного функціонально-логістичного 
підходу до формування моделі управління чинниками підвищення ефективності промислового підприємства у 
постконфліктний період. Встановлено, що в умовах управління промисловим підприємством дослідження 
ефективності інноваційно-ресурсної, логістично-маркетингової компонент має не аби яке значення. Визначено, 
що особливо важливим воно є у контексті проведення відповідних виробничо-технологічних операцій 
управлінської постконфліктної, антикризової діяльності.  
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Наукова новизна. Обґрунтовано проблеми використання організаційного механізму реалізації 
постконфліктної багатокомпонентної моделі забезпечення ефективного функціонування промислового 
підприємства, що сприяє зростанню економічного розвитку та підвищенню економічної ефективності їх діяльності. 

Практична значущість. Одержані результати можуть бути використані на підприємствах України з метою 
забезпечення економічного розвитку та підвищення економічної ефективності. 

Ключові слова: організаційний механізм, економічні та організаційні фактори, ефективність підприємства, 
багатокомпонентний функціонально-логістичний підхід. 

 
Sherstyuk R.P., Kinash I.A., Pogaydak O.B., Kuzmak О.I. MULTI-COMPONENT, FUNCTIONAL AND 

LOGISTICAL APPROACH TO THE FORMATION MODEL MANAGEMENT EFFIC IENCIES IN INDUSTRIAL 
ENTERPRISE IN POST-CONFLICT SITUATIONS 

Purpose  is systemic study and the presentation of the application in terms of industrial enterprise innovation and 
resource, logistics, marketing, and others. Component in the context of post-conflict management, crisis situations, 
carrying out the transactions in this regard. 

Methodology of research.  The methodology of the study. Theoretical and methodological basis of the study are 
research works of domestic and foreign scholars on management decisions in the areas of innovation and resource and 
logistic-marketing activities The study used the following methods: analysis and synthesis (for a critical review of 
scientific literature and analysis of multi-functional activities of the enterprise); logical generalization (to determine the 
factors influencing the efficiency of the enterprise); abstract logical (for theoretical generalizations and drawing 
conclusions, determining the main directions of improving the practical implementation of the model of governance 
factors increase the efficiency of industrial enterprise in the post-conflict period). 

Findings. Considered the range of problems of management an industrial enterprise in the modern 
Eurointegration contexts. Provides the use of multi-functional logistics approach to the formation of governance model 
factors increase the efficiency of industrial enterprise in the post-conflict period. Established that in terms of industrial 
enterprise, the study of innovation and resource efficiency, logistics and marketing component has not anyhow what 
value. Defined that especially important, it is appropriate in the context of production and post-production operations 
management, crisis management activities. Perspective is considered in modern European integration contexts. 

Originality. Reasonably problems use organizational mechanism for the implementation of post-conflict multi-
component model of the effective functioning of an industrial enterprise, which promotes economic development and 
improve the economic efficiency of their operations. 

Practical  value.  The results can be used by enterprises in Ukraine in order to ensure economic development and 
increase economic efficiency. 

Key words:  organizational mechanism, economic and institutional factors, the effectiveness of the enterprise, 
multi-functional logistics approach. 

 
Шерстюк Р.П., Кинаш И.А., Погайдак О.Б., Кузьмак О.И. МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ, ФУНКЦИОНАЛЬНО-

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ФАКТОРОМ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ПОСТКОНФЛИКТНЫХ ПЕРИОД 

Цель – системное исследование и изложение применения в условиях управления промышленным 
предприятием инновационно-ресурсной, логистически-маркетинговой и др. компонент в контексте 
управленческой постконфликтного, антикризисной ситуации, проведении соответствующих операций в этом 
отношении. 

Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования являются научные 
труды отечественных и зарубежных ученых по принятию управленческих решений в сферах инновационно-
ресурсной и логистически-маркетинговой деятельности. В процессе исследования применены следующие 
методы: анализа и синтеза (при критическом обзоре научных источников и анализе многофункциональной 
деятельности предприятия); логических обобщений (для определения факторов влияния на эффективность 
предприятия); абстрактно-логический (для теоретического обобщения и формирования выводов, определение 
основных направлений совершенствования практической части внедрения модели управления факторами 
повышения эффективности промышленного предприятия в постконфликтный период). 

Результаты. Рассмотрена проблематика управления промышленным предприятием в современных 
Евроинтеграционных контекстах. Предложено применение многокомпонентного функционально-логистического 
подхода к формированию модели управления факторами повышения эффективности промышленного 
предприятия в постконфликтный период. Установлено, что в условиях управления промышленным 
предприятием, исследование эффективности инновационно-ресурсной, логистически-маркетинговой компонент 
имеет не абы какое значение. Определено, что особенно важным оно является в контексте проведения 
соответствующих производственно-технологических операций управленческой постконфликтного, антикризисной 
деятельности. Проблематику рассмотрен в современных Евроинтеграционных контекстах. 

Научная новизна. Обоснованно проблемы использования организационного механизма реализации 
постконфликтной многокомпонентной модели обеспечения эффективного функционирования промышленного 
предприятия, которая способствует росту экономического развития и повышению экономической эффективности 
их деятельности. 

Практическая значимость. Полученные результаты могут быть использованы на предприятиях Украины с 
целью обеспечения экономического развития и повышения экономической эффективности. 

Ключевые слова: организационный механизм, экономические и организационные факторы, 
эффективность предприятия, многокомпонентный функционально-логистический подход. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ 
СИНЕРГІЧНИХ ЕФЕКТІВ У КРЕАЦІЇ ВАРТОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Постановка проблеми. Інноваційна економіка, змінюючи чинники економічного зростання, 
акцентує увагу на посиленні ролі інтелектуального капіталу, який виступає каталізатором процесів 
креації вартості «інтелігентних підприємств». Наголошуючи на важливості забезпечення креації 
вартості підприємств, опираємося на індикаторах успішності, якими послуговуються відомі світові 
агентства при формуванні рейтингів, зокрема «Forbs» [1; 2]. У свою чергу, на мікроекономічному рівні 
також знаходимо підтвердження визначального позитивного впливу інтелектуального капіталу на 
конкурентоспроможність чи ефективність функціонування підприємств, які здійснюють свою діяльність 
в умовах економіки знань [3, c. 623]. Зважаючи на наведене вище, цілком логічним видається 
твердження, що вирішення проблем активізації процесів креації вартості підприємств на основі 
розвитку інтелектуального капіталу вимагає формування сприятливого оточення для їх виникнення і 
протікання. У цьому ракурсі значна увага в сучасних наукових розвідках приділяється визначенню 
ролі, пошуку та обґрунтуванню напрямків розвитку організаційної культури підприємства. Власне, нині 
саме конструктивна організаційна культура є вагомим чинником забезпечення успіху для підприємств, 
адже мотивує персонал до підвищення продуктивності праці, сприяє нарощенню інтелектуального 
потенціалу, як наслідок, забезпечує креацію вартості суб’єктів господарювання. Зважаючи на 
наведене вище, стає зрозумілим доцільність вивчення аспектів формування сприятливого оточення, 
представленого функціонуванням організаційної культури, що супроводжується появою синергічних 
ефектів, які ведуть до якісного покращення креації вартості підприємств, що і є предметом 
пропонованого дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Демократизація і швидкі темпи розвитку 
громадянського суспільства, забезпечуючи покращення умов доступу до освіти, вирівнювання 
соціального рівня життя, інтелектуалізацію праці та відпочину, розширюють можливості застосування і 
посилюють роль організаційної культури в діяльності підприємств. Зважаючи на такі тенденції 
поширення інтелігентності в усіх рівнях економічних систем, зростає чисельність осіб, зацікавлених у 
вивченні аспектів організаційної культури та оцінці її впливу на успішність функціонування сучасних 
підприємств. Так, низка науковців розглядає організаційну культуру в загальній філософії 
підприємства, зокрема Е. Шейн стверджує, що організаційна культура може бути сформована лише 
«групою людей…, яка має тривалу історію напрацювання групового досвіду» щодо реагування на 
«зміни зовнішнього і внутрішнього середовища» [4, с. 33, 34, 187]; А. Томпсон та А. Стрикленд 
вважають, що «культуру організації формують багаточисельні фактори внутрішнього середовища – 
цінності, переконання, принципи бізнесу, традиції, робочі процедури, атмосфера праці» [5, с. 405–406]. 

Цікавим тут є підхід Г. Моргана, який розглядає культуру, як один із засобів здійснення 
діяльності за допомогою використання різних способів передачі основних цінностей, переконань, 
ідеологій, які спрямовують діяльність підприємств [6, с. 137 –176]. Серед низки ґрунтовних досліджень 
виділимо М. Мескона, М Альберта, Ф. Хедоурі, які акцентують увагу на «цінностях і поглядах … 
цінностях і прагненнях», «соціальної відповідальності бізнесу…етики, …етичної поведінки», 
відображаючи сферу функціонування організаційної культури в межах атмосфери підприємства та 
його соціальної свідомості [7, с. 60–73, 100–111]; Л. Сулковского, де організаційна культура вивчена 
«як сама організація .., як один із кругів культури.., як соціальні норми гри.., як філософія організації.., 
як норми поведінки» [8]; О. Харчишиної, яка обґрунтувала роль організаційної культури в системі 
управління підприємством [9]; Л. Варави, Г. Кравченко, які, виокремлюючи поняття «організаційна 
культура» та «корпоративна культура», пропонують стратегію управління організаційною культурою 
підприємства, її діагностику, моніторинг [10]. Таким чином, найбільш значущі для кожного суб’єкта 
господарювання організаційний стиль, філософія та принципи управління, підходи до прийняття 
рішень, ділова практика, кодекс цінностей, артефакти, а також особлива система внутрішніх 
взаємовідносин охоплюють поняття організаційної культури.  

Дослідження особливостей прояву «організаційної культури» усе частіше спостерігаємо також у 
межах функціонування різноманітних складових модулів інтелектуального капіталу підприємства. Так, 
наприклад, виділення «організаційної культури» у частині структурного капіталу Л. Едвінсоном та 
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М. Мелоуном [11, с. 31–35]. Вивчення літературних джерел дозволяє стверджувати, що найчастіше 
поняття «організаційна культура» є структурною частиною організаційного капіталу підприємства, 
наприклад у Л. Едвінсона, Ґ. Петраша, Ч. Армстронга [11, с. 106] чи його окремих підрозділів як 
«внутрішній структурі підприємства» у М. Братніцкого, Й. Стрижини [12, с. 70]. Крім того, низка 
дослідників представляє поняття «організаційна культура», послуговуючись або узагальненим 
«культура» як Й. Варшат, К. Ваґнер, І. Гаусс [13], або надаючи лише вузького значення, наприклад, 
«історія підприємства» як у К. Перехуди [14, с. 64–65]. Власне, цілком виправданим, але дещо 
обмеженим є, на наш погляд, розгляд «організаційної культури» в межах функціонування соціального 
капіталу, наприклад, у вигляді «міжлюдських стосунків» М. Братніцкім [15, с. 101] та 
«егоцентричного… розгляд соціального капіталу як вартості відносин між працівниками підприємства» 
й «соціоцентричного … цінність з позиції людини» М. Мак-Ілреєм [16, с. 32–35]. Таким чином, нами 
виявлено низку неузгоджень при виділенні «організаційної культури» та визначенні її ролі у вартості 
підприємства, що, цілком виправдано, вимагає подальших досліджень. 

У нашому дослідженні увагу зосереджено на креації вартості підприємства, вперше 
зауваженому у термінологічному полі Т. Копеландом, T. Колером [17] та А. Раппапортом [18]. Нині ця 
тематика вилилася у бурхливий потік досліджень, які, на жаль, не конкретизують впливу 
«організаційної культури» на креацію вартості господарських суб’єктів, наприклад О. Бутнік-Сіверський 
[19], Н. Гавкалова [20], A. Яблоньскі та М. Яблоньскі [21] тощо. Отже, значна кількість наукових 
досліджень присвячена лише визначенню функцій та ролі організаційної культури в діяльності 
сучасних підприємств. Відтак, зрозуміло, що на сьогодні відкритими продовжують залишатися питання 
ролі організаційної культури як іманентної складової соціального інтелектуального капіталу у креації 
вартості підприємства. Не применшуючи цінності запропонованих вище досліджень, змушені 
констатувати наявність низки прогалин у вивченні впливу організаційної культури на розвиток 
інтелектуального капіталу, що є надзвичайно важливим резервом посилення ефектів креації вартості 
сучасних суб’єктів господарювання. 

Постановка завдання. Метою даної публікації є представлення авторського погляду на 
формування організаційною культурою сприятливого оточення для виникнення синергічних ефектів та 
обґрунтування їх позитивного впливу на креацію вартості сучасних підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Визначальний вплив інтелектуального капіталу 
на розвиток потенційних можливостей до креації вартості сучасних суб’єктів господарювання 
зумовлює акцентування уваги на розбудові організаційної культури. Адже, формування 
інтелектуального капіталу високого якісного рівня вимагає виділення лідерів, які користуються 
беззаперечною повагою, авторитетом, спроможних створювати ініціативні групи, вмілої організації 
колективної роботи та формування прошарку вільних високоосвічених, активних людей, здатних 
мислити креативно, неординарно, що зумовлено розвитком громадянського суспільства. Власне, такі 
домінанти сучасної парадигм господарювання знаходяться у сфері функціонування організаційної 
культури. Зважаючи на це, зауважимо, що проблематика пропонованої публікації ґрунтується на 
дослідженні організаційної культури, як складової частини соціального інтелектуального капіталу 
підприємства, а також формування нею оточення, сприятливого для виникнення синергічних ефектів у 
креації вартості підприємства. 

Вважаємо, що для цього доцільно змінити акценти на розвитку потенціалу суб’єктів 
господарювання до утримання процесів креації вартості, базованих на функціонуванні соціального 
інтелектуального капіталу. Зважаючи на наведене вище, стверджуємо, що розбудова організаційної 
культури, яка розглядається нами в ролі ключового чинника у формуванні сприятливого оточення для 
функціонування соціального інтелектуального капіталу, створює передумови для появи синергічних 
ефектів у креації вартості підприємств. Таким чином, у пропонованому дослідженні звертаємо увагу на 
появі синергічних ефектів, спричинених функціонуванням організаційної культури. 

Принагідно пригадаємо, що соціальний інтелектуальний капітал підприємства з’являється в 
межах соціологічної концепції, яка свого розвитку набула в працях таких науковців, як M. Мак-Ілрея 
[16], М. Братніцкого [12], де чітко виділяється соціальний капітал, котрий представляє собою «суму 
наявних і потенційних засобів, залучених у результаті налагодження праці в соціальних мережах» 
[16, c. 2]. Саме це забезпечує активізацію людського фактора, яка, в свою чергу, активізує процеси 
креації вартості підприємства за рахунок позитивного впливу синергічних ефектів, зумовлених 
функціонуванням у складі соціального інтелектуального капіталу модуля організаційної культури. 

Зважаючи на те, що організаційна культура складне та багатоаспектне явище, то їй 
притаманним є поліваріантність при тлумаченні та структурному наповненні. Помітним є наявність ідеї 
про неможливість її відокремлення від суб’єкта господарювання, оскільки останній в своїй основі і є 
організаційною культурою. 

Проведене дослідження дефініцій «організаційна культура підприємства» дозволило зробити 
висновок про їх взаємодоповнюючий характер, окреслюючи загальну картину прояву цього багато 
площинного, складного, невидимого, на перший погляд, явища. Підвищення впливу організаційної 
культури зумовлено переходом суспільства на якісно вищий щабель свого розвитку – еру 
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інформатики, новітніх технологій і комп’ютеризації, що супроводжується розбудовою громадянського 
суспільства, його демократизацію, покращенням якості життя, тобто появою якісно нових, 
прогресивних, інноваційних змін, зумовлених активізацією людського чинника, пришвидшенням 
трансферу інформації, технології, дифузії знань, які проявляються у зростанні ролі внутрішніх і 
міжорганізаційних взаємовідносин, тобто, зростанням важливості міжлюдських комунікацій. Усі ці зміни 
в розвитку суспільства охоплює термін «соціальний інтелектуальний капітал підприємства», важливою 
складовою якого виступає організаційна культура. 

Відтак, згідно наших переконань, організаційна культура як складова соціального 
інтелектуального капіталу створює сприятливе оточення, в межах якого виникають синергічні ефекти, 
здатні посилювати позитивні результати креації вартості підприємства, отримані в межах 
функціонування індивідуального, колективного та соціального модулів. 

Важливим аспектом відображення прояву організаційної культури є визначення її ролі в 
активізації процесів креації вартості та посиленні ефектів, які виникають у сфері функціонування 
інтелектуального капіталу підприємства. Типовий перелік генераторів креації вартості підприємства, 
розглянутих крізь призму розвитку організаційної культури, згідно з нашими міркуваннями, 
відображатиме рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Функціонування організаційної культури у частині формування генераторів 
креації вартості підприємства 

Джерело: авторська розробка 
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просторі та часі інноваційно-гармонійних процесів інтелектуалізації праці у виробничій, комерційній чи 
соціальній сферах його функціонування, які дозволяють мінімізувати величину «лакуни вартості». 

Водночас, ефект креації вартості підприємства є кінцевим результатом, отриманим внаслідок 
зміни величини «лакуни вартості», зумовленої впливом інтелектуального капіталу. Таким чином, для 
представлення синергічних ефектів, спричинених розвитком організаційної культури та відображення 
їх впливу на результати креації вартості підприємств у межах функціонування інтелектуального 
капіталу, пропонуємо структуризацію останнього у вигляді індивідуального (капітал знань і капітал 
компетенцій), колективного (інноваційного, інформаційного та ринкового) та соціального (локальний і 
публічний) модулів. 

Таким чином, твердження, що сама наявність інтерактивних взаємозв’язків між складовими 
інтелектуального капіталу і є запорукою появи синергічних ефектів, спричинених функціонуванням 
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організаційної культури, не викликає сумнівів. У цьому ракурсі формування проефективної 
організаційної культури доцільно здійснювати в контексті врахування її взаємодії з усіма складовими 
інтелектуального капіталу (рис. 2). 

 
Рис. 2. Вплив організаційної культури на формування ефектів креації вартості 

підприємства 
Джерело: авторська розробка 
 

Запропонована панорама прояву організаційної культури на підприємстві відображає появу 
синергічних ефектів, виділення яких ґрунтується на гіпотезі, що їхнє вимірювання є обмеженим через 
не можливість виокремлення останніх. Адже, складові елементи організаційної культури підприємства 
не створюють безпосередніх ефектів, а лише визначають потенційні можливості для забезпечення 
якісного росту індивідуального, колективного та частково соціального інтелектуального капіталів. 
Відтак, опираючись на наше розуміння організаційної культури як оточення підприємства, дозволимо 
собі стверджувати, що її функціонування проявляється у вигляді появи синергічних ефектів, які 
посилюють потенціал суб’єкта господарювання до креації/деструкції вартості на основі розвитку 
інтелектуального капіталу. Принагідно зауважимо, що ідея появи «синергічних ефектів», зумовлених 
функціонуванням організаційної культури, опирається на твердженнях M. Мак-Ілрея про виникнення 
«синергічного ефекту від спільної праці» [16]. 

Опираючись на наведене вище, стверджуємо, що організаційна культура посилюватиме ефекти 
креації вартості підприємства, сформовані функціонуванням індивідуального інтелектуального 
капіталу у частині духовних цінностей особи (система цінностей, вірувань, норм і правил поведінки 
тощо), які покращують мотивацію їх носіїв до самонавчання, самовдосконалення, формує ставлення 
персоналу до праці, моральних цінностей, що знаходить конкретний прояв у появі синергічних 
ефектів. Такі синергічні ефекти, супроводжуючи розвиток індивідуального інтелектуального капіталу 
підприємства, посилюють спричинені ним позитивні ефекти креації вартості підприємства. 
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Організаційна культура є підґрунтям для функціонування колективного інтелектуального 
капіталу підприємства та посилення його позитивного впливу на ефекти креації вартості. Так, 
наприклад, методика вимірювання репутації підприємства, запропонована К. Кравенс і Е. Олівер, 
цілком слушно, включає організаційну культуру в ролі одного з дев’яти показників синтетичного 
індексу, що використовується для оцінки впливу на креацію вартості [22, c. 201–212]. Аналогічний 
прояв організаційної культури є присутнім у межах функціонування інноваційного та інформаційного 
інтелектуального капіталів. 

Варто наголосити також на важливості впливу організаційної культури на функціонування і 
самого соціального інтелектуального капіталу та посилення ефектів його впливу на креацію вартості 
підприємства. Синергію такого типу можемо спостерігати, наприклад, у частині посилення ефектів 
креації вартості підприємства, спричинених рівнем соціальної відповідальності бізнесу.  

Підсумовуючи наведені вище постулати, вважаємо за доцільне представити авторський погляд 
можливості врахування синергічних ефектів у креації вартості підприємства, спричинених 
функціонуванням організаційної культури. При цьому пригадаємо, що критерієм ефективності є 
мінімізація величини «лакуни вартості»( )VG∆ , яка виникає при порівнянні двох величин –  
потенційної (економічної) (VP) та ринкової (МV) вартості інтелектуального капіталу підприємства. 
Фундаментальні положення авторського підходу до оцінки ефектів креації вартості передбачають, що: 

• креація вартості присутня, коли темпи росту потенційної вартості перевищують темпи росту 
ринкової вартості, тобто MVVP TT f ; 

• ефект креації вартості інноваційного інтелектуального капіталу підприємства є позитивним, 
коли VP ˃ МV, і, негативним – VP ˂ МV; 

• ефект креації вартості інтелектуального капіталу підприємства ( )VG∆ визначається на основі 

особистісних й організаційних компетенцій, сформованих у сферах функціонування індивідуального, 
колективного та соціального капіталів; 

• синергічні ефекти креації вартості підприємства спричинені впливом організаційної культури 
на кінцеві результати функціонування індивідуального, колективного та соціального капіталів. 

Таким чином, розраховуючи сумарний ефект креації вартості підприємства, отриманий на основі 
розвитку інтелектуального капіталу, отримуємо: 

                                                            
,KKCKKKKKI ЕЕЕЕ ++=Σ                                                    (1) 

 
де ЕΣ  – сумарний ефект креації вартості підприємства; 
ЕККІ – ефект креації вартості підприємства, створений індивідуальним інтелектуальним 

капіталом; 
ЕККК – ефект креації вартості підприємства, створений колективним інтелектуальним капіталом; 
ЕККС – ефект креації вартості підприємства, створений соціальним інтелектуальним капіталом. 
При цьому зауважимо, що ефект креації вартості підприємства, створений соціальним 

інтелектуальним капіталом визначається рівнем соціальної відповідальності бізнесу та синергічними 
ефектами, які  

                                                                     
,
іCDRKKC EsEE +=                                                        (2) 

 
де ЕККС – ефект креації вартості підприємства, забезпечений соціальним інтелектуальним 

капіталом; 
ЕCDR – ефект креації вартості підприємства, створений рівнем соціальної відповідальності 

бізнесу; 
ESi – синергічні ефекти, зумовлені функціонуванням організаційної культури (представлені в 

межах індивідуального, колективного та соціального капіталів, інтелектуального походження). 
Таким чином, ефект креації вартості буде максимальним за умови, коли не лише потенційна 

вартість, створена у сфері інноваційного інтелектуального капіталу перевищуватиме ринкову 
( MVVP f ), а й тоді, коли темпи росту першої перевищують темпи росту другої ( MVVP TT f ). 

Водночас, місцем прояву виділених нами синергічних ефектів, які виникають як супутній результат від 
функціонування організаційної культури, є сфера функціонування індивідуального, колективного та 
соціального капіталів. Також відзначимо, що вимірювання таких синергічних ефектів є не можливим 
поза оцінкою кінцевих результатів функціонування індивідуального, колективного та соціального 
капіталів підприємства. Однак, їх виокремлення є доцільним, бо дозволяє виявляти резерви 
посилення ефектів креації вартості підприємства, які мають інтелектуальне походження, а їхній вплив, 
в умовах нової парадигми господарювання, невпинно зростає. 

Висновки з проведеного дослідження. Запропоноване дослідження є першим кроком до 
виявлення і більш ґрунтовного вивчення впливу синергічних ефектів, спричинених функціонуванням 
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організаційної культури підприємства. Організаційна культура представляє собою складне, 
багатоаспектне явище, яке формує оточення підприємства на основі визнаних цінностей і прийнятих 
норм чи стандартів поведінки тощо. За результатами дослідження визначено, що її призначення 
полягає, по-перше, у покращенні адаптивної поведінки підприємства в динамічному оточенні, що 
гарантує успіх у конкурентній боротьбі, по-друге, у створенні умов для внутрішньої консолідації зусиль 
усіх працівників для досягнення цілей підприємства, підвищення інноваційності, інтелігентності та 
креативності. Розбудова проефективної організаційної культури є на сьогодні необхідною умовою 
нарощення інтелектуального капіталу та посилення на цій основі ефектів креації вартості підприємств, 
що суттєво підвищує їх інвестиційну привабливість. 

Запропонований нами підхід до виокремлення синергічних ефектів, зумовлених рівнем розвитку 
організаційної культури, дозволяє виявляти резерви посилення ефектів креації вартості підприємства 
в межах функціонування інтелектуального капіталу. Розбудова та розширення меж застосування 
організаційної культури дозволяє обмежувати величину «лакун вартості», розглянуту в ролі ефектів 
креації вартості підприємства, спричинених функціонуванням інтелектуального капіталу. 
Запропонована проблематика щодо виявлення позитивного впливу організаційної культури на 
генерацію синергічних ефектів в креації вартості сучасних підприємств вимагає активізації подальших 
наукових розвідок. 
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Собко О. М. ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ СИНЕРГІЧНИХ ЕФЕКТІВ У 

КРЕАЦІЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
Мета. Метою дослідження є представлення авторського погляду на формування організаційною культурою 

сприятливого оточення для виникнення синергічних ефектів, а також обґрунтування їх позитивного впливу на 
посилення ефектів креації вартості сучасних підприємств. 

Методика дослідження. Ступінь обґрунтованості наукових положень, наведених у статті, базується на 
використанні комплексу загально-наукових і спеціальних методів дослідження, зокрема: історико-логічний – при 
дослідженні концепції інтелектуального капіталу та теорії креації вартості, метод абстрактно-логічний – для 
поглибленого аналізу основних термінів, що характеризують креацію вартості підприємства, методику 
вимірювання ефектів; методи індукції та дедукції, аналізу і синтезу – для співставлення основних наукових 
підходів до трактування понять «соціальний інтелектуальний капітал», «креація вартості підприємства», «ефект 
креації вартості підприємства»; порівняння і групування – для систематизації показників, застосованих для оцінки 
синергічних ефектів у креації вартості підприємства; системно-структурного аналізу – при визначенні впливу 
організаційної культури у посиленні ефектів креації вартості підприємства; абстрактно-логічний – для 
теоретичного узагальнення і формулювання висновків.  

Результати. Визначено місце організаційної культури в забезпеченні розвитку інтелектуального капіталу та 
креації вартості сучасних підприємств. Встановлено, що формування проефективної організаційної культури є на 
сьогодні необхідною умовою для нарощення соціального інтелектуального капіталу підприємства. Обґрунтовано, 
що організаційна культура, інтегруючи низку елементів, формує оточення, сприятливе для виникнення 
синергічних ефектів у креації вартості підприємства. 

Наукова новизна полягає у представленні власного трактування термінів «соціальний інтелектуальний 
капітал підприємства», «креація вартості підприємства», «ефект креації вартості підприємства», «організаційна 
культура підприємства». Обґрунтовано доцільність врахування синергічних ефектів, спричинених 
функціонуванням організаційної культури у методиці розрахунку сумарного ефекту креації вартості підприємства. 

Практична значущість. Теоретичні положення дослідження доведені до рівня методичних рекомендацій 
щодо врахування впливу синергічних ефектів у посиленні ефектів креації вартості підприємства, а також 
виявлення резервів посилення ефектів креації вартості підприємства, які виникають на основі розширення меж 
застосування переваг організаційної культури, реалізація яких покращить шанси успішності суб’єкта 
господарювання. 

Ключові слова: інтелектуальний капітал підприємства, креація вартості підприємства, організаційна 
культура, ефект креації вартості підприємства, синергічний ефект. 

 
Sobko O.M. ORGANIZATIONAL CULTURE AS A FACTOR IN THE FORMATION OF SYNERGISTIC EFFECTS 

IN FUNDAMENTAL CHANGE FOR COST OF THE ENTERPRISE 
Purpose. The aim of the article is the representation of the author’s view on the formation of a favorable 

environment for the emergence of synergistic effects by the organizational culture, as well as substantiation of their 
positive impact on strengthening effects of fundamental change for cost of the enterprise. 

Methodology of the study. The degree of reasonableness of scientific provisions mentioned in the article, based 
on the use of complex of general scientific and special methods of research, including: historical and logical – in the 
study of the concept of intellectual capital and the theory of fundamental change for cost that; abstract and logical 
method – for depth analysis of the main terms that characterize fundamental change for cost of the enterprise, methods 
of measuring effects; methods of induction and deduction, analysis and synthesis – for comparison of the main scientific 
approach to the interpretation of the concepts of “social intellectual capital”, “fundamental change for cost of the 
enterprise”, “effect of fundamental change for cost of the enterprise”; comparing and grouping – for the systematization of 
indicators used for assessing the synergistic effects in fundamental change for cost of the enterprise; systemic and 
structural analysis – in determining the impact of organizational culture in strengthening effects of fundamental change 
for cost of the enterprise; abstract and logical – for theoretical generalizations and drawing conclusions.  

Findings. The place organizational culture in ensuring the development of intellectual capital and fundamental 
change for cost of the modern enterprise has been determined. It has been established that the formation of an effective 
organizational culture today is a prerequisite for increasing social intellectual capital of the enterprise. It has been 
substantiated that organizational culture, integrating a number of elements, creates environment that is favorable for the 
emergence of synergistic effects in fundamental change for cost of the enterprise. 

Originality. Scientific novelty consists in presenting own interpretation of the terms “social intellectual capital of 
the enterprise”, “fundamental change for cost of the enterprise”, “effect of fundamental change for cost of the enterprise”, 
“organizational culture of the enterprise”. The expediency of consideration of synergistic effects that are caused by the 
functioning of organizational culture in the method of calculating the cumulative effect of fundamental change for cost of 
the enterprise has been substantiated. 
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Practical value. The theoretical provisions of the study are brought to the level of methodological 
recommendations on the consideration of the impact of a synergistic effect in enhancing effects of fundamental change 
for cost of the enterprise and revealing of reserves for strengthening effects of fundamental change for cost of the 
enterprise that arise on the basis of expanding the boundaries for the use of the advantages for organizational culture, 
the implementation of which will improve the chances for success of the business entity. 

Key words: intellectual capital of the enterprise, fundamental change for cost of enterprise, organizational culture, 
effect of fundamental change for cost of the enterprise, a synergistic effect. 

 
Собко О.Н. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ СИНЕРГИЧЕСКИХ 

ЭФФЕКТОВ В КРЕАЦИИ СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Цель. Целью исследования является представление авторского взгляда на формирование 

организационной культурой благоприятного окружения для возникновения синергетических эффектов, а также 
обоснование их положительного влияния на усиление эффектов креации стоимости современных предприятий. 

Методика исследования. Степень обоснованности научных положений, приведенных в статье, базируется 
на использовании комплекса общенаучных и специальных методов исследования, в частности: историко-
логический - при исследовании концепции интеллектуального капитала и теории креации стоимости; метод 
абстрактно-логический - для углубленного анализа основных терминов, характеризующих креацию стоимости 
предприятия, методику измерения эффектов; методы индукции и дедукции, анализа и синтеза - для сопоставления 
основных научных подходов к трактовке понятий «социальный интеллектуальный капитал», «креация стоимости 
предприятия», «эффект креации стоимости предприятия»; сравнения и группировки - для систематизации 
показателей, применяемых для оценки синергетических эффектов в креации стоимости предприятия; системно-
структурного анализа - при определении влияния организационной культуры в усилении эффектов креации 
стоимости предприятия; абстрактно-логический - для теоретического обобщения и формулировки выводов. 

Результаты. Определено место организационной культуры в обеспечении развития интеллектуального 
капитала и креации стоимости современных предприятий. Установлено, что формирование эффективной 
организационной культуры является сегодня необходимым условием для наращивания социального 
интеллектуального капитала предприятия. Обосновано, что организационная культура, интегрируя ряд 
элементов, формирует окружение, благоприятное для возникновения синергетических эффектов в креации 
стоимости предприятия. 

Научная новизна заключается в представлении собственной трактовки терминов «социальный 
интеллектуальный капитал предприятия», «креация стоимости предприятия», «эффект креации стоимости 
предприятия», «организационная культура предприятия». Обоснована целесообразность учета синергетических 
эффектов, вызванных функционированием организационной культуры в методике расчета суммарного эффекта 
креации стоимости предприятия. 

Практическая значимость. Теоретические положения исследования доведены до уровня методических 
рекомендаций по учету влияния синергических эффектов в усилении эффектов креации стоимости предприятия, 
а также выявление резервов усиления эффектов креации стоимости предприятия, которые возникают на основе 
расширения границ применения преимуществ организационной культуры, реализация которых улучшит шансы 
успешности предприятия. 

Ключевые слова: интеллектуальный капитал предприятия, креация стоимости предприятия, 
организационная культура, эффект креации стоимости предприятия, синергический эффект. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧОЮ 
ДІЯЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Постановка проблеми. Реформування відносин власності в аграрній сфері економіки істотно 

вплинуло на всі сторони діяльності суб’єктів господарювання. Найсуттєвіших змін зазнала сфера 
управління, оскільки з’явилися нові суб’єкти управління, що призвело до появи різних форм 
підприємницької діяльності. Тому важливими є принципи та методичні підходи побудови сучасного 
ефективного механізму управління виробничою діяльністю сільськогосподарського підприємства як 
складної і динамічної системи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним та методичним аспектам управління 
виробничою діяльністю сільськогосподарських підприємств присвячені дослідження багатьох 
провідних вітчизняних учених-економістів, зокрема І.А. Бланка [1-2], О.Є. Ґудзь [4], Й.С. Завадського 
[7], В.К. Збарського [8], Ю.О. Лупенка [9], М.Й. Маліка [10], В.Я. Месель-Веселяка [13], В.М. Опаріна 
[11], А.М. Поддєрьогіна [12], П.Т. Саблука [13], Г.М. Чорного [14], В.В. Юрчишина [15] та інших. Проте, 



ЕЕККООННООММІІККАА  ТТАА  УУППРРААВВЛЛІІННННЯЯ  ППІІДДППРРИИЄЄММССТТВВААММИИ 

 
 

 63 

незважаючи на цінність проведених досліджень, на позитивні зрушення в управлінні виробничою 
діяльністю сільськогосподарських підприємств України, існує ще багато невирішених проблем. 
Зокрема, все ще зберігається тенденція щодо недооцінки ролі професійного менеджменту в 
ефективній організації виробничих процесів суб’єктів господарювання на селі. 

Постановка завдання. Метою статті є узагальнення теоретичних і методичних аспектів 
управління виробничою діяльністю сільськогосподарських підприємств та формування структури 
економічного механізму управління підприємством з позиції розгляду капіталу як об’єкта управління. 

Виклад основного матеріалу досліджень. Загалом управляти означає направляти діяльність 
кого-небудь і чого-небудь [5]. Управління – це процес впливу, спрямованого на прийняття рішень 
стосовно управляючих суб’єктів та управляючих об’єктів, які можна розглянути як певну сукупність [7]. 
Отже, управління – це, з одного боку, діяльність, яка спрямована на організацію виробництва з метою 
отримання економічного результату, а з іншого – сукупність органів управлінського апарату.  

У діяльності сільськогосподарських підприємств ми розглядаємо управління як процес впливу 
на виробничі, майнові, фінансові відносини, їх організацію та реалізацію стратегічної політики 
господарюючого суб’єкта, спрямованої на результат. Крім того, управління можна визначити як 
сукупність усіх органів апарату управління сільськогосподарського підприємства та їх управлінських 
дій. Основною метою управління виробничою діяльністю є отримання прибутку, зростання 
ефективності та збереження і примноження капіталу підприємства. 

Для ефективного управління виробничою діяльністю підприємств важливим є механізм, який 
визначає порядок формування виробничого потенціалу, джерел фінансування та інформаційного 
забезпечення. 

Система управління виробничою діяльністю не залежить від форми власності і має суттєве 
значення для зростання ефективності як самої діяльності, так і використання ресурсного потенціалу 
підприємства. Разом зі змінами обсягів і темпів виробництва змінюються і джерела формування 
ресурсного потенціалу підприємств. 

З методичної точки зору розглянемо управління як систему, що включає принципи, методи, 
прийоми та інструменти (рис. 1). 

 
Рис. 1. Організаційно-економічна структура реалізації механізму управління 
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Дана система формалізує механізм управління підприємством, що передбачає формування 
стратегії управління для досягнення поставленої мети, визначає функції та підсистеми управління, 
результати та наслідки виробничої діяльності, вплив менеджменту для досягнення результатів, 
затрати, пов’язані з виконанням управлінських функцій і критеріїв та нормативи, що дозволяють 
оптимізувати співвідношення між результатами управління та затратами на їх здійснення. Важливим 
елементом в системі управління підприємством є управління власністю, що включає менеджмент 
виробничої діяльності, менеджмент фінансового забезпечення та пов’язане із загальним управлінням і 
підпорядковане загальній економічній стратегії підприємства. 

В ринкових умовах під дією зовнішніх і внутрішніх чинників система управління підприємством 
постійно зазнає змін. Ефективність діяльності підприємств залежить від рівня менеджменту. Так, 
підприємства, в яких менеджери не завжди вчасно реагують на вплив зовнішніх і внутрішніх чинників, 
можуть стати збитковими. Тому питанням менеджменту збитковості виробничої діяльності в сучасній 
економічній літературі приділяється значна увага [7; 14]. 

Для успішності виробничої діяльності необхідне достатнє забезпечення матеріальними 
ресурсами (основними і оборотними засобами), трудовими ресурсами, менеджерами та їх 
композиційне поєднання і визначення оптимальних обсягів. 

У системі основних економічних ресурсів окремих господарюючих суб’єктів, що визначають 
темпи їх розвитку, важлива роль належить капіталу. Тому основну увагу слід приділяти управлінню 
капіталом як основної складової виробничої діяльності (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Характеристики капіталу як об’єкта управління 
Джерело: розробка автора 

 
Капітал є економічною категорією, що означає основний, головний. Представники класичної 

політекономії (А. Сміт, Д. Рікардо) під капіталом розуміли нагромаджені запаси засобів виробництва, 
що призначаються для подальшого виробництва. В системі марксистського економічного вчення 
джерелом формування капіталу, на думку К. Маркса, виступає додаткова вартість, яка створена 
додатковою працею найманих працівників виробничої сфери. Звідси в економічному розумінні 
марксистів капітал виступав як виробничі відносини з приводу розподілу вартості, як вартість, яка 
створює нову вартість. 

Сучасна економічна теорія управління капіталом базується на таких концепціях, як процес 
нагромадження капіталу, теорія обороту капіталу, теорія функціонування капіталу в системі факторів 
виробництва, теорія формування продуктивності і прибутковості капіталу, концепція структури та інші 
[6]. Проте, теорія і практика не мають універсального визначення капіталу, яке відповідало б як теорії, 
так і практиці і враховувало б відносини власності. 

У теорії і методології недостатньо розроблені обґрунтування та рекомендації щодо визначення 
необхідного обсягу капіталу для здійснення виробничої діяльності, незалежно від того власний, 
позичений, залучений на правах оренди, але як такий, що має власника, менеджера і яким можна 
володіти, користуватися і розпоряджатися. 

Важливими тенденціями розвитку управління є формування здатності організації до постійного 
відновлення, зростання значимості керування капіталом (матеріальним, грошовим, інтелектуальним), 
забезпечення стійкого розвитку, якісне вдосконалення інформаційної і комунікаційної бази керування 
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та інші. Тільки при врахуванні ролі і значенні управління діяльністю підприємством можна визначити 
економічну сутність механізму управління.  

Управління виробничою діяльністю базується на капіталі як категорії, яка поєднує у вартісному 
виразі всі складові виробничої діяльності. Завдяки функціям управління здійснюється реалізація 
головного механізму системи управління як основної категорії управління, в якій об’єднуються методи, 
принципи та зміст управлінської діяльності. 

Ресурсозабезпечення є підвалиною для функції управління підприємством. Функції управління 
під впливом структури ресурсного забезпечення як загальної категорії набувають особливих ознак. 

Для виконання своєї функції управління використовує складові механізму системи управління. 
Це аналіз, планування, розподіл і контроль. 

Взаємодія аналітичної та накопичувальної функцій управління охоплює дві підсистеми: 
управляючу і керовану. Управляюча включає органи і працівників апарату управління. Керована 
підсистема, або об’єкт управління включає всі структурні елементи (підрозділи) (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Функції управління капіталом сільськогосподарських підприємств 
Джерело: розробка автора 
 
В системі економічного механізму управління можна виділити окремі підсистеми: правове 

регулювання, планування, організація і контроль [11, с. 55], [3, с. 56]. 
Жодне підприємство не може здійснювати виробничу діяльність без відповідного матеріального 

і фінансового забезпечення, що є майновою складовою підприємства.  
При побудові економічного механізму управління основна увага зосереджується на таких 

функціях: планування, ресурсне забезпечення, організація, координація, мотивація, контроль, які 
постійно використовують менеджери (рис. 4). 

Запропонована структура економічного механізму управління сільськогосподарськими 
підприємствами створює системну гармонійну єдність як засіб формування концепції управління 
капіталом та максимально ефективних стратегій організації виробничої діяльності 
сільськогосподарських підприємств і формування та збереження власності. 

Управління сільськогосподарськими підприємствами спрямовується на досягнення таких цілей: 
- збереження майнової цілісності підприємств; 
- забезпечення максимального обсягу прибутку; 
- забезпечення економічного розвитку аграрного підприємства; 
- забезпечення інвестиційної та інноваційної діяльності, підвищення науково-технічного рівня 

виробництва; 
- забезпечення конкурентоспроможності виробництва сільськогосподарської продукції. 
На виробничу діяльність підприємства, його структуру управління впливають як зовнішні, так і 

внутрішні чинники. До зовнішніх відноситься насамперед створене державою підприємницьке 
середовище, яке забезпечує умови діяльності сільськогосподарського підприємства. 
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Рис. 4. Структура економічного механізму управління сільськогосподарськими 

підприємствами 
Джерело: розробка автора 
 
Внутрішніми чинниками, що безпосередньо впливають на виробничу діяльність підприємства та 

систему управління є форма власності сільськогосподарського підприємства, менеджмент, напрями 
виробництва, маркетинг, участь у соціальних програмах тощо [4, с. 72-76]. 

Внутрішні чинники відіграють визначальну роль у формуванні ресурсного забезпечення для 
безперебійної роботи підприємства та ефективного використання капіталу як власності (табл. 1). 

Таблиця 1 
Принципи управління власністю в аграрних підприємствах 

 
Принцип Зміст принципу 

Раціональності Досягнення господарських цілей та ефективної діяльності підприємства 

Відповідальності Пошук та формування джерел відновлення майна, відповідальність за 
порушення прав власності, регламентів і норм 

Превентивності Постійний моніторинг стану використання майна та землі, орендної плати 

Мотивації Стимули за раціональне використання майна, ефективне використання капіталу 

Компенсації Відшкодування втрат майна як у виробничій, так і в соціальній сферах 

Джерело: систематизовано автором 
 
Процес управління сільськогосподарськими підприємствами повинен врахувати також специфіку 

аграрного виробництва, вплив природних факторів, склад і структуру виробничих витрат, особливість 
технологічного процесу, стан забезпеченості сільськогосподарською технікою тощо (рис. 5). 

Важливою обов’язковою складовою в управлінні підприємств є проведення діагностики 
розвитку, яка передбачає здійснення повного аналізу за результатами господарської діяльності. 
Основними складовими економічної діагностики на основі аналізу можуть бути: 

- оцінка фінансового стану та економічної стійкості підприємства; 
- визначення забезпечення фінансовими ресурсами; 
- оцінка динаміки ліквідності та платоспроможності підприємства; 
- ефективність використання ресурсів; 
- оцінка конкурентоспроможності та стану на ринку. 
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Рис. 5. Управління виробничою діяльність сільськогосподарського підприємства 
Джерело: розробка автора 
 
Для забезпечення ефективного управління виробничою діяльністю аграрних підприємств при 

прийнятті управлінських рішень необхідні результати аналізу:  
- майнового стану підприємства; 
- фінансової стійкості та стабільності сільськогосподарських підприємств; 
- кредитоспроможності; 
- власного капіталу; 
- власних джерел, ресурсів; 
- ліквідності та платоспроможності сільськогосподарських підприємств. 
Застосування цих орієнтирів дозволяє об’єктивно оцінити процеси управління виробничої 

діяльності кожного сільськогосподарського підприємства та розробити необхідні заходи щодо їх 
удосконалення з метою ефективного використання власності. 

Висновки з проведеного дослідження. Під управлінням слід розуміти діяльність, яка 
спрямована на організацію виробництва з метою отримання економічного результату та сукупність 
органів управлінського апарату. Управління сільськогосподарських підприємств – це процес впливу на 
виробничі, майнові, фінансові відносини, організація та реалізація стратегічної політики 
господарюючого суб’єкта. 

З методичної точки зору управління розглядається як система, що включає принципи, методи, 
прийоми та інструменти для формування стратегії управління та досягнення поставленої мети, 
важливим елементом в якій є система управління власністю, що включає менеджмент виробничої 
діяльності, менеджмент фінансового забезпечення та загальне управління в контексті економічної 
стратегії підприємства. До методичних підходів слід віднести визначення мети, методи та інструменти. 

Управління виробничою діяльністю підприємств доцільно зосередити на управлінні капіталом як 
категорії, яка поєднує у вартісному виразі всі складові виробничої діяльності. Виробнича діяльність 
сільськогосподарських підприємств зумовлена впливом зовнішніх (сприятливе підприємницьке 
середовища, створене державою, яке забезпечує ефективну діяльність суб’єктів господарювання) і 
внутрішніх (фінансове забезпечення, внутрішньогосподарські економічні відносини) чинників, що 
необхідно враховувати в процесі розробки системи управління виробничою діяльністю підприємства. 
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Малік Л.М. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ 
Мета – узагальнення теоретичних і методичних аспектів управління виробничою діяльністю 

сільськогосподарських підприємств та формування структури економічного механізму управління підприємством з 
позиції розгляду капіталу як об’єкта управління. 

Методика дослідження. Теоретико–методологічною основою дослідження є сучасні положення 
економічної теорії, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених–економістів з проблем управління діяльністю 
підприємств. 

Для досягнення поставленої мети і вирішення завдань у статті використано методи й прийоми наукового 
мислення: аналізу і синтезу – для формування понятійного апарату та узагальнення теоретичних підходів до 
управління виробничою діяльністю підприємств; графічний – для наочного відображення основних 
закономірностей аналізу управління підприємств. 
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Результати. Розкрито суть управління виробничою діяльністю сільськогосподарських підприємств, 
наведено основні організаційно-економічні складові механізму управління. Сформовано методичні підходи до 
управління виробничою діяльністю сільськогосподарських підприємств та капітал як об’єкт управління, уточнено 
принципи управління власністю в підприємствах аграрної сфери. Запропоновано структуру економічного 
механізму управління сільськогосподарськими підприємствами. 

Наукова новизна. Удосконалено методичні підходи до управління виробничою діяльністю 
сільськогосподарських підприємств, зокрема, запропоновано в управлінні виробничою діяльністю підприємств 
сконцентрувати увагу на управлінні капіталом як категорії, яка поєднує у вартісному виразі всі складові 
виробничої діяльності. 

Практична значущість. Результати дослідження мають практичне значення і можуть бути використані для 
аналітичного супроводження розробки та реалізації принципів управління виробничою діяльністю підприємств. 

Ключові слова: управління, власність, капітал, управління виробничою діяльністю, управління власністю, 
управління капіталом, методи управління. 

 
Malik L.M.  METHODICAL  APPROACHES FOR MANAGEMENT OF PRODUCTION ACTIVITY OF 

AGRICULTURAL ENTERPRISES 
Purpose  is the generalization of the theoretical and methodological aspects of performance management of 

agricultural enterprises and the formation of the structure of the economic mechanism of enterprise management with 
consideration of the position of capital as an object of control. 

Methodology of research.  Theoretical and methodological basis of the research are the modern economic 
theory, scientific works of domestic and foreign scientists and economists on the management of enterprises. To achieve 
this purpose and objectives of the paper used in the methods and techniques of scientific thinking: analysis and 
synthesis – for the formation of conceptual apparatus and synthesis of theoretical approaches to the management of the 
production activity of enterprises; graphic – for evident display of the basic laws of business management analysis. 

Findings.  The essence of performance management of agricultural enterprises is revealed, the main components 
of the organizational and economic management mechanism are shown. The methodical approaches of management of 
the production activity of the agricultural enterprises and capital as a control object, specified principles of property 
management companies in the agrarian sector are considered. The structure of the economic mechanism of 
management of agricultural enterprises is proposed. 

Originality.  The methodical approaches to the management of the production activity of the agricultural 
enterprises, in particular, it is proposed in the management of production of the company to focus on capital 
management as a category, uniting in value all the components of production activity are improved. 

Practical value.  The research results are of practical importance, and can be used for analytical support 
development and implementation of the principles of performance management businesses. 

Key words:  management, ownership, capital, performance management, property management, capital 
management, management techniques. 

 
Малик Л.Н. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Цель – обобщение теоретических и методических аспектов управления производственной деятельностью 

сельскохозяйственных предприятий и формирование структуры экономического механизма управления 
предприятием с позиции рассмотрения капитала как объекта управления. 

Методика исследования. Теоретико-методологической основой исследования являются современные 
положения экономической теории, научные труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов по 
проблемам управления деятельностью предприятий. Для достижения поставленной цели и решения задач в 
статье использованы методы и приемы научного мышления: анализа и синтеза – для формирования 
понятийного аппарата и обобщения теоретических подходов к управлению производственной деятельностью 
предприятий; графический – для наглядного отображения основных закономерностей анализа управления 
предприятий. 

Результаты. Раскрыта суть управления производственной деятельностью сельскохозяйственных 
предприятий, приведены основные организационно-экономические составляющие механизма управления. 
Сформированы методические подходы к управлению производственной деятельностью сельскохозяйственных 
предприятий и капитал как объект управления, уточнены принципы управления собственностью в предприятиях 
аграрной сферы. Предложено структуру экономического механизма управления сельскохозяйственными 
предприятиями. 

Научная новизна. Усовершенствованы методические подходы к управлению производственной 
деятельностью сельскохозяйственных предприятий, в частности, предложено в управлении производственной 
деятельностью предприятий сконцентрировать внимание на управлении капиталом как категории, 
объединяющей в стоимостном выражении все составляющие производственной деятельности. 

Практическая значимость. Результаты исследования имеют практическое значение и могут быть 
использованы для аналитического сопровождения разработки и реализации принципов управления 
производственной деятельностью предприятий. 

Ключевые слова: управление, собственность, капитал, управление производственной деятельностью, 
управление собственностью, управление капиталом, методы управления. 
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Постановка проблеми. Однією з найважливіших складових процесу загального відтворення є 

відтворення основних засобів (далі – ОЗ), без яких процес виробництва неможливий. Важливе місце у 
забезпеченні цих процесів належить амортизації. Амортизація – це складна як економічна, так і 
облікова категорія, яка одночасно є джерелом відтворення основних засобів та складовою витрат 
виробництва і, як наслідок, впливає на широке коло економічних показників: собівартість, ціну, 
прибуток, податки, кількісні та якісні оцінки ринкової вартості підприємства. Актуальність її вивчення та 
пошук шляхів оптимізації амортизаційної політики підприємства обумовлена, в першу чергу, 
існуванням значної кількості невирішених проблемних питань, що час від часу з’являються із 
прийняттям чергових недосконалих нормативно-правових актів [11]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання щодо амортизаційної політики 
підприємства розглядаються і висвітлено у працях В. Й. Бакай, К. Д. Андросова, Л. М. Бабіч, 
Н. О. Дугієнко, С. Ю. Скомарохова, С. М. Ніколаєнко, Л. В. Гайвич, Л. В. Овод, Л. І. Кудь. Проблемами 
амортизації займаються такі вчені, як С. Ф. Голов, М. І. Бондар, Л. В. Гуцаленко, Г. С. Осіпчук, 
Л. М. Борщ, Ю. І. Стадницький, Я. В. Мех. У згаданих дослідженнях велика увага приділялась 
визначенню амортизаційної політики, методиці та процесу її формування, а також обліку 
амортизаційних відрахувань. Разом з тим, до тепер не визначено критеріїв оптимізації амортизаційної 
політики підприємства з точки зору управлінського обліку. 

Постановка завдання. Мета статті полягає в обґрунтуванні напрямків оптимізації амортизаційної 
політики підприємства з урахуванням наслідків зміни вартісного критерію основних засобів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Амортизаційна політика підприємства та 
проблеми її розвитку посідають вагоме місце як в економічних школах, так і в економічній свідомості 
суспільства загалом. Вона зберігає важливу роль у забезпеченні виробничого процесу в ринкових 
умовах господарювання для підприємств та організацій [4].  

Амортизаційна політика – це управління процесом відтворення основного капіталу, направлене 
на підвищення технічного рівня виробництва, запобігання надмірного зносу його активної частини, 
вдосконалення видової, технологічної і вікової структури основного капіталу, нарощування основного 
капіталу і обсягу випуску продукції, підвищення продуктивності праці і зниження собівартості продукції, 
максимізацію прибутку та активізацію інвестиційної діяльності підприємств [10]. До її основних завдань 
належить: 

− визначення амортизації як витрат, що включаються в собівартість продукції, та як джерела 
нагромадження коштів для відтворення основних засобів;  

− обґрунтування доцільності використання певного методу нарахування амортизації основних 
засобів;  

− затвердження в наказі про облікову політику обраного методу нарахування амортизації;  
− документальне оформлення операцій з основними засобами, зокрема з нарахування 

амортизації;  
− формування системи первинних документів на основі здійснення господарських операцій з 

нарахування та розподілу амортизації;  
− відображення записів господарських операцій в облікових реєстрах на підставі первинних 

документів [5, с. 2]. 
Належно сформована амортизаційна політика забезпечує безперервність та надійність 

протікання процесу оновлення матеріально-технічної бази підприємства. Оновлення матеріально-
технічної бази підприємств здійснюється в залежності від різноманітних факторів, серед яких провідну 
роль відіграють: стратегія розвитку підприємства, особливості обладнання та технологій, які 
використовуються при виробництві продукції чи наданні послуг тощо [4, с. 97]. 

Впроваджуючи амортизаційну політику на підприємстві, необхідно, перш за все, чітко з’ясувати 
відмінності між категоріями знос та амортизація, що сьогодні досить часто несправедливо 
ототожнюються. Знос основних засобів – це втрата ними первинних фізичних і моральних 
характеристик під впливом сил природи, старіння та знецінення. Іншими словами процес зносу – 
фізичний, що впливає на економіку підприємства в тому сенсі, що після втрати певної частки 
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первинних характеристик об’єкт повинен бути списаний, а на його місце необхідно придбати новий. На 
нашу думку, ступінь зносу є поняттям суб’єктивним та може визначатися лише на ринку під впливом 
попиту на певний об’єкт основних засобів. На відміну від зносу, амортизація, навпаки, – процес 
економічний: з одного боку – це перенесення вартості основних засобів на витрати зі створенням 
об’єктів діяльності підприємства, а з іншого – цільове накопичення ресурсів для відновлення зношених 
об’єктів. Виходячи цього, немає змісту говорити про побудову політики нарахування зносу, оскільки 
законами природи управляти неможливо. Навпаки, амортизація виступаючи механізмом створення 
фінансових ресурсів для відновлення основних засобів, потребує управлінського підходу до його 
побудови. Зокрема, розрахунок амортизації повинен охопити в собі всі складові витрат, необхідних 
для створення аналогічних об’єктів [2]. 

Звідси, одним із найвпливовіших елементів формування амортизаційної політики підприємства 
слід визнати правильність вибору методу амортизації. Так, зарахувавши об’єкт до складу ОЗ, 
підприємство має право нараховувати амортизацію за одним з методів, передбачених П(С)БО 7 
“Основні засоби”: прямолінійним, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення 
залишкової вартості, кумулятивним та виробничим [6]. 

Кожен з методів має свої переваги та обмеження, розглянувши які, можна зазначити, що 
прямолінійний метод доцільно застосовувати для об’єктів, умови експлуатації яких, фізичний а 
маральний знос практично не залежать від обсягу виробництва. До таких ОЗ відносяться, наприклад, 
адміністративні будівлі, виробничі цехи, інші споруди, меблі та такі інші об’єкти. 

Методи прискореної амортизації та виробничий метод, навпаки, доцільно обирати для основних 
засобів, умови експлуатації яких залежать від обсягів виробництва, інтенсивності експлуатації, 
потреби у технологічному оновленні, тобто таких чинників, які впливають за зменшення 
продуктивності основного засобу під час використання. До таких основних засобів відносяться, 
насамперед, виробничі машини та обладнання.  

Обрання конкретного методу визначається в першу чергу фактором морального зносу. Так, 
метод зменшення залишкової вартості  та кумулятивний метод найпридатніший для обладнання, 
продуктивність якого в міру його експлуатації зменшується поступово, а витрати на його підтримку в 
робочому стані незначні.  

Метод прискореного зношення залишкової вартості зручний, в тих випадках коли продуктивність 
обладнання у перші роки експлуатації значно вища, ніж у наступні, а також, коли витрати на його 
підтримку в робочому стані в процесі експлуатації суттєво зростають. 

Виробничий метод використовують у випадку коли інтенсивність використання об’єкта суттєво 
впливає на його експлуатаційні властивості та коли є коливання інтенсивності експлуатації протягом 
фінансового року. Важливою умовою застосування виробничого методу є точність визначення обсягу 
виробництва. Певною мірою це стосується автотранспорту, який використовується для надання 
послуг з перевезення вантажів, пасажирів. 

В переважній більшості на практиці для нарахування амортизації застосовується прямолінійний 
метод нарахування амортизації, як найпростіший. Проте обрання єдиного методу нарахування 
амортизації для різних груп основних засобів не є економічно обґрунтованим рішенням, оскільки 
даний метод не враховує ступінь морального зносу основних засобів, особливості експлуатації у різні 
роки та необхідності збільшення витрат на ремонт у останні роки служби.  

Оскільки підприємства мають на балансі різноманітні об’єкти основних засобів, то для кожної з їх 
груп доцільно обирати конкретний метод нарахування амортизації, так як між групами існують 
характерні відмінності як в термінах корисного використання, так і в отриманні економічних вигод від 
використання кожного з об’єктів основних засобів. 

Використання прямолінійного методу нарахування амортизації доцільне  для будівель, споруд, 
меблів, та інших основних засобів знос яких рівномірний, але не для комп’ютерної техніки, яка має 
інші строки корисного використання і морально зношується набагато швидше. При нарахуванні 
амортизації на основні засоби, яким властивий швидкий моральний знос, вважаємо більш економічно 
обґрунтованим застосування кумулятивного методу нарахування амортизації. Так, за умови, якщо 
підприємство придбало комп’ютер вартістю 15000 грн., ліквідаційна вартість якого згідно з наказом 
про облікову політику дорівнює 0, а очікуваний термін корисного використання - 5 років, річна сума 
амортизації, нарахована за прямолінійним методом, становитиме 3000 грн. [(15000/5)], а річна норма 
амортизації – 20% (100% : 5 = 20%) (табл. 1). 

Таблиця 1 
Розрахунок суми амортизації за прямолінійним методом 

 

Рік Амортизаційні 
відрахування 

Річна норма 
амортизації, % 

Накопичена 
амортизація 

Залишкова 
вартість 

1 2 3 4 5 
    15000 

1 3000 20 3000 12000 
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продовження табл. 1 
1 2 3 4 5 

2 3000 20 6000 9000 

3 3000 20 9000 6000 

4 3000 20 12000 3000 

5 3000 20 15000 0 
Джерело : складено за [1] 

 
Водночас за кумулятивним методом нарахування амортизації буде здійснюватись наступним 

чином (табл. 2): 
Таблиця 2 

Розрахунок суми амортизації за кумулятивним методом 
 

Рік Розрахунок амортизації Амортизаційні 
відрахування 

Накопичена 
амортизація 

Залишкова 
вартість 

    15000 

1 5/15 × 15000 5000 5000 10000 

2 4/15 × 12000 4000 9000 6000 

3 3/15 × 9000 3000 12000 3000 

4 2/15 × 6000 2000 14000 1000 

5 1/15 × 3000 1000 15000 0 
Джерело : складено за [1] 
 
Проведені розрахунки свідчать, що за умови нарахування амортизації кумулятивним методом 

сума амортизації в перші роки експлуатації комп’ютера буде більша, що надасть можливість швидше 
накопичувати кошти для його оновлення. 

Отже, проведені розрахунки дають підстави стверджувати, що метод нарахування амортизації 
повинен бути визначений для кожного з об’єктів основних засобів з урахуванням очікуваних 
економічних вигід та терміну їх корисного використання.  

Зазначимо, що проблема оптимізації амортизаційної політики підприємства не нова і полягає не 
стільки у виборі більш спрощених способів нарахування амортизації, тобто в чисто технічному способі 
її визначення, скільки в економічній обґрунтованості.  

З метою оптимізації амортизаційної політики підприємства вважаємо за доцільне розподілити всі 
ОЗ на групи залежно від умов використання, і для кожної з них застосовувати відповідні методи 
нарахування амортизації (рис. 1). 

 
Рис. 1. Групування основних засобів відповідно до методів нарахування амортизації 

Джерело : власна розробка 

Використовується для 
адміністративних приміщень, 

виробничих цехів 

Використовується для основних 
засобів, продуктивність яких в міру їх 
експлуатації зменшується (будівель, 

машин обладнання, меблів) 

Використовується для 
автотранспорту, який застосовують 
для надання послуг з перевезення 

вантажів, пасажирів 

Прямолінійний 

Використовується для машин, 
обладнання та транспортних засобів, 

продуктивність яких у перші роки 
експлуатації значно вища, ніж у 

наступні 

Призначений для будівель, машин 
та обладнання, транспортних 

засобів, меблів. 

Зменшення залишкової 
вартості 

Прискореного зношення 
залишкової вартості 

Кумулятивний 

Виробничий 



ЕЕККООННООММІІККАА  ТТАА  УУППРРААВВЛЛІІННННЯЯ  ППІІДДППРРИИЄЄММССТТВВААММИИ 

 
 

 73 

Проте вибір економічно обґрунтованих методів нарахування амортизації є не єдиним 
визначальним елементом оптимізації амортизаційної політики підприємства. Не менш важливе 
значення при оптимізації амортизаційної політики відіграє вартісний критерій визнання ОЗ. 

Оскільки згідно із Законом України від 28.12.2014 р. № 71-VІІІ «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» [9] підставою для 
нарахування податку на прибуток є фінансова звітність, то існує нагальна потреба при формуванні 
амортизаційної політики підприємства враховувати всі зміни у податковому законодавстві. Зокрема, при 
формуванні амортизаційної політики на 2016 р. і подальші роки платники податків, які повинні вести 
податковий облік ОЗ (тобто ті, чий дохід за останній звітний рік перевищує 20 млн. грн., і які за 
Податковим кодексом України (далі – ПКУ) [7] повинні розраховувати податкові різниці та коригувати на 
них бухгалтерський фінансовий результат) мають врахувати зміни, передбачені Законом від 17.07.15 р. 
№ 655-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на 
платників податків» (далі – Закон № 655) до пп. 14.1.138 ПКУ [8]. У результаті зазначених новацій 
об'єкти ОЗ для цілей податкового обліку «подорожчали». Якщо до 1 вересня 2015 року їх мінімальна 
вартість становила 2500 грн., то із зазначеної дати вона виросла до 6000 грн. Тож, починаючи з 1 
вересня поточного року, ОЗ у податковому обліку вважатимуться тільки ОЗ, балансова вартість яких 
досягне 6000 грн. Необоротні активи, що не досягли вартісного порогу 6000 грн. для цілей обліку з 
податку на прибуток не вважаються ОЗ і різниці для них не визначаються. Вони мають відображатися 
тільки за правилами бухгалтерського обліку. Тобто бухгалтерські показники «малоцінних» ОЗ 
(амортизація, залишкова вартість) відіграватимуть роль при визначенні фінансового результату, а отже, 
і об'єкта оподаткування, але в розрахунку різниць участі брати не повинні.  

Отже, виникає нагальна потреба при формуванні амортизаційної політики чітко розділяти 
об’єкти на дві групи – об'єкти, що відповідають критеріям визнання ОЗ у податковому обліку, та 
об'єкти, які не відповідають таким критеріям, але є об'єктами ОЗ у бухгалтерському обліку. Проте це 
створить певні незручності для працівників облікового апарату та супроводжуватиметься додатковими 
трудозатратами. З метою уникнення зазначених ускладнень вважаємо за доцільне тим 
підприємствам, які визначатимуть податкові різниці, внести зміни до наказу про облікову політику і 
змінити вартісний критерій для МНМА в бухгалтерському обліку, встановивши його з 01.09.15 р. на 
рівні 6000 грн., оскільки за такої умови відпаде необхідність ділити ОЗ на вищевказані дві групи [3].  

Розглянемо облік основних засобів із 1 вересня 2015 року, якщо первісна вартість залишається 
на рівні 2500 грн. або якщо вона збільшена до 6000 грн. (табл. 3). 

Таблиця 3 
Облік основних засобів введених в експлуатацію з 1 вересня 2015 року 

Первісна вартість 
об'єкта, введеного 
в експлуатацію  
з 01.09.15 р. 

Бухгалтерський облік 

Податковий облік Вартісний критерій для МНМА 

2500 грн. 6000 грн. 

Менше 2500 грн.  Об'єкт вважається 
МНМА  

Об'єкт вважається МНМА  Не включається до 
складу ОЗ (норми ст. 138, 
141.2 ПК не 
застосовуються)  

Від 2500 до 6000 
грн.  

Об'єкт вважається ОЗ 
відповідно до 
функціонального 
призначення  6000 грн. і вище  Об'єкт вважається ОЗ відповідно 

до функціонального призначення  
Об'єкт вважається ОЗ  

Джерело : складено за [3] 
 
Як видно з табл. 3, варіант прийняття рішення збільшити вартісний критерій для ОЗ до 6000 грн., 

окрім зручності обліку, має додаткову перевагу – приведе до «більш швидких» витрат. Адже, згідно з 
п. 27 П(С)БО 7, амортизація МНМА може нараховуватися в першому місяці використання об'єкта:  

− або в розмірі 50 % амортизовуваної вартості, а решту 50 % – у місяці їх виключення зі складу 
активів у зв'язку з невідповідністю критеріям визнання активом, 

− в розмірі 100 % вартості об'єкта [3]. 
Отже, застосування зміни вартісного критерію при формуванні амортизаційної політики 

підприємства дозволить її оптимізувати та сприятиме ефективному використанню та відновленню 
основних засобів. 

Висновки з проведеного дослідження. Результати досліджень дають підстави стверджувати, 
що амортизаційна політика вважається оптимізованою в тому випадку, якщо підприємством внесені 
зміни до наказу про облікову політику, які стосуються вартісних критеріїв для МНМА в 
бухгалтерському обліку, а також в тому випадку, коли підприємством доречно вибрані методи 
амортизаційних відрахувань для різних об’єктів основних засобів. 
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Лищенко О.Г., Півненко В.В. ОПТИМІЗАЦІЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 
Мета – обґрунтування напрямків оптимізації амортизаційної політики підприємства з урахуванням наслідків 

зміни вартісного критерію основних засобів . 
Методика дослідження. У процесі дослідження застосовувалися як загальнонаукові, так і специфічні 

методи пізнання: методи логічного аналізу, синтезу, індукції і дедукції (при уточненні економічної сутності 
амортизаційної політики), метод системного вивчення господарських процесів (при розробці практичних 
рекомендацій щодо удосконалення розробки амортизаційної політики підприємства за допомогою правильно 
вибраного методу розрахунку амортизаційних відрахувань та завдяки доповненню до неї методики розрахунку 
амортизації в період інфляції), абстрактно-логічний метод – при узагальненні теоретичних положень, 
встановленні причинно-наслідкових зв’язків і формуванні висновків та пропозицій. 

Результати. Надані методичні рекомендації щодо оптимізації амортизаційної політики, які стосуються 
внесення зміни до наказу про облікову політику щодо  вартісних критеріїв для МНМА в бухгалтерському обліку, а 
також доцільного вибору методу амортизаційних відрахувань для різних об’єктів основних засобів. 

Наукова новизна полягає в оптимізації амортизаційної політики підприємства, шляхом доречного вибору 
методу амортизаційних відрахувань для різних об’єктів основних засобів та застосування змін вартісного 
критерію основних засобів із 1 вересня 2015 року, що сприятиме ефективному веденню обліку основних засобів. 

Практична значущість полягає в тому, що основні положення даного дослідження можуть бути 
використані керівництвом і бухгалтерами підприємства при формуванні амортизаційної політики підприємства. 

Ключові слова: основні засоби, амортизація, амортизаційна політика підприємства, вартісний критерій, 
амортизаційні відрахування, метод розрахунку амортизаційних відрахувань. 

 
Lyshchenko O.H., Pivnenko V.V. OPTIMIZATION OF DEPRECIATIO N POLITICS OF ENTERPRISE  
Purpose – grounding of directions of o9ptimization of depreciation politics of enterprise is taking into account the 

consequences of change of cost criterion of the fixed assets 
Methodology of research. General scientific and specific methods were used during the studying: methods of 

logical analysis, synthesis, induction and deduction (to do precise economic essence of depreciation politics), a method 
of systematic study of business processes (at development of practical recommendations in relation to the improvement 
of development of depreciation politics of enterprise by means of the correctly chosen method of settling of depreciation 
decrees and due to adding to her of methodology of settling of depreciation in the period of inflation) abstract-logical 
method – at a synthesis of theoretical positions, establishing causal relationships and forming conclusions and 
proposals. 

Findings.  We gave methodical recommendations in relation to optimization of depreciation politics. These 
recommendations about making alteration to the order about account politics in relation to cost criteria for МНМА in a 
record-keeping, and also expedient choice of method of depreciation decrees for the different objects of the fixed assets. 

Originality  consists in optimization of depreciation politics of enterprise with the help of the appropriate choice of 
method of depreciation decrees for the different objects of the fixed assets and application of changes of cost criterion of 
the fixed assets from September, 1, 2015. That will assist the effective conduct of account of the fixed assets. 

Practical of value consists, that the basic regulations of this research can be used by guidance and accountants 
of enterprise at forming of depreciation politics of enterprise  

Key words:  fixed assets, depreciation, depreciation politics of enterprise, cost criterion, depreciation decrees, 
method of settling of depreciation decrees. 

 
Лыщенко Е.Г., Пивненко В.В. ОПТИМИЗАЦИЯ АМОРТИЗАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Цель – обоснование направлений оптимизации амортизационной политики предприятия с учетом 

последствий изменения стоимостного критерия основных средств. 
Методика исследования. В процессе исследования применялись как общенаучные, так и специфические 

методы познания: методы логического анализа, синтеза, индукции и дедукции (при уточнении экономической 
сущности амортизационной политики), метод системного изучения хозяйственных процессов (при разработке 
практических рекомендаций по совершенствованию разработки амортизационной политики предприятия с 
помощью правильно выбранного метода расчета амортизационных отчислений и благодаря дополнению к ней 
методики расчета амортизации в период инфляции), абстрактно-логический метод – при обобщении теоретических 
положений, установлении причинно-следственных связей и формировании выводов и предложений. 

Результаты. Даны методические рекомендации относительно оптимизации амортизационной политики, 
касающихся внесения изменения в приказ об учетной политике относительно стоимостных критериев для МНМА 
в бухгалтерском учете, а также целесообразного выбора метода амортизационных отчислений для различных 
объектов основных средств.  

Научная новизна заключается в оптимизации амортизационной политики предприятия, путем уместного 
выбора метода амортизационных отчислений для различных объектов основных средств и применения 
изменений стоимостного критерия основных средств с 1 сентября 2015, что будет способствовать эффективному 
ведению учета основных средств. 

Практическая значимость заключается в том, что основные положения данного исследования могут быть 
использованы руководством и бухгалтерами предприятия при формировании амортизационной политики 
предприятия. 

Ключевые слова: основные средства, амортизация, амортизационная политика предприятия, 
стоимостный критерий, амортизационные отчисления, метод расчета амортизационных отчислений. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СКЛАДОВИХ 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ 

ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 
 
Постановка проблеми. У процесі глобальних структурних трансформацій зростає роль 

підприємств туристичної сфери, що також належить до сфери послуг. Підприємства сфери 
туристичних послуг сьогодні мають значний потенціал в світовій економіці. За даними Всесвітньої 
туристичної організації, в країнах Європейського союзу туризм сприяє підвищенню сукупного валового 
внутрішнього продукту на 8%, економічному зростанню на 11%, а кількість робочих місць в 
туристичній сфері становить близько 12% від загальної чисельності [1]. Прогнози по кількості 
міжнародних туристичних прибуттів, незважаючи на глобальні економічні виклики, перевищують 
очікування експертів: у 2013 році 1,087 млрд. осіб здійснили туристичні мандрівки в світі (5% 
приросту), в тому числі додатково 52 млн. осіб [1].  

За оцінками фахівців, на сьогодні частка туристичних послуг у світі становить 75 % від 
загального обсягу виробництва товарів і послуг у туристичній сфері. На теперішній час у міжнародній 
торгівлі послуги туристичної сфери є одним із секторів економіки, що розвивається найбільш високими 
темпами.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На основі аналізу наукових джерел щодо сутності 
економічної безпеки підприємства, зауважимо, що ця наукова категорія різними науковцями 
трактується по-різному.  

О. Ареф’єва і Т. Кузенко [2] у складі економічної безпеки підприємства виділяють: фінансову, 
інтелектуальну, техніко-технологічну, політико-правову, ресурсну, екологічну, соціальну, 
інформаційну, силову, безпеку праці. 

У свою чергу Бокій В. І. включає до складу економічної безпеки технологічну, ресурсну, 
фінансову, ринкову та соціальну [3]. Д. Ковальов і Т. Сухорукова [4] дотримуються думки, що у 
структурі економічної безпеки підприємства необхідно виділити: фінансову, силову, інформаційну, 
техніко-технологічну, кадрову, правову та екологічну безпеки. 

Проте до сьогоднішнього часу в економічній літературі немає однозначного визначення 
структури економічної безпеки підприємства сфери туристичних послуг. Усе це свідчить про 
актуальність теми, а відтак зумовило вибір напряму дослідження в науковому і практичному аспектах. 

Постановка завдання. Серед існуючих в економічній науці підходів до дослідження структури 
економічної безпеки можна виділити вузько спеціалізований підхід, який передбачає аналіз окремих 
складових безпеки суб'єктів або окремих видів безпеки у відокремлені від інших, наприклад, безпека 
праці, екологічна, та ін., тобто спрощене констатування функціональних складових економічної 
безпеки, розгляд її тільки в якомусь одному аспекті. Метою написання статті є комплексне 
дослідження функціональних складових економічної безпеки підприємств сфери туристичних послуг. 

Теоретичною і методологічною основою дослідження є фундаментальні положення сучасної 
економічної теорії, наукові праці вчених, нормативні та законодавчі акти України з питань управління 
економічною безпекою туристичного підприємства. В процесі дослідження використовувалися такі 
методи: абстрактно-логічний (для виявлення сутності економічної безпеки підприємства сфери 
туристичних послуг як економічної категорії), монографічний (при вивченні особливостей управління 
економічною безпекою підприємств сфери туристичних послуг), системного аналізу (при дослідженні 
функціональних складових економічної безпеки підприємств сфери туристичних послуг). 

Виклад основного матеріалу дослідження. У нинішніх умовах господарювання підприємство 
сфери туристичних послуг розглядається як відкрита система, що функціонує в нестабільному та 
динамічному зовнішньому середовищі, яка створює загрози та небезпеки для ефективного 
господарювання суб’єктів туристичної діяльності. В умовах невизначеності та мінливості зовнішнього 
середовища проблема забезпечення економічної безпеки підприємств сфери туристичних послуг, яка 
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визначається ефективною системою захисту від внутрішніх та зовнішніх загроз, є достатньо 
актуальною та виступає одним з пріоритетів сучасних наукових досліджень. 

Отже, підприємства сфери туристичних послуг представлені різними суб’єктами 
господарювання: підприємствами, установами й організаціями, приватними підприємцями, які 
виготовляють і реалізують туристичні товари та послуги туристичного попиту. На нашу думку, 
підприємства сфери туристичних послуг – це суб’єкти господарювання різних організаційних форм 
бізнесу, які здійснюють функції прийому, розміщення, обслуговування, пізнавально-розважального, 
ділового, оздоровчого, спортивного та іншого туристичного призначення. До основних  суб'єктів сфери 
туристичних послуг належать готелі, туристичні комплекси, кемпінги, мотелі, пансіонати, підприємства 
харчування, транспорту, заклади культури, спорту тощо призначені для туристів. 

Під економічною безпекою підприємства сфери туристичних послуг розуміємо стан 
функціонування туристичного підприємства конкретного регіону чи країни в цілому у визначений 
період часу, що характеризується відсутністю загроз і таким поєднанням туристичних ресурсів та 
інфраструктури, яке дозволяє забезпечити стабільний розвиток конкретної територіальної 
рекреаційної системи у майбутньому.  

Основними критеріями оцінки надійності та ефективності економічної безпеки туристичного 
підприємства повинні бути: 

- забезпечення стабільної роботи підприємства; 
- попередження кризових ситуацій, у тому числі різних надзвичайних подій. 
Способи забезпечення економічної безпеки визначає саме туристичне підприємство. 

Виокремлюють два види суб'єктів економічної безпеки туристичного підприємства:  
– особи та структурні підрозділи, що функціонують безпосередньо на підприємстві; 
–  організації і посадові особи, що не входять до складу туристичного підприємства [5]. 
Нами розроблено структуру економічної безпеки підприємства сфери туристичних послуг 

(рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Класифікація функціональних складових економічної безпеки підприємства 
Джерело : авторська розробка 
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Під функціональною складовою економічної безпеки підприємства розуміємо сукупність 
основних напрямів його економічної безпеки, що значно відрізняються один від одного за своїм 
змістом. 

Фінансова складова є провідною та вирішальною, оскільки за ринкових умов господарювання 
фінанси є «двигуном» будь-якої економічної системи, про її ослаблення свідчать: зниження ліквідності 
підприємства; підвищення кредиторської та дебіторської заборгованості; зниження фінансової 
стійкості тощо. До фінансової складової економічної безпеки входять такі елементи, за якими 
оцінюється стан загрози: аналіз загрози негативних дій щодо політико-правової складової економічної 
безпеки; оцінка поточного рівня забезпечення фінансової складової економічної безпеки; оцінка 
ефективності запобігання можливій шкоді від негативних дій, пов'язаних з антикризовими явищами; 
планування комплексу заходів і розробки рекомендацій щодо фінансової складової економічної 
безпеки. 

Інтелектуальна і кадрова складова визначає в першу чергу інтелектуальний та професійний 
склад кадрів. Програма інтелектуальної та кадрової складових економічної безпеки має охоплювати як 
взаємопов'язані, так і самостійні напрями діяльності того чи іншого суб'єкта господарювання. У 
програмі має бути визначений можливий негативний вплив антикризових факторів за наявності 
працівників чи структурних підрозділів, які не здатні приносити максимальну користь своєму 
підприємству.  

Техніко-технологічна складова передбачає аналіз ринку технологій стосовно виробництва 
продукції аналогічного профілю певного підприємства. 

Технологічна складова полягає у ступені відповідності застосовуваних на підприємстві 
технологій найкращим світовим аналогам з оптимізації витрат. 

Політико-правова складова охоплює такі елементи організаційно-економічного спрямування:  
– аналіз загроз негативних впливів;  
– оцінку поточного рівня забезпечення;  
– планування (програму) комплексних заходів спеціалізованими підрозділами підприємства;  
– здійснення ресурсного планування;  
– планування роботи відповідних функціональних підрозділів підприємства [6].  
Правова складова полягає у всебічному правовому забезпеченні діяльності підприємства, 

дотриманні чинного законодавства за умови оптимізації витрат ресурсів на досягнення цілей. 
Інформаційна складова полягає у здійсненні ефективного інформаційно-аналітичного 

забезпечення господарської діяльності підприємства.  
Охоронна складова включає безпеку туристичних маршрутів, безпеку туристів, безпеку 

захищеності майна туристичного підприємства та безпеку його працівників. 
Екологічна складова має гарантувати безпеку суспільству від суб'єктів господарювання, що 

здійснюють виробничо-комерційну діяльність. З цією метою підприємство повинне ретельно 
дотримуватись національних норм мінімально допустимого вмісту шкідливих речовин, що 
потрапляють у навколишнє середовище, та екологічних параметрів продукції і послуг [7].  

Головна сутність екологічної складової економічної безпеки з позиції підприємства повинна 
полягати у прагненні оптимізувати фінансові затрати таким чином, щоб при мінімальних витратах на 
забезпечення дотримання екологічних норм і стандартів мінімізувати витрати від адміністративних 
санкцій за забруднення навколишнього середовища і втрати ринків збуту товарів у країнах [8; 9]. 

Отже, економічна безпека підприємства сфери туристичних послуг представляє собою 
універсальну категорію, що відображає захищеність суб’єктів соціально-економічних відносин на всіх її 
рівнях і містить у собі систему засобів, що забезпечують конкурентоспроможність та економічну 
стабільність підприємства. 

Висновки з проведеного дослідження. Економічна безпека кожного підприємства сфери 
туристичних послуг є індивідуальною, її повнота і дієвість залежать від чинної в державі законодавчої 
бази, від обсягу матеріально-технічних і фінансових ресурсів, виділених керівниками підприємств, від 
розуміння кожним з працівників важливості гарантування безпеки бізнесу, а також від досвіду роботи 
керівників служб безпеки підприємств. 

Надійна економічна безпека підприємства можлива лише за комплексного і системного підходу 
до її організації. Ця система забезпечує можливість оцінити перспективи зростання підприємства, 
розробити тактику і стратегію його розвитку, зменшити наслідки фінансових криз і негативного впливу 
нових загроз та небезпек.) 
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Квасній Л.Г., Щербан О.Я. ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 
Мета – комплексне дослідження функціональних складових економічної безпеки підприємств сфери 

туристичних послуг. 
Методика дослідження. В процесі дослідження використовувалися такі методи: абстрактно-логічний (для 

виявлення сутності економічної безпеки підприємства сфери туристичних послуг як економічної категорії), 
монографічний (при вивченні особливостей управління економічною безпекою підприємств сфери туристичних 
послуг), системного аналізу (при дослідженні функціональних складових економічної безпеки підприємств сфери 
туристичних послуг). 

Результати. Визначено основні критерії оцінки надійності та ефективності економічної безпеки 
туристичного підприємства. Сформульовано авторське визначення підприємства сфери туристичних послуг: це 
суб’єкти господарювання різних організаційних форм бізнесу, які здійснюють функції прийому, розміщення, 
обслуговування, пізнавально-розважального, ділового, оздоровчого, спортивного та іншого туристичного 
призначення. Запропоновано класифікацію основних функціональних складових економічної безпеки 
туристичного підприємства. 

Наукова новизна. Набула подальшого розвитку класифікація функціональних складових економічної 
безпеки підприємств сфери туристичних послуг, яка, на відміну від існуючих, включає безпеку внутрішнього 
середовища з її функціональними складовими. У зв’язку з цим запропоновано удосконалену структуру 
економічної безпеки підприємства сфери туристичних послуг з поданням характеристики кожної її функціональної 
складової. Запропоновано авторське визначення економічної безпеки підприємства сфери туристичних послуг, 
яка представляє собою універсальну категорію, що відображає захищеність суб’єктів соціально-економічних 
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відносин на всіх її рівнях і містить у собі систему засобів, що забезпечують конкурентоспроможність та економічну 
стабільність туристичного підприємства. 

Практична значущість. Запропонована функціональна система забезпечує можливість оцінити 
перспективи зростання туристичного підприємства, розробити тактику і стратегію його розвитку, зменшити 
наслідки фінансових криз і негативного впливу нових загроз та небезпек. 

Ключові слова: економічна безпека, функціональні складові, туристичні послуги, підприємство сфери 
туристичних послуг. 

 
Kvasnii L. Н., Shсherban O.Ya. RESEARCH FUNCTIONAL COMPONENT OF ECONOMIC SECUR ITY THE 

ENTERPRISES OF TOURISM SERVICES 
Purpose  is a comprehensive study of the functional components of the economic security of enterprises in the 

tourism services. 
Methodology of research.  The study used the following methods: abstract-logical (to identify the nature of 

economic security sphere of tourism as an economic category) monographic (the study features management of 
economic security enterprises in the tourism services), systems analysis (the study of the functional components of the 
economic security of enterprises in the travel services). 

Findings. The main criteria for assessing the reliability and efficiency of economic security of the tourist business. 
Author's definition of the scope of travel services company, is an entity different organizational forms of business, 
performing functions of reception, accommodation, service, entertainments, business, health, sports and other tourist 
destination. The classification of the major functional components of the economic security of the tourist business. 

Originality.  Entered further classification of functional components of the economic security of enterprises in the 
tourism services that unlike existing security includes internal environment of its functional components. In connection 
with this proposed structure improved economic security sphere of tourism with the notion of the functional 
characteristics of each component. An author's definition of economic security sphere of tourism, which is a universal 
category, reflecting the security actors of socio-economic relations at all levels and includes a system of means of 
ensuring economic stability and competitiveness of tourism enterprises. 

Practical value.  The proposed functional system provides the opportunity to assess the prospects for growth in 
tourist enterprises, develop tactics and strategy of its development, reduce the effects of the financial crisis and the 
negative impact of new threats and dangers. 

Key words: economic security, functional components, tourism services, enterprises of tourist services. 
 

Квасний Л.Г., Щербан А.Я. ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

Цель – комплексное исследование функциональных составляющих экономической безопасности 
предприятий сферы туристических услуг. 

Методика исследования. В процессе исследования использовались следующие методы: абстрактно-
логический (для выявления сущности экономической безопасности предприятия сферы туристических услуг как 
экономической категории), монографический (при изучении особенностей управления экономической 
безопасностью предприятий сферы туристических услуг), системного анализа (при исследовании 
функциональных составляющих экономической безопасности предприятий сферы туристических услуг). 

Результаты. Определены основные критерии оценки надежности и эффективности экономической 
безопасности туристического предприятия. Сформулировано авторское определение предприятия сферы 
туристических услуг: это субъекты хозяйствования различных организационных форм бизнеса, осуществляющих 
функции приема, размещения, обслуживания, познавательно-развлекательного, делового, оздоровительного, 
спортивного и иного туристического назначения. Предложена классификация основных функциональных 
составляющих экономической безопасности туристического предприятия. 

Научная новизна. Получила дальнейшее развитие классификация функциональных составляющих 
экономической безопасности предприятий сферы туристических услуг, которая, в отличие от существующих, 
включает безопасность внутренней среды с ее функциональными составляющими. В связи с этим предложено 
усовершенствованную структуру экономической безопасности предприятия сферы туристических услуг с 
представлением характеристики каждой ее функциональной составляющей. Предложено авторское определение 
экономической безопасности предприятия сферы туристических услуг, которая представляет собой 
универсальную категорию, отражающую защищенность субъектов социально-экономических отношений на всех 
уровнях и включает в себя систему мер, обеспечивающих конкурентоспособность и экономическую стабильность 
туристического предприятия. 

Практическая значимость. Предложенная функциональная система обеспечивает возможность оценить 
перспективы роста туристического предприятия, разработать тактику и стратегию его развития, уменьшить 
последствия финансовых кризисов и негативного влияния новых угроз и опасностей. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, функциональные составляющие, туристические услуги, 
предприятие сферы туристских услуг. 
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ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО ДЖЕРЕЛА ІНВЕСТУВАННЯ В 
ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ БУДІВЕЛЬНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку будівельних підприємств України до 

процесу формування та функціонування парків машин ставлять якісно нові завдання, головним з яких 
є інноваційний напрямок розвитку. Насичення ринку сучасною будівельною та дорожньою технікою, 
оснащення багатьох машин широкими наборами змінного обладнання, численними робочими 
органами, надають широкі можливості для їх багатоваріантного вибору в залежності від виду 
виконуваних робіт при урахуванні вимог до якісного їх виконання. 

Про необхідність вибору саме інноваційного шляху розвитку будівельних підприємств зокрема 
зазначається в Концепції Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг 
загального користування на 2013-2018 роки [4]. Транспортно-експлуатаційний стан переважної 
більшості автомобільних доріг (протяжність доріг України становить 169,5 тис. кілометрів) не 
відповідає сучасним вимогам і потребує поліпшення з урахуванням соціально-економічних потреб 
держави. Саме технічне переоснащення, запровадження нових технологій будівництва автомобільних 
доріг, зменшення енергоємності робіт є ключовими напрямками інноваційної діяльності будівельних 
підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Змістовний аналіз змін у підходах до формування 
парків машин будівельних підприємств було здійснено проф. Івановим В. М. [5]. Даний підхід дозволяє 
здійснювати формування та розвиток парків машин з урахуванням технології виконуваних робіт, 
комплексної оцінки витрат на виконання робіт і отримуваних результатів. 

Різноманітні підходи до формування і розвитку парків машин показують, що до теперішнього 
часу ще є нереалізовані можливості у використанні математичного моделювання. С. Я. Луцький, 
А. Я. Ландсман [6] представили новий підхід до оновлення техніки будівельних підприємств. В 
результаті досліджень вони обґрунтували, що в умовах морального зносу машинного парку, його 
оновлення, як правило, ефективне. Разом з тим, невирішеним залишається питання визначення 
розміру економічного ефекту від оновлення основних засобів та джерел капітальних вкладень. 

Постановка завдання. Основною метою статті є розробка моделі вибору оптимального 
джерела інвестиційних ресурсів для забезпечення інноваційної діяльності будівельних підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В своїх дослідженнях С. Я. Луцький, 
А. Я. Ландсман вказують на те, що на стадії розробки середньострокових програм ефективність 
оновлення машинних парків будівельних підприємств слід визначати чистим доходом від реалізації 
програм - введення об'єктів, зниження трудомісткості, поліпшення експлуатаційних якостей 
(ергономічних показників, надійності, мобільності), а в цілому - від відповідності параметрів парків 
машин технічним, технологічним і організаційним умовам їх експлуатації. 

Основний економічний принцип діяльності будівельних підприємств полягає в прагненні до 
економічної ефективності, тобто у перевищенні результатів його діяльності (виручки) над витратами. 
Цьому принципу підпорядковуються всі раціональні управлінські рішення.  

Питання оцінки економічних наслідків (економічної ефективності) інвестицій, вкладених в 
дорожньо-транспортну інфраструктуру, вже піднімалось в роботі [8]. У зв'язку з цим абсолютно 
правомірним буде використання у якості показника економічної ефективності, в математичній моделі 
ефективного парку машин будівельних підприємств, саме доходу.  

Часто проблема оцінки ефективності інновацій зводиться до встановлення рівня доходності, при 
розрахунку якого пропонується застосовувати показники, що обов’язково враховують вплив часу. 
Тобто дисконтовані, серед яких виділяють основні: чистий дисконтований дохід; внутрішня норма 
доходності; індекс рентабельності; період окупності; дисконтований період окупності. При цьому 
багато дослідників [2; 1; 7] стверджують, що найважливішим показником доходності інвестицій є 
чистий дисконтований дохід (NPV). 

На відміну від більшості існуючих способів розрахунку структури системи машин, де 
враховуються лише ті чи інші види витрат, в розроблених моделях ефект від впровадження того чи 

                                                 
∗ Науковий керівник: Лич В.М.  – д.е.н., професор 
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іншого технологічного процесу визначається шляхом порівняння результатів діяльності парків машин 
дорожньої організації та витрат на виробництво робіт. 

Загальна схема розв’язання задачі вибору оптимальної форми та джерела інвестування 
наведена на рис. 1 і полягає у: 

− здійсненні збору даних про можливі джерела фінансування, що групуються за формами 
фінансування; 

− виконанні, для кожного джерела { nnn CCBBAA ,...,,...,,... 111 }, аналізу та підготовці даних, 

необхідних для застосування відповідного інструменту розрахунку, де nAA ,...1  - джерела власного 

інвестування, nBB ,...1  - джерела банківського кредитування, nCC ,...1  - джерела пільгового 

фінансування; 
− застосуванні, для кожного джерела { nnn CCBBAA ,...,,...,,... 111 }, інструментів розрахунку схеми 

фінансування ( відповідно до форми джерела фінансування) та здійсненні оцінки ефективності 
{ CnCBnBAnA EEEEEE ,...,,...,,... 111 } від реалізації проекту на кінець періоду, що аналізується; 

− проведенні порівняння отриманих значень { CnCBnBAnA EEEEEE ,...,,...,,... 111 }, в результаті 

якого вибирається такий спосіб },...,,...,,...{ 111 nnn CCBBAAk ∈ , при якому було досягнуто 

максимальне kE ; 

− відповідності обраному способу k  схемі фінансування даного інвестиційного проекту. 
−  

 
 

Рис. 1. Загальна схема вибору оптимального джерела інвестування 
Джерело : розроблено автором 
 
Побудуємо алгоритм моделювання: 
1. Визначаємо необхідні розміри джерел фінансування для придбання основних засобів.  
2. Розглядаємо наявні альтернативи у фінансуванні, визначаємо грошові платежі для кожної 

альтернативи протягом усієї дії проекту.  
3. Визначаємо ключові фактори, що впливають на реалізацію інвестиційного проекту. До 

ключових факторів віднесемо ті з них, зміни яких призведуть до найбільших значень відхилення NPV.  
4. Проводимо комп'ютерне імітаційне моделювання ключових факторів. У відповідності з 

випадковими змодельованими значеннями ключових факторів отримуємо розрахункове значення 
NPV.  

5. Проводимо економіко-статистичний аналіз результатів імітації з використанням стандартних 
функцій MS Excel. 

Одним із основних показників економічної ефективності інвестицій в дорожнє будівництво є 
інтегральний ефект (NVP) або ж чистий дисконтований дохід: 
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де VRP  - номінальний річний дохід підприємства; 
VRP∆  - додаткові річні надходження, пов’язані з перевагами проекту; 

tn
 - прийнята для розрахунків ставка (норма) дисконтування;  

Z  - обсяг загальних витрат (капітальні вкладення і поточні витрати) в поточному році.  
 
Розрахунок NVP дає відповідь на питання, чи є ефективним деяке нововведення при заданій 

нормі дисконту n. 
Для конкретизації викладених вище міркувань та проведення ілюстративних розрахунків ми 

розглянули два варіанти інвестування у будівельну техніку: закупівлю японського екскаватора NEW 
HOLLAND E215 або ж українського екскаватора АТЕК 761. В даній статті розглянемо три різні варіанти 
інвестування в оновлення техніки - придбання за власні кошти, розстрочка 2 роки, розстрочка 3 роки. 

Проведені розрахунки показали, що найбільш економічно вигідним є варіант закупівлі техніки у 
розстрочку на 3 роки. У цьому випадку сума дисконтованого доходу NPV за 4 роки при закупівлі 
екскаватора NEW HOLLAND E215 становить 482 тис. грн., екскаватора АТЕК 761 - 265 тис. грн. Ще 
одним плюсом даної схеми є те, що фінансовий результат кожного року є позитивним (рис. 2 та рис. 
3). 

 
 

Рис. 2. Результати порівняльної ефективності придбання екскаватора  
NEW HOLLAND E215 

Джерело : розроблено автором 
 
Крім того, при оцінюванні інвестиційних проектів необхідно враховувати ризик, який 

супроводжує реалізацію цих проектів. Зазвичай для оцінки економічного ризику використовують 

дисперсію D  (або середнє квадратичне відхилення D=σ ) критеріального показника [3]. 
Для вибору оптимального джерела фінансування основних засобів будемо використовувати 

функцію корисності. Вона є залежною від двох змінних (математичного очікування величини NPV та 
середнього квадратичного відхилення) [9]. 

Тобто має вигляд ),( σNPVUU =  і задовольняє таким очевидним вимогам: 
1. Функція корисності є додатною у всій області її визначення. 
2. При збільшенні NPV і сталому σ функція корисності є зростаючою. 
3. При збільшенні і сталому NPV функція корисності зменшується. 
 
 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ  44’’ 22001155[[2299]] 
Міжнародний науково-виробничий журнал 

 

 84

 
 

Рис. 3. Результати порівняльної ефективності придбання екскаватора АТЕК 761 
Джерело : розроблено автором 
 
На практиці використовують різні варіанти функції корисності: адитивну, мультиплікативну, 

експоненціальну. Вона будується з врахуванням вище наведених вимог. Наприклад, адитивна функція 
корисності може мати наступний вигляд: 

 
                                                ( , )U NPV NPVσ α β σ= × + × ,                                                   (2) 

де α  і β  - коефіцієнти, які підбирають так, щоб виконувалися сформульовані вище вимоги до 

функції корисності. 
 
Припустимо, що фактичні значення макроекономічних параметрів будуть відрізнятися від 

середньоочікуваних на 25% (k=0,25 – коефіцієнт макроекономічної невизначеності). Тоді вираз для 
стандартного відхилення величини NPV буде наступним:  
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Використовуючи співвідношення (3), побудуємо адитивну функцію корисності. 
Підбираючи коефіцієнти α  і β  для адитивної функції корисності будемо виходити з міркувань 

викладених вище: вона повинна бути додатною; збільшення NPV збільшує корисність; збільшення 
ризику (дисперсії) зменшує корисність. В результаті отримуємо наступний вираз для адитивної функції 
корисності: 

 
                                                  ( , ) 9,69U NPV NPVσ σ= − ×                                              (4) 

 
Значення функції корисності, розраховане за формулою (4), наведені у нижньому рядку табл. 1. 
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Таблиця 1 
Розрахунок адитивної функції корисності для різних сценаріїв купівлі екскаваторів, 

тис.грн. 
 

 
NEW HOLLAND E215 АТЕК 761 

Придбання за 
власні кошти 

Розстрочка 2 
роки 

Розстрочка 3 
роки 

Придбання за 
власні кошти 

Розстрочка 2 
роки 

Розстрочка 3 
роки 

NPVсер 370 428 482 223 245 265 

NPVопт 406 455 502 243 261 278 

NPVпес 330 399 461 201 227 251 

σNPV 38.2 27.7 20.3 20.9 17.2 13.9 

U(NPV,σ) 0 159.7 285.4 20.6 78.4 130.4 
Джерело : розроблено автором 
 
Максимальне значення функції корисності відповідає купівлі екскаватора NEW HOLLAND E215 із 

розстрочкою виплат на 3 роки. 
Висновки з проведеного дослідження. В умовах морального зносу машинного парку, його 

оновлення економічно ефективне. При цьому основне завдання полягає у виборі пріоритетів 
переозброєння, необхідних капітальних вкладень і джерел фінансування.  

Проведені розрахунки показали, що найбільш економічно вигідним є варіант закупівлі техніки у 
розстрочку на 3 роки. У цьому випадку сума дисконтованого доходу NPV за 4 роки при закупівлі 
екскаватора NEW HOLLAND E215 становить 482 тис. грн., екскаватора АТЕК 761 – 265 тис. грн. Ще 
одним плюсом даної схеми є те, що фінансовий результат кожного року є позитивним. 

При оцінюванні інвестиційних проектів необхідно враховувати ризик, який супроводжує 
реалізацію цих проектів. Максимальне значення функції корисності відповідає купівлі екскаватора 
NEW HOLLAND E215 із розстрочкою виплат на 3 роки. 
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Трач Р.В. ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО ДЖЕРЕЛА ІНВЕСТУВАННЯ В ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ  
Мета – розробка моделі вибору оптимального джерела інвестиційних ресурсів для забезпечення 

інноваційної діяльності будівельних підприємств. 
Методика дослідження. У статті використано діалектичний метод пізнання та системний підхід, а також 

прийоми абстрактно-логічного методу, а саме: аналіз і синтез, аналогія і співставлення – при дослідженні 
сучасних особливостей оновлення машинних парків будівельних підприємств. Використано економіко-
математичне моделювання процесу вибору джерела інвестиційних ресурсів при прийнятті рішення щодо 
оновлення основних засобів будівельних підприємств.  

Результати. Досліджено економічну ефективність оновлення основних засобів на основі розрахунку 
показника чистого дисконтованого дохіду (NPV) з врахуванням ризиків, які можливі на різних етапах реалізації 
інноваційного проекту. Виявлено, що найбільш економічно вигідним є варіант закупівлі техніки у розстрочку на 3 
роки, при цьому фінансовий результат кожного року є позитивним. Для оцінки економічного ризику використано 
середнє квадратичне відхилення σ  критеріального показника та побудовано адитивну функцію корисності. 
Максимальне значення функції корисності також відповідає купівлі екскаваторів із розстрочкою виплат на 3 роки. 

Наукова новизна. Запропоновано рішення задачі вибору оптимальної форми і джерела інвестування та 
побудовано алгоритм моделювання оновлення парку машин. 

Практична значущість. Запропонована методика та економіко-математична модель можуть бути 
використані підприємствами будівельної галузі України при прийнятті ними рішення щодо оновлення парку машин 
і механізмів. 

Ключові слова: будівельні підприємства, інновації, економіко-математична модель, інвестиційне 
забезпечення. 

 
Trach R.V. CHOISE OF THE OPTIMAL SOURCES OF FUNDING FIXED ASSETS REPLACEMENT IN THE 

CONSTRUCTION COMPANIES 
Purpose – the development of the model to choose the optimal source of investment resources to support 

innovative activity of construction companies. 
Methodology of research.  The dialectical method of cognition and a systematic approach as well as techniques 

of abstract logical method, namely, analysis and synthesis, analogy and comparison while studying modern peculiarities 
of  machinery fleet renewal in the construction companies are applied in the article. Economic and mathematical 
modeling of the process to choose the sources of investment resources when deciding on fixed assets replacement in 
the construction companies is used. 

Findings.  Studies the economic efficiency of fixed assets replacement based on the calculation of the net present 
value (NPV) taking into account the risks that are possible at different stages of the innovation project implementation. 
Revealed that the most cost-effective option is the purchase of equipment by installments for 3 years and each year the 
financial result is positive. To evaluate the economic risk standard deviation σ  of criterion indicator was used and 
additive utility function was built. The maximum value of the utility function also corresponds to excavators purchase by 
installment payments for 3 years. 

Originality.  A solution to the problem of choosing the optimal forms and sources of funding is offered and the 
modeling algorithm of the machinery fleet renewal is built. 

Practical value.  The suggested technique and economic and mathematical model can be used by the 
enterprises of the construction industry of Ukraine when making their decision on the renewal of the machinery fleet. 

Key words:  construction companies, innovation, economic and mathematical model, investment support. 
 
Трач Р.В. ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ОБНОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Цель – разработка модели выбора оптимального источника инвестиционных ресурсов для обеспечения 

инновационной деятельности строительных предприятий. 
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Методика исследования. В статье использованы диалектический метод познания и системный подход, а 
также приемы абстрактно-логического метода, а именно: анализ и синтез, аналогия и сопоставление – при 
исследовании современных особенностей обновления машинных парков строительных предприятий. 
Использовано экономико-математическое моделирование процесса выбора источника инвестиционных ресурсов 
при принятии решения по обновлению основных средств строительных предприятий. 

Результаты. Исследована экономическая эффективность обновления основных средств на основе 
расчета показателя чистого дисконтированного дохода (NPV) с учетом рисков, какие возможные на разных 
этапах реализации инновационного проекта. Выявлено, что наиболее экономически выгодным является вариант 
закупки техники в рассрочку на 3 годы, при этом финансовый результат каждый год является позитивным. Для 
оценки экономического риска использовано среднее квадратическое отклонение σ  критериального показателя и 
построено аддитивную функцию полезности. Максимальное значение функции полезности также соответствует 
покупке экскаваторов с рассрочкой выплат на 3 года. 

Научная новизна. Предложено решение задачи выбора оптимальной формы и источники инвестирования 
и построен алгоритм моделирования обновление парка машин. 

Практическая значимость. Предложенная методика и экономико-математическая модель могут быть 
использованы предприятиями строительной отрасли Украины при принятии ими решения по обновлению парка 
машин и механизмов. 

Ключевые слова: строительные предприятия, инновации, экономико-математическая модель, 
инвестиционное обеспечение. 
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РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА, ДЕМОГРАФІЯ  
ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА 
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РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ: 
ПРОГНОЗНІ ОЦІНКИ ТА ІНДИКАТОРИ ВПЛИВУ 

 
Постановка проблеми. Для побудови ефективних моделей розвитку економіки регіону вкрай 

важливим завданням є прогнозування значень його економічних показників на коротку та віддалену 
перспективу. Визначення показників економічного розвитку Карпатського регіону, які пріоритетно 
впливають на ВРП та розмір доходів населення, дадуть відповідь на питання про першочергові заходи 
в економіці його областей, регіону загалом та їх пріоритетність щодо пришвидшення соціально-
економічного розвитку. Прогнозні значення відповідно до можливих сценаріїв впливу на показники, що 
детермінують основні індикатори економічного розвитку, дають можливість оцінити необхідний розмір 
інвестицій та стимулювань, необхідних для перелому негативних тенденцій та виходу на оптимальний 
поступовий розвиток. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оцінкою розвитку економіки Карпатського регіону 
займались такі вчені, як Андерсон Н. В. [1-2], Балян А. В. [3], Долішній М. І., Кіш Є. Б. [4], Козоріз М. А., 
Мікула Н. А., Лендєл М. А. [5] та ін. Однак тема здійснення прогнозних оцінок такого розвитку в 
наступні роки та розробки можливих сценаріїв такого розвитку залишається слабко вивченою. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення сценаріїв розвитку економіки Карпатського 
регіону у вигляді прогнозів його основних соціально-економічних показників та факторів впливу на них. 
Основними завданнями статті є побудова моделі оцінки основних факторів впливу на ВРП та доходи 
населення Карпатського регіону, а також побудова прогнозної динаміки величин цих показників на 
період до 2017 року. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Покращення основних показників економічного 
розвитку Карпатського регіону – ВРП та доходів населення – прямо залежить від демографічних 
показників, зайнятості населення, випуску конкурентоздатних товарів та послуг з впровадженням 
інновацій. Отже, необхідно розробити модель розрахунку пріоритетних показників для розвитку 
економіки Карпатського регіону, яка включатиме наступні кроки. 

На першому кроці необхідно вибрати показники, які впливають на розвиток економіки 
Карпатського регіону та результуючих показників, значення яких необхідно підвищити чи зменшити. 
На другому кроці за допомогою факторного аналізу та методу головних компонент потрібно 
встановити величини впливу груп факторів на розвиток економіки Карпатського регіону та результуючі 
показники. Третій крок включатиме в себе побудову регресійних рівнянь, що дозволять встановити 
величину залежності підвищення значень факторів та їх вплив на результуючі показники. І на 
четвертому кроці буде здійснено визначення можливих сценаріїв прогнозів основних показників ВРП 
та доходів населення, пріоритетності покращення показників, що впливатимуть на збільшення 
показників економічного розвитку регіонів у звичайному та оптимістичному сценаріях розвитку.  

В якості ряду, відносно якого необхідним є збільшення показників, візьмемо ВРП і доходи 
населення Карпатського регіону. Вихідні дані для моделі отримано з офіційних сторінок головних 
управлінь статистики областей регіону. 

Для здійснення прогнозних розрахунків скористаємось на першому кроці методом головних 
компонент та позначимо відповідні змінні по Карпатському регіоні (див. табл. 1). 

При оцінюванні впливу на розвиток економіки регіону демографічні індикатори залишаються 
серед базових детермінант. Незважаючи на те, що для сучасних економічних систем кількісний 
демофактор не є настільки визначальним, однак від продовжує відігравати важливу роль, формуючи 
відповідні демосоціальні передумови ефективності використання трудового потенціалу населення з 
подальшим відображенням у результатах використання праці. Карпатський регіон характеризується 
порівняно рівномірними демотенденціями, демонструючи з 2010 року незначне зростання кількості 
населення (на 6,4 тис. осіб). У значній мірі це було досягнуто за рахунок Закарпатської області, яка 
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формує майже 21% населення Карпатського регіону і для якої темпи зростання кількості населення 
впродовж 2004-2014 років становили 1,005 (це 5,8 тис. осіб). Водночас майже 42% населення 
Українських Карпат формує Львівщина, залишаючись провідною областю даного регіону. За останні 
10 років кількість її населення зменшилась на 59,9 тис. осіб. 

Таблиця 1 
Змінні для аналізу економічного розвитку Карпатського регіону в світлі євроінтеграційних 
процесів для факторного аналізу, методу головних компонент та регресійного аналізу 

 

Змінна Показник 

x1 Населення, тис. осіб 

x2 Зайняте населення, тис. осіб 

x3 Випущено фахівців з ВНЗ, тис. осіб 

x4 Професійно-технічні навчальні заклади, підготовлено (випущено) кваліфікованих робітників,  
тис. осіб 

x5 Фінансування інноваційної діяльності, тис. грн 

x6 Впроваджено нових технологічних процесів, процесів 

x7 Освоєно інноваційні види продукції, найменувань 

x8 Експорт товарів в ЄС, млн. дол. США 

x9 Імпорт товарів з ЄС, млн. дол. США 

x10 Експорт послуг в ЄС, млн. дол. США 

x11 Імпорт послуг з ЄС, млн. дол. США 

y1 ВРП, млн. грн. 

y2 Доходи населення, всього, млн. грн. 
Джерело : складено автором 
 
Таким чином, кількісна демооснова економічного розвитку для регіону є порівняно сприятливою. 

Інше питання – наскільки ефективно цей соціально-демографічний потенціал використовується у 
працересурсній сфері, не допускаючи надмірних міграційних втрат. Тому в системі детермінант 
економічного розвитку дуже важливу роль відіграють індикатори зайнятості. Зайнятість – це не 
лише ознака ефективності використання людського чинника. Під її впливом усі сфери життя, в тому 
числі економічна, набувають нових якостей – гнучкості, динамічності, стійкості [6]. Ситуація щодо 
зайнятості в Карпатському регіоні відзначається покращуючими тенденціями. І за кількісним (16,3 тис. 
осіб), і за відносним (1,007 з найвищими темпами зростання у 2006-2007 роках) значеннями впродовж 
2004-2014 років у регіоні спостерігаємо зростання кількості зайнятих. У кількісному аспекті найбільше 
скорочення зайнятості за 2004-2014 роки виявлено для Львівської області, однак вона формує майже 
42% зайнятих Карпатського регіону (зберігається пропорція відносно загальної кількості населення). 
Так само кількісне скорочення виявлене для Закарпаття (16,4 тис. осіб), що на фоні зростаючих 
демовідтворювальних показників доводить про труднощі працевлаштування населення. 

Кількісний аспект зайнятості в якісному плані розкриває індикатор доходу на одну особу. Аналіз 
структури його формування як у Карпатському регіоні, так і в Україні демонструє не лише недостатню 
кількісну основу, але й інші проблеми – високу частка соціальних доходів в сукупній структурі доходів 
населення України (близько 40 %); низьку частка прибутків та доходів від власності серед доходів 
населення; високу залежність зростання сукупних доходів населення України від індексу цін та 
інфляції з невідображенням на зростанні добробуту населення; велику різницю між доходами різних 
верств населення; абсолютне домінування споживчих витрат (близько 90%) та інші [7]. 

Міжобласна диференціація за показником доходу на одну особу є доволі помітною. Якщо 
середнє його значення за 2004-2014 роки для Львівської області становило 14412,3 грн. (24239,4 грн. 
у 2014 році), то для Івано-Франківської області – 12894,3 грн. (21103,2 грн. у 2014 році), Чернівецької – 
1166,8 грн. (18984,8 грн.), Закарпатської – 11035,3 грн. (17789,7 грн.). Найвищі темпи зростання 
даного показника спостерігались у 2004-2005 роках, найнижчі – 2013-2014 роках.  

Комплексна оцінка факторного впливу на процеси економічного розвитку регіону вимагає 
врахування освітніх індикаторів. Освітній чинник традиційно розглядається з позицій його соціальної, 
культурної, духовно-виховної функціональності; проте все більше уваги приділяється його економічній 
ролі, від ефективності котрої залежить, чи буде скасована вражаюча невідповідність продуктивності 
освіти й очікувань економіки у відношенні її значущості [8-9].  

У Карпатському регіоні вирізняється однозначний лідер за освітніми індикаторами – Львівська 
область. Вища школа як продуцент фахівців найбільш розвинена саме в даній області. Львівська освітня 
система станом на 2014 рік готує понад 60% фахівців Карпатського регіону (61,24 тис. випущених ВНЗ 
фахівців). Найменша значимість – у Закарпаття, а саме 8,6% або 5,3 тис. випущених ВНЗ фахівців. 
Загалом для Карпатського регіону притаманне кількісне зростання даного індикатора – за 2004-2014 
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роки в середньому в 1,16 раз, причому найбільше для Львівської (1,27) і Закарпатської (1,25) областей. 
Втрачає конкурентні позиції Івано-Франківська освітня система, де кількість випущених фахівців 
особливо зменшилась у 2013-2014 роках, відзначаючись спадними тенденціями з 2011 року.  

Львівська область так само є однозначним лідером підготовки робітників професійно-технічними 
навчальними закладами. Загалом для Карпатського регіону притаманні спадні тенденції даного 
індикатора – 0,81 за 2004-2014 роки. Мусимо констатувати, що наразі деформована структура 
освітньої підготовки не дозволяє позиціонувати робітників та їх зайнятість у відповідних сферах як 
вагому детермінанту економічного розвитку Карпатського регіону. 

Важливою групою індикаторів, що формують модель аналізу економічного розвитку Карпатського 
регіону, є інноваційні. За період 2004-2014 років у регіоні спостерігається незначне зростання питомої 
ваги підприємств, що впроваджували інновації. Станом на 2014 рік цей показник сягнув 10,55% проти 
8,55% у 2004 році. Водночас значного зниження набув показник питомої ваги реалізованої інноваційної 
продукції в обсязі промислової – до 4,01% у 2014 році з 11,5% у 2004 році. Темпи зростання обсягів 
фінансування інноваційної діяльності становили майже 3 (причому найбільше – в 2010 році). 
Зменшенням відзначається впровадження нових технологічних процесів – упродовж 2004-2014 років 
темпи зміни становили 0,77 (з дуже стрімким зростанням у більше, ніж 4 рази в 2006-2007 роках). Значно 
знизився показник освоєння інноваційних видів продукції – з особливо стрімким падінням у 2009-2010 
роках. Відзначаємо також, що темпи зміни загальної суми витрат інноваційно активних промислових 
підприємств у Карпатському регіоні за період 2004-2014 років становила 2,71.  

Експортно-імпортна діяльність у регіоні згідно європейського вектора характеризується 
наступними темпами зміни за період 2004-2014 років: 

− експорт товарів в ЄС, млн. дол. США – 1,47 з найбільшим зростанням у 2006-2007 роках і 
найбільшим падінням у 2008-2009 роках; 

− імпорт товарів з ЄС, млн. дол. США – 1,85 з найбільшим зростанням у 2006-2007 роках і 
найбільшим падінням у 2008-2009 роках; 

− експорт послуг в ЄС, млн. дол. США – 12,38 з найбільшим зростанням у 2012-2013 роках і 
найбільшим падінням у 2008-2009 роках; 

− імпорт послуг з ЄС, млн. дол. США – 2,78 з найбільшим зростанням у 2007-2008 роках і 
найбільшим падінням у 2008-2009 роках. 

Таким чином, загальний огляд динаміки обраних до аналізу показників демонструє 
неоднозначність тенденцій. Окремі індикатори свідчать про значне їх покращення, тому необхідно 
з’ясувати, наскільки це відображається на процесах економічного розвитку Карпатського регіону. 

Базуючись на обраних показниках аналізу економічного розвитку Карпатського регіону та взявши 
їх динаміку за 2004-2014 рр., ми отримаємо матрицю спостережень )( pn×  випадкової векторної 

змінної ]...[ 1 ′= pXXX  та кореляційну матрицю R . Відповідно математична модель методу головних 

компонент, буде мати наступний вигляд [10]: 
 

prnjUdFaFaFaZ jjrjrjjj <=+⋅+⋅+⋅= ,,1,...2211 ,          (1) 

де jZ
 − j -та досліджувана ознака;   

F1, F2, …, Fr – загальні фактори, що є спільними для всіх ознак;    
uj – характерний фактор;  
aj1, aj2, …, ajr – факторні навантаження;  

dj – навантаження характерного фактора тільки для ознаки jZ .  
 
Кожен фактор визначається взаємопов’язаними ознаками, отже їх можна подати, як наступну 

лінійну комбінацію [11]: 
rkZwZwZwF nknkkk ,1,...2211 =+++=

,    (2) 

де ),1( njwkj =  -  факторне навантаження відповідного фактора kF  на ознаку jZ .  
 
З обчислених факторних навантажень ми отримаємо відповідну структуру головних компонент 

та визначимо основні фактори впливу на розвиток економіки Карпатського регіону. 
Головні компоненти nF  є некорельованими між собою безрозмірними змінними, які 

представляють лінійну комбінацію n -змінних [12]: 

)...(
1

2211 ninii
i

i ZaZaZaF +++=
λ

    (3) 
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Для обчислень скористаємось пакетом Statistica 6. На першому кроці з змінними х1-х8 
проведено факторний аналіз з обертанням простору варімакс. Перед розрахунками дані було 
стандартизовано.  

В результаті обчислень отримано три групи факторів, головних компонентів впливу на 
економічний розвиток Карпатського регіону: 

− перший фактор F1 включає в себе показники: х1 – населення, тис. осіб; х2 – зайняте 
населення, тис. осіб; х3 – випущено фахівців з ВНЗ, тис. осіб; х8 – експорт товарів в ЄС, млн. дол. 
США; імпорт товарів з ЄС, млн. дол. США; х11 – імпорт послуг з ЄС, млн. дол. США; 

− другий фактор F2 включає в себе показники: x5 – фінансування інноваційної діяльності, тис. 
грн; x6 – впроваджено нових технологічних процесів, процесів; 

− третій фактор F3 включає в себе показники: x4 – професійно-технічні навчальні заклади, 
підготовлено (випущено) кваліфікованих робітників, тис. осіб; x10 – експорт послуг в ЄС, млн. дол. США. 

Із значень факторів отримано остаточний вигляд таблиці для побудови покрокової регресії (див. 
табл. 2). 

Таблиця 2 
Дані для покрокової регресії на основі значень основних факторів 

 
Рік y1 y2 F1 F2 F3 

2004 29877 30493 -1,70747 -0,26524 -0,64743 

2005 37748 42223 -1,20156 -0,25170 -0,78136 

2006 46113 51180 -0,66565 1,76923 -0,98352 

2007 59083 67421 0,69782 -0,57193 -1,27543 

2008 75458 90610 1,42028 0,11257 -0,92721 

2009 74222 93947 -0,67245 -1,75304 0,80885 

2010 87292 118297 0,57469 -1,12192 0,49100 

2011 108878 137954 0,91544 -0,10088 -0,02036 

2012 128818 158054 0,62188 0,17777 0,65958 

2013 131682 164582 0,59427 1,08131 0,78766 

2014 127056.6 170108 -0,57725 0,92383 1,88822 
Джерело : побудовано автором 
 
На наступному кроці скористаємось покроковою регресією для отримання регресійних рівняннь 

для показників ВРП регіону та доходів населення. 
Для рівняння покрокової регресії для показника ВРП Карпатського регіону з врахування 

результатів факторного аналізу отримано наступний вигляд: 
 

1 20628 1 8250 2 28976 3 82384y F F F= × + × + × + ,   (4) 

де у1 – прогнозований показник ВРП Карпатського регіону; 

F1, F2, F3 – фактори, визначені методом головних компонент, 95,02 =R . 
 
Для показника доходів населення: 
 

2 26787 1 9536 2 41327 3 102260y F F F= × + × + × + ,   (5) 

де у1 – прогнозований показник доходів нселення Карпатського регіону;  

F1, F2, F3 – фактори, визначені методом головних компонент, 97,02 =R . 
 
З отриманих рівнянь (4)-(5) зрозуміло, що адекватно описано зв’язок між залежною і 

незалежними змінними, параметри моделі для головних компонент є статистично значимими з 
ймовірностями 0,95 та 0,97, значення t -статистики по модулю перевищують табличні значення 

критерію Стьюдента.  
З першого рівняння випливає, що кожне значиме зростання показників фактору першої групи на 

один пункт призведе до підвищення ВРП регіону на 20628 млн. грн., другої – на 8250 млн. грн., 
третього – на 28976 млн. грн. З другого – збільшення показника доходів населення відповідно на 
26787 млн. грн., 9536 млн. грн. та 41327 млн. грн. відповідно.  

Побудуємо також прогноз песимістичної, некерованої зміни показників ВРП та доходів 
населення Карпатського регіону до 2017 року за поліномінальним наближенням та визначимо дані 
оптимістичного прогнозу зі збільшенням визначених факторів (див. рис. 1-2, табл. 3). 
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Рис. 1. Прогноз показника ВРП Карпатського регіону до 2017 року на основі 
поліномінального наближення 

Джерело : побудовано автором 
 

 
 

Рис. 2. Прогноз показника доходів населення Карпатського регіону до 2017 року на основі 
поліномінального наближення 

Джерело : побудовано автором 
Таблиця 3 

Прогноз показників ВРП та доходів населення Карпатського регіону за некерованим 
песимістичним та оптимістичним сценаріями 

 
 2015 2016 2017 

ВРП, млн. грн., базовий, песимістичний некерований сценарій 

Поліномінальне наближення 131891.9 126185.8 114082.2 

оптимістичний сценарій з збільшенням показників факторів 

Збільшення показників F1 138767.9 136499.8 134710.2 

Збільшення показників F1 та F2 141517.9 140624.8 142960.2 

Збільшення показників F1, F2, F3 151176.6 155112.8 171936.2 

Доходи населення, млн. грн., базовий, песимістичний некерований сценарій 

Поліномінальне наближення 174143.2 169979.8 158391.8 

оптимістичний сценарій з збільшенням показників факторів 

Збільшення показників F1 183072.2 183373.3 185178.8 

Збільшення показників F1 та F2 186250.8 188141.3 194714.8 

Збільшення показників F1, F2, F3 200026.5 208804.8 236041.8 
Джерело : складено автором 
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Для розрахунку прогнозу використовувалась формула: 
 

             

1
i i i

i

P K F
α

= + ×  ,    (6) 

де iP  – прогнозовані показники;  

iK  – показники поліномінального наближення; 

iF  – величини росту від збільшення показників F1-F3; 

1..3=iα  – поправочні коефіцієнти лагу від підвищення показників факторів F1-F3. 

 
Отже, при песимістичному некерованому подальшому процесі розвитку показників Карпатського 

регіону в наступні роки очікується подальше падіння ВРП регіону – до 114082,2 млн. грн. у 2017 році. 
Цей процес можна покращити розвитком показників, що входять в фактор F1, та досягнути інших 
прогнозованих величин у розмірі 134710.2 млн. грн. при суттєвому покращенні показників першої 
групи, 142960.2 – першої і другої, 171936.2 – першої, другої та третьої відповідно. Зазначимо, що 
значний розвиток цих величин у комплексі є вкрай важким завданням. Можна говорити про 
першочерговість збільшення саме цих визначених показників у вказаному порядку.  

Прогнозні результати щодо доходів населення Карпатського регіону показали, що при 
песимістичному сценарії вони впадуть до 158391.8 у 2017 році; можливий їх ріст при збільшенні 
показників факторних груп відповідно до 185178.8, 194714.8 та 236041.8 млн. грн. при збільшення 
показників факторів F1-F3. Демографічні індикатори становлять основу для фактора F1, прямо 
впливаючи на показники кількості населення, зайнятого населення, випуску випускників ВНЗ та 
профтехучилищ фактору F3 в наступні роки. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, прогнозні значення щодо величин ВРП 
Карпатського регіону та доходів його населення залежать від сценаріїв подальшого соціально-
економічного розвитку з підтримкою тих факторів, ефект від розвитку яких дасть найкращий 
результат, та дозволить переломити негативну динаміку, що формується останнім часом у регіоні. 
Здійснення прогнозів з різними варіантами впливу на фактори, що формують кінцеві показники 
економічної діяльності, дасть змогу вибрати оптимальні варіанти рішень. 
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Ценклер Н.І. РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ: ПРОГНОЗНІ ОЦІНКИ ТА ІНДИКАТОРИ 

ВПЛИВУ 
Мета – визначення сценаріїв розвитку економіки Карпатського регіону у вигляді прогнозів його основних 

соціально-економічних показників та факторів впливу на них.  
Методика дослідження. В процесі дослідження використано методи економічної статистики: факторний та 

регресійний аналіз, статистичне прогнозування (для побудови моделі розрахунку пріоритетних показників 
розвитку економіки Карпатського регіону); аналізу (для виявлення індикаторів розвитку економіки регіону); 
абстрактно-логічний метод (при узагальненні теоретичних положень, встановленні причинно-наслідкових зв’язків і 
формуванні висновків та пропозицій). 

Результати. Побудовано модель оцінки основних факторів на ВРП та доходи населення Карпатського 
регіону та спрогнозновано динаміку величин цих показників до 2017 року. Встановлено, що отримані прогнозні 
значення щодо величин ВРП Карпатського регіону та доходів його населення залежать від сценаріїв подальшого 
соціально-економічного розвитку з підтримкою тих факторів, ефект від розвитку яких дасть найкращий результат, 
та дозволить переломити негативну динаміку, що формується останнім часом в регіоні. 

Наукова новизна. Вперше здійснено прогнози з різними варіантами впливу на фактори, які формують 
кінцеві показники економічної діяльності, що дало змогу оцінити песимістичний некерований та оптимістичний 
сценарії розвитку економіки Карпатського регіону. 

Практична значущість. Запропоновані сценарії збільшення основних показників економічного розвитку 
Карпатського регіону ВРП та доходів населення шляхом впливу на показники визначених факторів можуть бути 
враховані при розробці стратегії чи програми розвитку регіону. 

Ключові слова: Карпатський регіон, економічний розвиток, індикатори впливу, прогнозні оцінки. 
 

Tsenkler N.I. ECONOMIC DEVELOPMENT OF CARPATHIAN REGION: FORWARD ESTIMATES AND 
INDICATORS OF INFLUENCE 

Purpose is to define scenarios of economic development of the Carpathian region in the form of projections of its 
main socio-economic indicators and factors of influence on them.  

Methodology of research. The study used methods of economic statistics, factor and regression analysis, 
statistical forecasting (for model building calculation of priority indicators of economic development of the Carpathian 
region); analysis (to identify indicators of economic development of the region); abstract-logical method (with a synthesis 
of theoretical positions, establishing causal relationships and forming conclusions and proposals). 
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Findings. The model estimates the main factors on GDP and income Carpathian region and sprohnoznovano 
dynamic values of these indicators by 2017. Established that the predicted values obtained on quantities GRP 
Carpathian region and income of its population depend on future scenarios of socio-economic development with the 
support of those factors, the effect of development which will give the best results, and will reverse the negative trend 
emerging in recent years in the region. 

Originality. First forecasts made with different variants influence the factors that shape the final indicators of 
economic activity, allowing us to assess unmanaged pessimistic and optimistic scenarios of economic development in 
the Carpathian region. 

Practical value. The proposed increase in the basic scenario indicators of economic development of the 
Carpathian region GRP and income by acting on the parameters defined factors may be taken into account when 
developing a strategy or program development. 

Key words: Carpathian region, economic development, impact indicators, forward-looking statements. 
 
Ценклер Н.И. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ КАРПАТСКОГО РЕГИОНА: ПРОГНОЗНЫЕ ОЦЕНКИ И 

ИНДИКАТОРЫ ВЛИЯНИЯ 
Цель – определение сценариев развития экономики Карпатского региона в виде прогнозов его основных 

социально-экономических показателей и факторов влияния на них.  
Методика исследования. В процессе исследования использованы методы экономической статистики: 

факторный и регрессионный анализ, статистическое прогнозирование (для построения модели расчета 
приоритетных показателей развития экономики Карпатского региона); анализа (для выявления индикаторов 
развития экономики региона); абстрактно-логический метод (при обобщении теоретических положений, 
установлении причинно-следственных связей и формировании выводов и предложений). 

Результаты. Построена модель оценки основных факторов на ВВП и доходы населения Карпатского 
региона и спрогнозновано динамику величин этих показателей до 2017 года. Установлено, что полученные 
прогнозные значения по величин ВРП Карпатского региона и доходов его населения зависят от сценариев 
дальнейшего социально-экономического развития с поддержкой тех факторов, эффект от развития которых даст 
наилучший результат, и позволит переломить негативную динамику, формируется в последнее время в регионе. 

Научная новизна. Впервые осуществлены прогнозы с различными вариантами воздействия на факторы, 
которые формируют конечные показатели экономической деятельности, что позволило оценить 
пессимистический неуправляемый и оптимистичный сценарии развития экономики Карпатского региона. 

Практическая значимость. Предложенные сценарии увеличение основных показателей экономического 
развития Карпатского региона ВРП и доходов населения путем влияния на показатели определенных факторов 
могут быть учтены при разработке стратегии или программы развития региона. 

Ключевые слова: Карпатский регион, экономическое развитие, индикаторы воздействия, прогнозные 
оценки. 
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МЕТОДОЛОГО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ 
ВИРОБНИЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНАЛЬНОГО 

ПРОСТОРУ 
 

Постановка проблеми. Визначальне місце у пріоритетах національного розвитку в рамках 
нових євроінтеграційних орієнтирів посідає виробнича інфраструктура, оскільки вона слугує 
своєрідним «каркасом» господарського комплексу та поєднує економічні інтереси представників всіх 
рівнів. За умов глобалізаційних тенденцій інфраструктурний комплекс регіону виступає осередком 
трансформацій економічного простору на мезо- і мікрорівні та забезпечує розвиток і безпеку 
національної економічної системи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Каркас економічної складової теорії модернізації 
сформований на основі концепції стадій (У. Ростоу [1]), джерел, рушійних сил, соціальних факторів 
(С. Кузнєц [2]) сучасного економічного росту, його типологічних особливостей у «відносно відсталих» 
країнах (А. Гершенкрон [3]). У країнах пострадянського простору поширеними є стратегія 
випереджального розвитку (С. Глазьєв [4]), стратегія інтерактивної модернізації (В. Полтерович [5]), 
модернізаційна політика збалансованої економіки та стимулювання внутрішнього попиту 
(Р. Нігматулін [6]), інноваційний шлях модернізації на основі комплексної реструктуризації всіх 
елементів суспільства (Є. Ясин [7]), політика оновлення виробничо-технічної бази та структури 
економіки (А. Аганбегян [8]) та інші. Вітчизняне науково-методологічне поле проблем модернізації 
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вітчизняної економіки сформували О. М. Алимов [9], О. І. Амоша [9], В. М. Геєць [10], Ю. В. Макогон 
[9], А. А. Гриценко [11], А. А. Чухно [12] та інші провідні вчені. 

Існуюче різноманіття результатів наукового пошуку потребує їх адаптації до особливостей 
розвитку регіональних систем виробничої інфраструктури та побудови методологічного базису 
трансформаційних перетворень. 

Постановка завдання. Мета статті полягає у розробці методологічних засад процесу 
модернізації системи виробничої інфраструктури регіонального економічного простору на основі 
логістичних трансформацій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Побудова методологічного базису модернізації 
інфраструктурного забезпечення відтворювальних процесів у регіональному економічному просторі на 
основі логістичних трансформацій передбачає вирішення завдань науково-прикладного характеру: 

- по-перше, обґрунтування типології модернізації системи виробничої інфраструктури регіону на 
основі утвердження провідної ролі інфраструктурних секторів у формуванні та розвитку регіонального 
економічного простору як об’єкта відтворювальних процесів в умовах постіндустріальної економіки; 

- по-друге, розкриття матеріально-інституційної сутності модернізаційних процесів у 
інфраструктурних галузях та їх впливу на розвиток регіонального економічного простору; 

- по-третє, деталізація механізму забезпечення управління модернізаційними процесами на 
основі логістичних трансформацій інфраструктурного потенціалу у контексті сталого розвитку. 

В основі методології модернізації виробничої інфраструктури лежить система як загальних, так і 
специфічних принципів, методів і способів пізнання даного процесу, зокрема, з урахуванням наступних 
передумов: 

- інфраструктурний потенціал регіону представлений наявними можливостями та незадіяними 
резервами специфічного суспільного інституту і водночас виду економічної діяльності, який має 
триєдину матеріально-виробничу, соціально-економічну й екологічну спрямованість та ґрунтується на 
інтеграції регіональних, національних, транснаціональних мережевих структур; 

- вектор логістичних трансформацій інфраструктурного потенціалу обумовлений особливостями 
соціально-економічних відносин та відтворювального процесу, які сформовані у рамках певного 
регіонального простору; 

- процес модернізації виробничої інфраструктури має на меті оптимізацію сполучення 
матеріальних, фінансових та інформаційних зв’язків при утворенні регіональних логістичних потоків. 

Методологія модернізації виробничої інфраструктури регіону, таким чином, представляє собою 
сукупність взаємообумовлених методичних підходів, процедур, алгоритмів і моделей, що формують 
підґрунтя для забезпечення регіонального розвитку на основі логістичних трансформацій (рис. 1).  

Основою наведеної методології модернізації інфраструктури є принципи, які охоплюють всю 
сутність та розкривають зміст процесу логістичних трансформацій на регіональному рівні та 
забезпечують йому логічність, послідовність і збалансованість реалізації.  

Обґрунтування методології модернізації виробничої інфраструктури базується на основі 
загальних і специфічних принципів. До загальних принципів реалізації модернізаційного процесу ми 
відносимо принцип системності, науковості, надійності, структурності, функціональності, ефективності, 
оптимізації, пріоритетності, синергійності, сталості тощо.  

Окремо слід визначити специфічні принципи, які відображають суттєві положення реалізації 
логістичних трансформацій регіональної виробничої інфраструктури та підкреслюють їх 
ексклюзивність саме відносно об’єкту модернізаційних перетворень. Так, принцип генетичної 
спадковості розкриває історико-географічну обумовленість функціональної і просторово-структурної 
організації об’єктів інфраструктурного комплексу, а саме – характеризує закономірність передавання 
ключових ознак від старого покоління інфраструктурної системи новому.  

Принцип інклюзивності означає, що в результаті модернізаційних зрушень регіональні 
інфраструктурні мережі України мають бути гармонійно інтегрованими (включеними) у світовий 
інфраструктурний простір. Завдяки реалізації принципу інноваційності модернізована національна 
інфраструктура буде відповідати сучасним світовим тенденціям у організаційному, технологічному, 
соціальному, екологічному аспектах. 

Селективність модернізаційних процесів передбачає вибір пріоритетних елементів 
інфраструктурного потенціалу, які піддаватимуться трансформаціям у кожному конкретному регіоні, а 
також відповідних їм підходів, інструментів, процедур, залежно від регіональних особливостей. 
Принцип селективності та доцільності тісно пов’язані, оскільки відбір здійснюється за критерієм 
доцільності витрат всіх видів на здійснення модернізації порівняно з прогнозованим результатом 
регіонального розвитку.  
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Рис. 1. Методологія модернізації виробничої інфраструктури 
Джерело: розроблено автором 
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загальний або окремий, кількісний або якісний характер, а також відповідають законам 
функціонування і розвитку. Отже, мова йдеться про об’єктивні універсальні загальносистемні та 
загальноекономічні закони. До найважливіших із загальносистемних законів з урахуванням об’єкту 
дослідження ми відносимо: 

1) Закон доцільної різноманітності, урахування основного положення якого при модернізації 
інфраструктури дозволить забезпечити зростання різноманітності елементів інфраструктурної 
системи задля підвищення її стійкості. 

2) Закон розбіжності є основоположним для здійснення логістичних трансформацій регіональних 
інфраструктурних систем. Оскільки в основу модернізаційної парадигми ми закладаємо ідентичність 
трансформаційних переходів на принципах потоково-мережевої організації простору, реалізація 
даного закону призведе до диференціації векторів розвитку інфраструктури окремих регіонів. Закон 
розбіжності, який передбачає прогресуюче накопичення відмінностей при активності двох тотожних 
систем, забезпечить прояв певного роду «спеціалізації» логістичних систем виробничої 
інфраструктури, що обумовлене територіально-структурними характеристиками регіонів України. 

3) Прояв сукупних логістичних властивостей інфраструктурної системи здійснюється завдяки 
реалізації закону емерджентності (властивості системи не зводяться до суми властивостей її 
елементів, а є результатом їх інтеграції [13]). Отже, важливим питанням модернізації 
інфраструктурного потенціалу є не просто реформування його елементів, але й характеру зв’язків між 
ними. 

4) Закон взаємозв’язку структури і функцій підкреслює необхідність урахування їх 
взаємообумовленості при реалізації модернізації на основі логістичних трансформацій. 
Функціональної цілісності та наповненості інфраструктурної системи можна досягти, на наш погляд, 
реалізувавши потоково-мережеву структуру інтеграції елементів регіонального логістичного простору. 

5) Закон відкритих систем передбачає введення негентропії у інфраструктуру, завдяки чому 
модернізована система зберігатиме високий рівень організованості і продовжуватиме свій розвиток у 
напрямі збільшення порядку та складності. У якості негентропії, як доводить Л. Бриллюен [14, с. 28-
31], виступає інформація. Таким чином, слід підкреслити визначальну роль інформаційних потоків для 
зниження коливань та закріплення модернізованої структури на основі мережево-потокової моделі. 

6) Закон багатомодельності (багатоманітності системних уявлень системи) передбачає 
досягнення цілісності інфраструктурної системи за рахунок реалізації декількох її моделей, а саме у 
процесі модернізації формування мережевої, потокової та просторової структурної організації. 

7) Закон розвитку системи – його реалізація дозволяє здійснити логістичні трансформації при 
виникненні зон неупорядкованості та хаосу, що формують точки біфуркації. Такими зонами 
трансформаційних переходів, через які модернізується інфраструктурна система і здійснюється її 
перехід на новий якісний рівень порядку та функціонування, є сформовані наразі передумови і 
фактори модернізаційного процесу [15]. 

Реалізація основних положень загальноекономічних законів забезпечать передбачуваність і 
визначеність кінцевих економічних результатів модернізаційного процесу завдяки незаперечності 
прояву сили дії. Дана група законів відображають найсуттєвіші стабільні зв’язки у сфері виробничих 
відносин [16, с. 17]. Для збереження та удосконалення сформованих стійких залежностей між 
економічними явищами у сфері виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та 
послуг під час модернізаційних перетворень, на наш погляд, пріоритетним є урахування законів 
сталого розвитку продуктивних сил, територіально-суспільного поділу праці, циклічного економічного 
розвитку. При виборі моделей та інструментів логістичних трансформацій інфраструктури слід 
ураховувати закони концентрації виробництва (для визначення векторів трансформації окремих 
регіональних систем), попиту і пропозиції (при встановленні масштабів перетворень і об’ємних 
характеристик логістичної системи виробничої інфраструктури), глобалізації та регіоналізації (при 
формуванні інтегративного контуру регіональних інфраструктурних систем у євроатлантичний 
простір). Оскільки ефект модернізації інфраструктури проявляється не як зростання обсягів наданих 
послуг, а у формі підвищення ефективності обслуговуваних галузей, то визначальну роль при оцінці 
впливу процесів модернізації на регіональний розвиток має урахування законів зростання 
продуктивності праці, економії робочого часу, комплексного розвитку, адекватності виробничих 
відносин характеру і рівню розвитку продуктивних сил. 

Процес модернізації охоплює всі підсистеми регіональної інфраструктури (структурну, 
функціональну, інформаційно-комунікаційну, просторову, ін.) та їх складові елементи. Важливо 
відмітити, що кількісно-якісні зміни інфраструктурного потенціалу повинні відповідати тенденціям 
розвитку регіональної економіки. Пропонується виділити наступні структурні елементи 
інфраструктурного потенціалу та їх властивості, які піддаватимуться логістичним трансформаціям у 
процесі модернізації і впливатимуть у кінцевому стані на розвиток регіонального економічного 
простору (рис. 2). 
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Рис. 2. Властивості підсистем регіональної інфраструктурної системи  

Джерело : розробка автора 
  
У результаті модернізаційних процесів регіональна система виробничої інфраструктури зберігає 

основні системні й економічні властивості та набуває нових, в першу чергу, за рахунок трансформації 
зв’язків між підсистемами та елементами. Відбувається накладання та поступове заміщення існуючої 
системи модернізованою, вектором процесу є трансформація функціональної моделі у потокову, а 
секторальної (галузевої) структури – у мережеву. При заміщенні спостерігається нерівномірність 
взаємодії властивостей елементів, у результаті чого вони взаємопогашуються, взаємопідсилюються 
або модифікуються. Виникаюча якісно нова система завдяки спадковості володіє і ознаками новизни, і 
збереженими рисами. 

Вибір моделі розвитку, вектору модернізаційних процесів, виступає одним з ключових питань і 
методології, і прикладних аспектів. На основі теоретичних положень парадигми модернізації та набутого 
світового досвіду можна окреслити два альтернативні шляхи. Інноваційний вектор модернізаційних 
процесів базується на внутрісистемному створенні та втіленні у практичне застосування технологічних й 
інституціональних нововведень. На основі інноваційної модернізації відбуваються революційні зміни у 
технологічних укладах і соціально-економічних інститутах, що є визначальним для траєкторії світового 
техніко-економічного розвитку. Натомість, наздоганяюча модель заснована на відборі та адаптації 
передових технологічних й інституціональних запозичень, які вже довели свою ефективність у інших 
системах. Проте такий шлях не обмежується простою імітацією, необхідна адаптація нововведень до 
особливостей приймаючої системи та їх грамотна імплементація [17]. 

Принциповими також є розходження у стимулах до розвитку. Для соціально-економічної систем, 
яка слідує за інноваційною моделлю, характерний «спрацьований» потенціал, що обумовлює 
необхідність еволюційних змін і перехід на новий рівень розвитку. Для вибору наздоганяючого шляху 

НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ВИРОБНИЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 
 

СВІТОВА ІНФРАСТРУКТУРНА МЕРЕЖА 

Існуючої інфраструктурної 
системи: 

− комплексність; 
− цілісність; 
− цілеспрямованість; 
− упорядкованість; 
− ієрархічність; 
− складність; 
− структурованість; 
− варіативність структурного складу та 
функціонального наповнення; 
− стійкість; 
− відкритість; 
− надійність; 
− результативність; 
− полісекторальність; 
− здатність до самоорганізації та 
саморозвитку; 
− емерджентність. 

РЕГІОНАЛЬНА ВИРОБНИЧА ІНФРАСТРУКТУРА 

Структурна підсистема Функціональна модель 

Підсистема інформаційного 
забезпечення та інноваційного розвитку 

Підсистема просторової 
організації 

В Л А С Т И В О С Т І 

Модернізованої 
інфраструктурної системи: 

 
− спадковість; 
− синергійність; 
− поліадаптивність; 
− інтегративність; 
− рухливість; 
− динамічність; 
− еквіфінальність; 
− оптимальність; 
− унікальність; 
− інтегрованість; 
− варіативність; 
− корелятивність. 
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стимулом є підтримка цілісності системи з огляду на зростаючі зовнішні загрози внаслідок збільшення 
техніко-економічного відставання та зменшення адаптивних можливостей. При цьому рушійні сили 
(соціальні суб’єкти) модернізаційних змін практично завжди мають внутрісистемний характер [17]. 

Зарубіжні дослідження альтернативних моделей модернізації [18] доводять зростаючу 
доцільність вибору наздоганяючої моделі модернізації по мірі віддалення національної економіки від 
світової «технологічної демаркації», що суттєво звужує вибір для більшості країн, в т.ч. України. Отже, 
очевидним є як необхідність модернізаційних перетворень у сфері інфраструктурного забезпечення 
національної економіки, так і безальтернативність наздоганяючої моделі розвитку. 

Висновки з проведеного дослідження. Розроблені методолого-організаційні засади 
модернізації інфраструктурного потенціалу розкривають процес трансформації, в основі якого лежить 
формування мережево-потокової моделі регіонального економічного простору. Трансформована 
система набуває нових властивостей, серед яких спадковість, інтегративність, синергійність. В силу 
особливостей геополітичного розташування України, рівня соціально-економічного розвитку, розпочатих 
останнім часом реформ, модернізацію інфраструктури слід починати з мезорівня, формуючи 
ексклюзивні регіональні логістичні системи виробничої інфраструктури. Успішність реалізації 
модернізації інфраструктурного потенціалу на основі логістичних трансформацій регіонального простору 
забезпечується шляхом інтеграції інфраструктурних галузей у європейську та світову інфраструктурну 
мережу, гармонізації з прийнятими світовою спільнотою інститутами, а також грамотного використання 
наявних у національної економіки природних й історично обумовлених порівняльних переваг. 

За допомогою випереджального розвитку інфраструктурних секторів можна досягти 
секторальної оптимізації регіональної відтворювальної системи, ефективнішого використання ресурсів 
і територій, підвищення рівня безпеки регіону. Проте інфраструктурний розвиток має бути 
затребуваний та інвестиційно забезпечений. Вирішення проблеми дуалізму потребує подальшого 
наукового обґрунтування та практичної апробації. 

 
Бібліографічний список 

 
1. Rostow W.W. The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto / W.W. Rostow. – 

Cambrige : Cambridge University Press, 1990. – 272 c. 
2. Kuznets S. Modern Economic Growth: Rate, Structure, and Spread / S. Kuznets. – New Heaven–

London : Yale University Press, 1966. – 529 c. 
3. Gerschenkron A. Continuity in History and other Essays. Cambridge (Mass.) // The Belknap Press 

of Harvard University Press. – 1968. – pp. 77-97. 
4. Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса : 

[монография] / С.Ю. Глазьев. – М. : ЗАО «Издательство “Экономика”», 2010. – 287 с. 
5. Полтерович В.М. Стратегия модернизации российской экономики: система интерактивного 

управления ростом / В.М. Полтерович // Журнал Новой экономической ассоциации. – М. : АНО 
«Журнал Новой экономической ассоциации», 2010. – № 7. – C. 158-160. 

6. Нигматулин Р.И. Кризис и модернизация России – тринадцать теорем / Р.И. Нигматулин, 
Б.И. Нигматулин. – Москва : Изд-во ОАО «Типография Новости», 2010. – 48 с. 

7. Ясин Е.Г. Модернизация и общество / Е.Г. Ясин ; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М. : 
Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. – 114 с. 

8. Аганбегян А.Г. Финансы для модернизации / А.Г. Аганбегян // Деньги и кредит. – 2010. – № 3. 
– С. 3-11. 

9. Перший етап модернізації економіки України: досвід та проблеми / [Алимов О.М., Амоша О.І. 
та ін.] ; за заг. ред. В.І. Ляшенка ; ІЕП НАН України, КПУ. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – 798 с. 

10.  Геєць В.М. Модернізація в системі «суспільство – держава – економіка» / В.М. Геєць // 
Журнал європейської економіки. – 2014. – № 3. – Т. 13. – С. 221-235. 

11.  Гриценко А.А. Методологічні основи модернізації України / А.А. Гриценко // Економіка 
України. – 2011. – № 2. – С. 4-12. 

12.  Чухно А.А. Модернізація економіки та економічна теорія / А.А. Чухно // Економіка України. - 
2012. – № 10. – С. 24-33. 

13.  Эшби У.Р. Введение в кибернетику / У.Р. Эшби. – М. : Ин. лит., 1959. – 432 с. 
14.  Бриллюэн Л. Научная неопределенность и информация / Л. Бриллюэн. – М. : КомКнига, 

2006. – 272 c. 
15. Іванова Н.В. Методологічні аспекти формування передумов модернізації виробничої 

інфраструктури / Н.В. Іванова // Глобальні та національні проблеми економіки : [електронне наукове 
видання]. – 2015. – № 6. – С. 543-549 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн. : http://global-
national.in.ua/issue-6-2015 

16. Клиновий Д.В. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України / 
Д.В. Клиновий, Т.В. Пепа ; [за наук. ред. Л.Г. Чернюк]. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 728 с. 



РРЕЕГГІІООННААЛЛЬЬННАА    ЕЕККООННООММІІККАА,,  ДДЕЕММООГГРРААФФІІЯЯ  ТТАА  ССООЦЦІІААЛЛЬЬННАА  ППООЛЛІІТТИИККАА 

 
 

101 

17.  Диденко Д.В. Теория модернизации и стратегии трансформации национальной 
интеллектуалоемкой экономики / Д.В. Диденко // Международная экономика. – 2010. – № 11. – С. 43-47. 

18.  Acemoglu D. Distance to Frontier, Selection, and Economic Growth / Acemoglu D., Aghion P., 
Zilibotti F. // Journal of the European Economic Association. – 2006. – no. 1. – Vol. 4. – P. 37-74. 

 
References 

 
1. Rostow, W.W. (1990), The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto, Cambridge 

University Press, Cambridge, United Kingdom, 272 p. 
2. Kuznets, S. (1966), Modern Economic Growth: Rate, Structure, and Spread, Yale University 

Press, New Heaven–London, 529 p. 
3. Gerschenkron, A. (1968), Continuity in History and other Essays. Cambridge (Mass.), The Belknap 

Press of Harvard University Press, pp. 77-97. 
4. Glazyev, S.Yu. (2010), Strategiia operezhayushchego razvitiia Rossii v usloviiakh globalnogo 

krizisa [The strategy of advancing the development of Russia in the global crisis], monograph, ZAO 
«Izdatelstvo “Ekonomika”», Moscow, Russia, 287 p. 

5. Polterovich, V.M. (2010) “The strategy of modernization of the Russian economy: the system of 
interactive growth management”, Zhurnal Novoy Ekonomicheskoy Assotsiatsii, no. 7, pp. 158-160. 

6. Nigmatulin, R.I. and Nigmatulin, B.I. (2010), Krizis i modernizatsiia Rossii – trinadtsat teorem [The 
crisis and the modernization of Russia – thirteen theorems], Izdatelstvo OAO “Tipografiia Novosti”, Moscow, 
Russia, 48 p. 

7. Yasin, E.G. (2007), Modernizatsiia i obshchestvo [Modernization and Society], Izd. dom GU VShE, 
Moscow, Russia, 114 p. 

8. Aganbegian, A.G. (2010), “Finance for modernization”, Dengi i kredit, no. 3, pp. 3-11. 
9. Alymov, O.M., Amosha, O.I. et al. (2014), Pershyi etap modernizatsii ekonomiky Ukrainy: dosvid ta 

problemy [The first phase of modernization of Ukraine's economy: experience and problems], KPU, 
Zaporizhzhia, Ukraine, 798 p. 

10.  Heiets, V.M. (2014), “Modernization of the system “society – the state –economy”, Zhurnal 
Yeuropeiskoi ekonomiky, no. 3, Vol. 13, pp. 221-235. 

11.  Hrytsenko, A.A. (2011), “Methodological bases of modernization of Ukraine”, Ekonomika Ukrainy, 
no. 2, pp. 4-12. 

12.  Chuhno, A.A. (2012), “Modernization of the economy and economic theory”, Ekonomika Ukrainy, 
no. 10, pp. 24-33. 

13.  Eshbi, U.R. (1959), Vvedenie v kibernetiku [Introducion to Cybernetics], In. lit., Moscow, Russia, 
432 p. 

14.  Brilloiuen, L. (2006), Nauchnaia neopredelennost i informatsiia [Scientific uncertainty and 
information], KomKniga, Moscow, Russia, 272 p. 

15.  Ivanova, N.V. (2015), “Methodological aspects of formation of the prerequisites of modernization 
of production infrastructure”, Globalni ta natsionalni problemy ekonomiky : [elektronne naukove vydannia], 
no. 6, pp. 543-549, available at: http://global-national.in.ua/issue-6-2015 (access date November 18, 2015). 

16.  Klynovyi, D.V. and Pepa, T.V. (2006), Rozmishchennia produktyvnykh syl ta rehionalna ekonomika 
Ukrainy [Productive Forces and Regional Economy of Ukraine], Tsentr navchalnoi literatury, 728 p. 

17.  Didenko, D.V. (2010) “The theory of modernization and transformation of the national strategy of 
intellectual capacious economy”, Mezhdunarodnaia ekonomika, no. 11, pp. 43-47. 

18.  Acemoglu, D., Aghion, P. and Zilibotti F. (2006), “Distance to Frontier, Selection, and Economic 
Growth”, Journal of the European Economic Association, no. 1, Vol. 4, pp. 37-74. 

 
Іванова Н.В. МЕТОДОЛОГО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОСТОРУ 
Мета – розробка методологічних засад процесу модернізації системи виробничої інфраструктури 

регіонального економічного простору на основі логістичних трансформацій. 
Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є наукові праці вітчизняних 

та зарубіжних вчених з питань модернізації соціально-економічних систем. В процесі дослідження 
використовувались наступні методи: системного і структурного аналізу, логічного узагальнення – при вивченні 
наукових позицій та формування методологічних основ модернізації виробничої інфраструктури; графічний – для 
наочного зображення та схематичного подання матеріалу дослідження; абстрактно-логічний – для формування 
висновків та пропозицій щодо вибору моделі реалізації процесів модернізації інфраструктурного потенціалу та 
його впливу на рівень розвитку регіональної економіки та інші наукові методи. 

Результати дослідження. Розроблено методолого-організаційні засади модернізації інфраструктурного 
потенціалу, які розкривають процес трансформації на основі формування потоково-мережевої моделі 
регіонального економічного простору. Встановлено, що трансформована система набуває нових властивостей, 
серед яких спадковість, інтегративність, синергійність. Обґрунтовано, що модернізацію інфраструктури слід 
починати з мезорівня, формуючи ексклюзивні регіональні логістичні системи виробничої інфраструктури. 
Визначено, що успішність реалізації модернізації інфраструктурного потенціалу забезпечить інтеграцію 
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інфраструктурних галузей у європейську мережу та ефективне використання наявних природних й історично 
обумовлених переваг. 

Наукова новизна. Розроблені методологічні положення модернізації виробничої інфраструктури регіону, 
на відміну від існуючих, передбачають трансформацію на основі імплементації у систему логістичних компетенцій 
і формування потоково-мережевої моделі та сприяє інтеграції національного інфраструктурного комплексу у 
європейську мережу. 

Практична значущість. Отримані результати дослідження мають практичну цінність при розробці 
регіональних стратегій та програм розвитку контексті євроінтеграційного вектору. 

Ключові слова: виробнича інфраструктура, інфраструктурний потенціал, методологія, регіон, 
регіональний розвиток, модернізація, логістична трансформація. 

 
Ivanova N.V. METHODOLOGY-ORGANIZATIONAL ASPECTS OF MODERNIZATION OF PRODUCTIONAL 

INFRASTRUCTURE OF REGIONAL SPACE 
Purpose – the development of methodological foundations of the process of modernization of industrial 

infrastructure system of regional economic space based on logistic transformations. 
Methodology of research. Theoretical and methodological basis of the study are research works of domestic 

and foreign scholars on the modernization of social and economic systems. The dialectical method of cognition were 
used in the article. 

The article used the following methods: a systematic and structural analysis, logical generalization – the study of 
the formation of scientific positions and forming the methodological foundations of the modernization of production 
infrastructure; graphic – for a visual image and a schematic presentation of research results; abstract logic – to form 
conclusions and suggestions about choosing the model of realization the processes of modernization of infrastructure 
building and study the effect on regional development. 

Findings. Were developed methodological and organizational basis for the modernization of infrastructure 
potential, revealing the transformation process on the basis of the formation of thread-network model of regional 
economic space. The transformed system acquires new properties, including genetics, integrative, synergistic. It is 
proved that the modernization of the infrastructure should begin with a meso-level, creating an exclusive regional logistic 
systems of industrial infrastructure. It was determined that the success of realization of the modernization of the 
infrastructure potential will ensure the integration of infrastructure industries in the European network and the effective 
use of available natural and historic strengths. 

Originality. The developed methodological positions of modernizing the region's productional infrastructure, in 
contrast to the existing, provide the transformation based on implementation to the system of logical competence and 
forming thread-network model that facilitates the integration of the national infrastructure complex into the European 
network. 

Practical value. These findings have practical value in the development of regional strategies and programs of 
development in the context of the European integration vector. 

Key words: production infrastructure, infrastructure potential, methodology, region, regional development, 
modernization, logistics transformation. 

 
Иванова Н.В. МЕТОДОЛОГО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
Цель – разработка методологических основ процесса модернизации производственной инфраструктурной 

системы регионального экономического пространства на основе логистических трансформаций. 
Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования являются научные 

труды отечественных и зарубежных ученых по вопросам модернизации социально-экономических систем. В 
процессе исследования использовались следующие методы: системного и структурного анализа, логического 
обобщения – при изучении научных позиций и формировании методологических основ модернизации 
производственной инфраструктуры; графический – для наглядного изображения и схематического 
представления результатов исследования; абстрактно-логический – для формирования выводов и предложений 
по выбору модели реализации процессов модернизации инфраструктурного потенциала и изучения влияния на 
региональное развитие. 

Результаты исследования. Разработаны методолого-организационные основы модернизации 
инфраструктурного потенциала, раскрывающие процесс трансформации на основе формирования поточно-
сетевой модели регионального экономического пространства. Установлено, что трансформированная система 
приобретает новые свойства, среди которых наследственность, интегративность, синергичность. Обосновано, 
что модернизацию инфраструктуры следует начинать с мезоуровня, формируя эксклюзивные региональные 
логистические системы производственной инфраструктуры. Определено, что успешность реализации 
модернизации инфраструктурного потенциала обеспечит интеграцию инфраструктурных отраслей в европейскую 
сеть и эффективное использование имеющихся природных и исторически обусловленных преимуществ. 

Научная новизна. Разработанные методологические положения модернизации производственной 
инфраструктуры региона, в отличие от существующих, предусматривают трансформацию на основе 
имплементации в систему логистических компетенций и формирования поточно-сетевой модели, что 
способствует интеграции национального инфраструктурного комплекса в европейскую сеть. 

Практическая значимость. Полученные результаты исследования имеют практическую ценность при 
разработке региональных стратегий и программ развития контексте евроинтеграционного вектора. 

Ключевые слова: производственная инфраструктура, инфраструктурный потенциал, методология, 
регион, региональное развитие, модернизация, логистическая трансформация. 
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БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ:  
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 

 
Постановка проблеми. Однією із найгостріших соціально-економічних проблем розвитку 

сучасної української економіки є безробіття. Воно викликане як об’єктивними, так і суб’єктивними 
обставинами. З одного боку, це невід’ємна характеристика функціонування і розвитку ринкового 
суспільства, коли мова йде про мінімальний рівень безробіття в країні, який не може бути знижений і 
відповідає поняттю повної зайнятості (5-7%). А з іншого, коли рівень безробіття перевищує природній 
рівень, - відбуваються втрати потенційного ВНП, знижується купівельна спроможність населення, 
нераціонально використовується людський капітал. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам зайнятості і безробіття в Україні 
присвячено чимало праць науковців, серед них – О. Амоша, С. Бандур, Д. Богиня, Л. Гальків, 
І. Гнибіденко, О. Грішнова, М. Долішній, А. Колот, І. Кочума [1], Е. Лібанова, О. Новікова, В. Онікієнко, 
І. Петрова, Л. Ярова [2] та ін. Водночас, незважаючи на значне коло досліджень вчених, можна 
стверджувати, що поки що не запропоновано дієвого механізму запобігання безробіттю в Україні. 
Прояв негативних тенденцій на вітчизняному ринку праці актуалізує необхідність подальших 
досліджень у цьому напрямі. 

Постановка завдання. Мета статті – дослідити стан безробіття в Україні, виявити основні 
проблеми та запропонувати шляхи їх вирішення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансово-економічна криза, що спостерігається 
протягом останніх років не тільки в Україні, а у інших країнах світу, ще більше загострила проблеми 
зайнятості та безробіття. В першу чергу, це проявилось у зменшенні частки економічно активного 
населення працездатного віку на кінець 2014 р. (до 71,4% відносно 72,9% у 2012-2013 рр.) та 
зростанні чисельності безробітного населення працездатного віку на 22,3% у 2014 р. порівняно із 2013 
р. (за методологією МОП). Частка безробітного населення працездатного віку в економічно активному 
населенні також зросла до 9,7% (табл. 1). 

Таблиця 1 
Безробітне населення працездатного віку в 2010-2014 рр. 

 

Роки 

Економічно активне населення 
працездатного віку 

у тому числі безробітне населення (за методологією 
МОП) працездатного віку 

в середньому, 
тис.осіб 

у % до населення 
відповідної вікової 

групи 

в середньому, 
тис.осіб 

у % до економічно активного 
населення відповідної вікової 

групи 
2010 19164,0 71,9 1712,5 8,9 

2011 19181,7 72,6 1660,9 8,7 

2012 19317,8 72,9 1589,2 8,2 

2013 19399,7 72,9 1510,3 7,8 

2014 19035,2 71,4 1847,1 9,7 
Джерело : побудовано за [3] 
 
Як свідчать дані Державного комітету статистики, чисельність зайнятого населення у І півріччі 

2015 року становила 16,4 млн. осіб. Рівень зайнятості становив 56,5%, зокрема у міських поселеннях - 
57,3%, у сільській місцевості – 54,9%. Рівень зайнятості серед чоловіків був вищий, ніж серед жінок 
(61,9% та 51,7% відповідно). 

Найвищий рівень зайнятості спостерігався у м. Києві (62,0%) та Дніпропетровській області 
(61,7%), а найнижчий – у Донецькій (50,7%) та Тернопільській (51,4%) областях [4]. 

Чисельність безробітних становила 1,7 млн. осіб. Рівень безробіття, за методологією МОП, 
становив 9,2%, а серед осіб працездатного віку - 9,6% економічно активного населення. Серед молоді 
у віці до 25 років рівень безробіття залишається більш як вдвічі вищим, ніж в середньому по країні – 
21,3% економічно активного населення. 

Серед міського населення рівень безробіття становив 9,0%, серед сільського - 9,7%. Якщо 
аналізувати в розрізі статі, то серед чоловіків цей показник становив 10,3%, а серед жінок – 8,0%.  
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Найнижчий рівень безробіття спостерігався у м. Києві та Одеській області (6,5% і 6,8% 
відповідно), а найвищий - у Тернопільській, Полтавській, Донецькій та Луганській областях 
(11,8%-15,6%). 

Попит на працівників скорочується практично в усіх видах економічної діяльності та по основних 
розділах класифікації професій. Протягом січня-жовтня 2015 року у базі даних державної служби 
зайнятості налічувалося 779,4 тис. вакансій, що на 48 тисяч менше, ніж у відповідному періоді 
минулого року. Найбільш суттєве скорочення кількості вакансій спостерігалося у промисловості, 
охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги, інформації та телекомунікації, тимчасовому 
розміщенні й організації харчування. 

Суттєвим залишається дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили (рис. 1).  

 
Рис. 1. Співвідношення зареєстрованих безробітних та вакансій, станом на 01 листопада 

2015 року 
Джерело : [5] 
 
Станом на 01 листопада 2015 року на одну вакансію претендувало 10 безробітних (на 01 

листопада 2014 р – 8 осіб). Найвищий показник спостерігається у Луганській та Запорізькій областях 
(20 і 27 осіб відповідно). Найнижчий – у м. Києві та Одеській області (3 особи на одне робоче місце), 
Тернопільській області (6 осіб на одне робоче місце). 

Крім того, суттєвими є обсяги вимушеної неповної зайнятості, адже кількість осіб, які 
знаходилися у відпустках без збереження заробітної плати, у І півріччі 2015 року становила 52 тис. 
осіб, а кількість працюючих, переведених з економічних причин на неповний робочий день (тиждень), - 
652,6 тис. осіб, або 8% середньооблікової кількості штатних працівників. Найбільш поширеною ця 
форма зайнятості була у Донецькій, Запорізькій, Луганській, Полтавській, Сумській та Харківській 
областях, де у скороченому режимі працювало від 10,1% до 17,3% працівників. 

Враховуючи вищезазначене, та демографічну ситуацію, що склалася в різних регіонах України, - 
чисельність населення у січні-вересні 2015 року скоротилася всього на 136234 осіб, а природний 
приріст спостерігається лише у Закарпатській (+964 особи), Рівненській (+1165 осіб) областях та 
м. Києві (+3572 особи), а також продовження військових дій на сході нашої країни та переселення з 
тимчасово окупованих територій населення, можна спрогнозувати, що рівень безробіття в 
майбутньому тільки зростатиме. 

Так, з початку окупації АР Крим та проведення антитерористичної операції на сході країни до 
державної служби зайнятості звернулися за допомогою у працевлаштуванні 62,0 тис. мешканців АР 
Крим, Донецької та Луганської областей [6]. Внутрішньо переміщені особи (ВПО) зверталися за 
послугами в центри зайнятості в усіх регіонах країни, причому найбільша їх кількість зосереджена у 
Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Полтавській, Луганській областях та м. Києві. 
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Безробітними з числа переселенців є, у переважній більшості, жінки. Якщо серед 
зареєстрованих безробітних всіх категорій питома вага жінок становила 54%, то серед безробітних з 
числа ВПО – 70%, і при цьому, коливалася від 64% у Вінницькій та Кіровоградській областях до 77% у 
Львівській області.  

Вікова структура безробітних з числа ВПО суттєво відрізняється від структури безробітних інших 
категорій. Зокрема, частка молоді у віці до 35 років серед переселенців становить понад 48% при 
відповідному показнику серед загальної кількості безробітних - 43%. При цьому, питома вага осіб віком 
старше 45 років складає 23% і, навпаки, є нижчою, ніж серед загальної кількості безробітних, яка 
становить майже третину. Слід зазначити, що досить висока частка переселенців з вищою освітою та 
переважання молоді серед ВПО є характерними для всіх регіонів країни.  

Якщо аналізувати професійну структуру безробітних-переселенців, то 64% становлять фахівці, 
професіонали, службовці, 28% – особи з робітничими професіями, 8% – особи без професійної 
підготовки. Таким чином, структура безробітних з числа ВПО у професійному розрізі значно 
відрізняється від структури інших категорій безробітних, де переважають представники робітничих 
професій, а питома вага некваліфікованих працівників перевищує 14%. 

Це, звичайно, вимагає розробки спеціальних програм по стимулюванню переселенців до 
зайнятості у нових регіонах їх проживання. Проте, примітним є той факт, що більше половини 
переселенців, які заявляють про потребу у працевлаштуванні під час відповідної реєстрації в органах 
соціального захисту, за різних обставин, не готові працювати. Так, серед осіб, які не планують шукати 
роботу за сприянням державної служби зайнятості (57% опитаних) – 25% мають роботу або були 
фізичною особою-підприємцем; 24% – планують розпочати пошук роботи пізніше; 15% – не готові 
працювати у зв’язку з необхідністю догляду за дітьми та хворими родичами; 12% – планують 
повернення до місця постійного проживання; 11% – не готові працювати з різних причин, зокрема, 
вступили до навчального закладу, є фінансово незалежними тощо; 8% – повідомили про неготовність 
працювати за станом здоров’я; 5% – не бажають розірвати попередні трудові відносини [6]. 

Водночас, серед переселенців, яких війна і агресія уже змусили покинути місця попереднього 
проживання, можуть активно проявитися еміграційні наміри. Як заявив Василь Якобінчук, експерт з 
питань міграції, в Україні на сьогоднішній день близько мільйона внутрішніх переселенців, і вони 
шукають можливість виїхати за кордон, особливо в Європу [7]. Тобто відбувається відтік 
інтелектуальних ресурсів з України, адже переселенці, які виїхали із зони бойових дій та хотіли 
влаштуватися на території України, не бачать перспектив свого розвитку на батьківщині. Вони 
розуміють, що не зможуть реалізуватися як професіонали, як бізнесмени, і виїжджають за кордон. 
Втрата таких кадрів для України буде відчутна протягом найближчих десятиліть. Як зазначає голова 
«Всеукраїнської організації у справах вимушених переселенців» О. Єрмішина, бізнес-еміграція - це 
зараз тренд серед переселенців, які не змогли відновити бізнес-діяльність в Україні, і це дуже 
нехороший тренд для країни [8]. 

На сьогоднішній день, за прогнозами експертів, за кордоном вже працює від 1 до 7 млн. 
українців. Крім того, кількість тих, хто неофіційно працює за кордоном, різко зросла за останні роки. 
Ще у 2011 році за кордоном неофіційно працювало близько 28% українців, а вже в 2015 році – майже 
41% від усіх, що працюють за кордоном. Також зросла кількість людей, готових погодитися на різні 
ризикові пропозиції за кордоном. Сьогодні 21% українців заради роботи за кордоном згодні на 
порушення закону у вигляді нелегального перетину кордону. Крім того, українці можуть погодитися 
віддати свій паспорт роботодавцю або працювати під замком. Голова представництва Міжнародної 
організації з міграції в Україні Манфред Профазі впевнений, що такі негативні зміни пов'язані з 
конфліктом на Сході і важкими умовами життя українців, які готові погодитися на багато що [9]. В 
загальному в цьому році планують знайти роботу за кордоном 8% українців, або 3 млн. чол., що не 
може не викликати занепокоєння з боку урядовців, адже нераціонально використовується, а то і 
втрачається людський капітал країни. 

Якщо раніше виїздили за кордон на заробітки вихідці із сільських територій, низькокваліфіковані 
робітники, працівники із середньою спеціальною освітою, то, як зазначають фахівці, враховуючи різке 
падіння добробуту населення, яке торкнулося не лише малозабезпечених верств, а й представників 
середнього класу, дрібних підприємців, кваліфікованих працівників, можливим є зростання еміграції 
фахівців. Тим більше, що на рівні Євросоюзу розроблено спільні підходи до заохочення імміграції 
фахівців. Йдеться про директиву щодо так званої «блакитної карти», тобто права на отримання 
дозволу на проживання для фахівців з третіх країн, які мають відповідну освіту, досвід роботи і 
пропозицію щодо працевлаштування в країні ЄС, яка передбачає заробітну плату в півтора рази вищу 
за середній рівень по країні. За законодавством низки країн для представників певних професій ці 
вимоги вже зменшено. Так, наприклад, в Німеччині вчені, інженери, ІТ-спеціалісти, лікарі можуть 
отримати «блакитну карту» і у разі пропозиції меншої заробітної плати [10]. 

До сьогодні переважаючою моделлю міграційної поведінки була тимчасова сезонна міграція. 
Обстеження Держстату 2012 року показало, що середня тривалість відсутності мігранта в країні 
дорівнювала п'яти місяцям, а середня частота здійснення поїздок на заробітки - три поїздки впродовж 
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2,5 років. Довгострокові мігранти, які перебували за кордоном понад рік, становили лише 14,1% 
працівників-мігрантів. Короткі циркулярні виїзди практикувалися передусім в сусідні країни - Польщу, 
Росію, Білорусь, Угорщину, Чехію. 

На майбутнє передбачають поступову трансформацію частини короткотермінових циркулярних 
поїздок на більш тривалі, а також на еміграцію для постійного проживання, адже все більше українців 
звертаються за дозволами на проживання в зарубіжних країнах. Так, наприклад, за даними 
Міністерства внутрішніх справ Польщі, в 2014 році чисельність звернень українців за посвідкою на 
проживання збільшилася вдвічі, на тимчасове перебування - у півтора рази [10].  

Висновки з проведеного дослідження. Отже, при прогнозуванні подальшої ситуації з 
безробіттям в Україні, слід враховувати фактори, які спричинятимуть зменшення чи зростання його 
рівня. Так, до зростання призведуть: необхідність подальшої структурної перебудови економіки; 
дефіцитність інвестицій для створення нових робочих місць, особливо для внутрішньо переміщених 
осіб; підвищення мінімальної заробітної плати. Це, безперечно, проявиться у таких економічних та 
соціальних наслідках, як: скорочення обсягів виробництва ВНП; зниження податкових надходжень до 
державного бюджету; зростання витрат на виплату соціальної допомоги безробітним; знецінення 
ефекту від отримання вищої освіти та професійного навчання; посилення соціальної напруженості; 
зниження трудової активності.  

Для подолання безробіття в Україні потрібно проводити певні заходи, такі, як: практична 
реалізація державної та регіональної програм зайнятості; приведення законодавства України у 
відповідність із міжнародними нормами; захист внутрішнього ринку праці; забезпечення сприятливих 
умов для розвитку малого бізнесу та підприємницької діяльності безробітних; усунення невідповідності 
між потребою у кваліфікованих кадрах і фактичною професійно-кваліфікаційною структурою 
пропозиції робочої сили; технічне оснащення та вчасна модернізація робочих місць, що дозволить 
забезпечити дотримання одного із головних принципів організації заробітної плати на підприємстві – 
перевищення темпів зростання продуктивності праці над темпами зростання заробітної плати, а також 
ліквідувати фіктивні робочі місця та зменшити приховане безробіття та ін.  

Крім того, слід проводити роботу з підвищення конкурентоспроможності вітчизняної робочої 
сили за рахунок підвищення її якості, тобто зростання рівня загальної освіти; підвищення кваліфікації; 
мобільності працівників, що проявляється в першу чергу у розширенні діапазону оволодіння 
працівниками професій та спеціальностей, а також здатності швидко змінити місце роботи (перейти в 
інший структурний підрозділ, філію, представництво в іншому регіоні чи країні) і, звичайно, розвивати 
ті галузі, які дають змогу повноцінно відтворювати індивідуальний людський капітал (медицину, 
культуру, спорт). Особливих зусиль слід прикладати аби створити (забезпечити) гідні умови та оплату 
праці в усіх секторах вітчизняної економіки, щоб зменшити міграційні потоки на настрої населення, в 
першу чергу це стосується переселенців. 
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Федоришина Л.М. БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 
Мета - дослідити стан безробіття в Україні, виявити основні проблеми та запропонувати шляхи їх 

вирішення. 
Методика дослідження. У процесі роботи були використані загальнонаукові методи та прийоми: 

формальної логіки, статистичного аналізу – для дослідження стану зайнятості та безробіття в Україні; абстрактно-
логічний – при обґрунтуванні теоретичних положень і формулюванні висновків. 

Результати. У статті досліджено стан безробіття в Україні, зокрема встановлено, що фінансово-економічна 
криза, що спостерігається протягом останніх років, та військові дії на сході країни суттєво загострили цю 
проблему. Це проявилось в першу чергу у зменшенні частки економічно активного населення працездатного віку 
в чисельності населення загалом та зростанні чисельності безробітного населення працездатного віку. Також 
встановлено, що: 1) попит на працівників скорочується практично в усіх видах економічної діяльності та по 
основних розділах класифікації професій; 2) суттєвим залишається дисбаланс між попитом та пропозицією 
робочої сили; 3) досить значними є обсяги вимушеної неповної зайнятості; 4) продовження військових дій на сході 
країни призвело до переселення з тимчасово окупованих територій населення і зростання за рахунок цього рівня 
безробіття, а також посилення еміграційних намірів серед внутрішньо переміщених осіб на тлі і так доволі високої 
чисельності працюючих українців (в тому числі неофіційно) за кордоном. Запропоновано можливі шляхи 
зниження безробіття в країні. 

Наукова новизна дослідження полягає в обґрунтуванні наявних проблем на українському ринку праці та 
визначенні шляхів зниження рівня безробіття. 

Практична значущість. Результати дослідження можуть бути використані в навчальному процесі при 
викладанні таких дисциплін, як: «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Економіка і нормування праці» 
тощо, а також при написанні наукових робіт. 

Ключові слова: безробіття, рівень безробіття, зайнятість, економічно активне населення, переселенці, 
міграція. 

 
Fedoryshyna L.M. UNEMPLOYMENT IN UKRAINE: ACTUAL PROBLEMS AND WAYS OF DECISION 
Purpose - to investigate the state of unemployment in Ukraine, to identify the main problems and to suggest ways 

of decision. 
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Methodology of research. While work has general scientific methods and techniques: formal logic, statistical 
analysis - to study the state of employment and unemployment in Ukraine; abstract logical - for substantiation of 
theoretical positions and formulating conclusions. 

Findings. In the article the state of unemployment in Ukraine, found that the financial and economic crisis 
observed in recent years, and military operations in the east of the country significantly aggravated this problem. This is 
manifested primarily in reducing the proportion of the economically active population of working age in the general 
population and increasing numbers of unemployed working-age population. Also found that: 1) the demand for workers is 
declining in almost all economic activities and on major sections of the classification of professions; 2) remains a 
significant imbalance between supply and demand of labor; 3) is quite significant amounts of involuntary part-time 
employment; 4) the continuation of hostilities in the east led to the relocation of temporarily occupied territories 
population growth at the expense of unemployment, as well as increased emigration intentions among internally 
displaced people on the background and so the relatively high number of employees Ukrainian (including unofficial) 
abroad. The possible ways to reduce unemployment in the country. 

Originality of research is substantiating the existing problems in the Ukrainian labor market and identifying ways 
to reduce unemployment. 

Practical value. Results of the study can be used in the classroom when teaching such subjects as: "Labor 
Economics and Labor Relations", "Economy and valuation work," etc., as well as writing research papers. 

Key words: unemployment, unemployment rate, employment, economically active population, immigrants, 
migration. 

 
Федоришина Л.М. БЕЗРАБОТИЦА В УКРАИНЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 
Цель - исследовать состояние безработицы в Украине, выявить основные проблемы и предложить пути их 

решения. 
Методика исследования. В процессе работы были использованы общенаучные методы и приемы: 

формальной логики, статистического анализа - для исследования состояния занятости и безработицы в Украине; 
абстрактно-логический - при обосновании теоретических положений и формулировании выводов. 

Результаты. В статье исследовано состояние безработицы в Украине, в частности установлено, что 
финансово-экономический кризис, наблюдается в течение последних лет, и военные действия на востоке страны 
существенно обострили эту проблему. Это проявилось в первую очередь в уменьшении доли экономически 
активного населения трудоспособного возраста в численности населения в целом и росте численности 
безработного населения трудоспособного возраста. Также установлено, что: 1) спрос на работников сокращается 
практически во всех видах экономической деятельности и по основным разделам классификации профессий; 
2) существенным остается дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы; 3) достаточно значительны 
объемы вынужденной неполной занятости; 4) продолжение военных действий на востоке страны привело к 
переселению из временно оккупированных территорий населения и росту за счет этого уровня безработицы, а 
также усилению эмиграционных намерений среди внутренне перемещенных лиц на фоне и так достаточно 
высокой численности работающих украинцев (в том числе неофициально) за рубежом. Предложены возможные 
пути снижения безработицы в стране. 

Научная новизна исследования заключается в обосновании имеющихся проблем на украинском рынке 
труда и определении путей снижения уровня безработицы. 

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы в учебном процессе при 
преподавании таких дисциплин, как: «Экономика труда и социально-трудовые отношения», «Экономика и 
нормирование труда» и т.п., а также при написании научных работ. 

Ключевые слова: безработица, уровень безработицы, занятость, экономически активное население, 
переселенцы, миграция. 
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Постановка проблеми. Вінницька область, як регіон України, є одним із структуроутворюючих 

елементів соціально-економічної системи країни. Як територіальна одиниця, область має соціально-
економічні, політичні і культурні зв'язки з центром та іншими територіально-адміністративними 
утвореннями, що входять до її складу. В умовах запланованих в Україні заходів щодо децентралізації 
управління економікою значно посилюється відповідальність органів місцевого самоврядування за 
створення і реалізацію власної стратегії забезпечення економічної безпеки розвитку території загалом 
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та аграрної галузі зокрема [1; 2].  
Потенціал аграрної галузі необхідно розглядати як цілісну динамічну сукупність всіх видів 

ресурсів, найважливішими складовими якої є земле- і водокористування. Земля створює необхідні 
матеріальні умови для життєдіяльності людини, виступає важливим, а для сільського господарства – 
основним засобом виробництва і одночасно предметом праці, є чинником біологічної продуктивності, 
базою продовольчих і сировинних ресурсів [3]. 

Вінницький регіон спеціалізується на виробництві сільськогосподарської продукції та її 
промисловій переробці, тому харчова й переробна промисловість належать до пріоритетних галузей 
суспільного виробництва і стабільно займають одне з перших місць в економіці області. На Вінниччині 
виробляють всі життєво необхідні продукти харчування: цукор і олію, борошно й вершкове масло, 
тваринні жири й консерви, ковбаси й солодощі. За обсягами виробництва продовольчих товарів 
народного споживання Вінниччина посідає друге місце серед усіх областей України.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як відомо, проблеми досягнення економічної 
безпеки держави, регіонів, окремих галузей економіки, а також дослідження питань, пов'язаних з цією 
проблемою, відображені в наукових працях багатьох зарубіжних та вітчизняних вчених: Л. Абалкіна, 
Дж. Барбера, Л. Біркена, І. Бінька, О. Барановського, З. Варналія, О. Власюка, В. Воротіна, 
А. Гальчинського, В. Геєця, В. Горбуліна, К. Гудвіла, К. Девіса, О. Ємельянова, М. Єрмошенка, 
А. Качинського, Г. Калетніка, Е. Кірєєвої, А. Козаченко, С. Козловського, Р. Леонарда, Ю. Лисенка, 
Т. Лоурі, І. Мазура, О. Макара, А. Мокія, В. Мунтіяна, Г. Пастернак-Таранушенка, В. Предборського, 
Д. Прейгера,У. Семюелса, О. Скидана, А. Сухорукова, О. Черняка, Л. Шевченко, В. Шлемко, 
А. Штангрета та ін. [4].  

Разом з тим, ще не всі проблеми, пов’язані із забезпеченням економічної безпеки держави і, 
насамперед, її аграрної галузі знайшли своє теоретичне та практичне вирішення, хоча дослідженню 
цих проблем приділяється досить значна увага. В Росії ці проблеми досліджували С. Басалай, 
С. Волков, Н. Кулагіна, А. Семін, А. Свєтлаков та інші. Серед вітчизняних вчених питанням економічної 
безпеки аграрної галузі та агропромислового комплексу присвячені праці Л. Березіна, О. Бігдана, 
О. Гривківської, В. Жмуденко, О. Кириченко, М. Лучика, М. Маліка, П. Саблука, В. Ткаченка та інші [5].  

Постановка завдання. Метою статті є оцінка стану економічної безпеки аграрної галузі 
Вінницької області з визначенням стратегічних потенціалів забезпечення економічної безпеки аграрної 
галузі регіону. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Оскільки агропромисловий комплекс робить 
найбільший внесок в економіку області, то аналіз стану соціально-економічного потенціалу доцільно 
розпочати з вивчення потенційних можливостей для розвитку аграрного виробництва та сектора 
переробки сільськогосподарської продукції. При позитивних результатах аналізу можна сподіватись, 
що нарощування обсягів виробництва сільськогосподарської продукції надасть потужний імпульс для 
розвитку переробної промисловості в області, об’єднає сільськогосподарських виробників і 
переробників, збільшить можливості для створення нових видів аграрної продукції, буде сприяти 
виходу аграрної продукції з високою часткою доданої вартості на міжнародні ринки. 

У табл.1 наведено питому вагу Вінницької області в структурі економіки України.  
Таблиця 1 

Питома вага Вінницької області в економіці України 
 

Показники 
Частка області, % 

2009 р. 2010 р. 2011р. 2012 р. 2013р. 2014р. 
Валовий регіональний продукт (у 
фактичних цінах) 2,2 2,2 2,2 2,3 2,4 _1 

Обсяг реалізованої промислової 
продукції 

1,8 1,7 1,6 1,6 1,9 _1 

Виробництво продукції сільського 
господарства 6,4 6,5 6,4 6,5 7,1 7,9 

Обсяг виконаних будівельних робіт 2,0 2,2 2,3 2,4 2,3 2,3 
Обсяг інвестицій в основний капітал2 1,8 2,5 2,7    
Обсяг експорту товарів і послуг 1,1 1,0 0,9 0,9 1,0 1,2 
Обсяг імпорту товарів і послуг 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,7 

Обсяг роздрібного товарообороту 2,0 2,0 2,1 2,1 2,0 2,3 
1 Дані за 2014 рік очікуються у 2016 році. 
2 Показник відсутній в державній статистичній звітності з 2012 року. 
Джерело : розроблено за [6] 
 
Аналіз даних табл. 1 показує, що область має найбільшу питому вагу саме у виробництві 

сільськогосподарської продукції – 7,9. Також слід підкреслити, що за 2014 рік темпи приросту обсягів 
виробництва в сільському господарстві порівняно з попереднім роком склали 11,0%, що ще раз 
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свідчить про пріоритетність розвитку аграрної галузі у даному регіоні і що завдання забезпечення її 
економічної безпеки є край важливим. 

Як відомо, на регіональному рівні узагальнюючим показником, який характеризує рівень 
соціально-економічного розвитку регіону, є валовий регіональний продукт (ВРП) (див. табл. 2). 
Валовий регіональний продукт у ринкових цінах визначається як сума валової доданої вартості від усіх 
видів економічної діяльності, що мають місце в регіоні, включаючи чисті податки на продукти. В табл. 
2 наведено значення та динаміку зміни валового регіонального продукту Вінницької області за останні 
7 років (в номінальних цінах) та значення основних показників соціально-економічного розвитку 
Вінниччини. 

Таблиця 2 
Загальні економічні показники розвитку Вінницької області 

 

Показник 
Роки Відхилення 2014 

р. до 2010 р. 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 +/- % 

Валовий регіональний 
продукт, млн. грн. 20094 20104 23589 29099 33024 36191 39013 15424 65,4 

Середньомісячна 
заробітна плата, грн 1404 1511 1782 2074 2432 2536 2810 1028 57,7 

Наявний дохід на одну 
особу, тис. грн. 11,7 12,2 16,1 19,1 20,8 21,3 21,8 5,7 35,4 

Сальдо зовнішньої 
торгівлі, (-,+), млн. дол. 
США 

-24,337 
-

23,451 
-

34,623 
-

15,791 22,42 18,2 16,735 51,4 321 

Інфляція в Україні, % 22,3 12,3 9,1 4,6 -0,2 0,5 24,9 15,8 173,6 
Джерело : розроблено за [6; 7] 
 
З даних, наведених в табл. 2, можна зробити висновок, що показник валового регіонального 

продукту Вінницької області динамічно зростає. Найбільший приріст даного показника мав місце у 
2011-у році, коли був зафіксований найбільший за останні роки збір урожаю в регіоні. Враховуючи 
динаміку рівня інфляції в Україні, можна зробити висновок, що приріст валового регіонального 
продукту не випереджає загальний рівень інфляції, який у 2014 році склав 24,9%. Це свідчить про 
недостатню динаміку розвитку економіки регіону, яка не розв’язує повною мірою актуальні питання 
соціально-економічного розвитку Вінницької області.  

Позитивним є факт, що Вінницька область займає перше місце в Україні за обсягами 
виробництва валової продукції сільського господарства, в тому числі на 1 особу, за валовим збором 
зернових культур, цукрових буряків, плодово-ягідних культур, картоплі, з виробництва молока, 
чисельності поголів’я великої рогатої худоби, в т.ч. корів, та друге місце в Україні за обсягами 
виробництва (та реалізації) м’яса [6; 7]. 

Одним із важливих показників, який характеризує стан розвитку економіки регіону, є рівень 
доходів населення, яке проживає в даному регіоні. Рівень доходів може свідчити про бажання (або не 
бажання) населення залишатися в даному регіоні. Рівень доходу населення області за досліджуваний 
період в розрахунку на одну особу зріс з 11,7 тис. грн. у 2008 році до 21,8 тис. грн. у 2014 році, тобто 
на 5,7 тис. грн. або на 34,4%. Дану тенденцію в принципі можна вважати позитивною, хоча слід 
зауважити, що такі темпи зростання доходів в умовах досить високої інфляції не можуть гарантувати 
високий рівень економічної безпеки аграрної галузі, оскільки можуть спричинити високий рівень 
міграції населення до інших регіонів, включаючи його виїзд за кордон. 

Важливим показником, який досить об’єктивно свідчить про рівень економічної безпеки аграрної 
галузі, є сальдо зовнішньої торгівлі підприємств регіону. Сальдо зовнішньої торгівлі – це різниця 
вартості експорту і імпорту товарів за певний проміжок часу (як правило, за рік) [8]. Варто зазначити, 
що сальдо зовнішньої торгівлі Вінницької області з 2012 року набуло додатного значення, що свідчить 
про те, що область з 2012 року експортує товарів більше, ніж імпортує. 

Проблема забезпечення економічної безпеки аграрної галузі не може бути успішно розв’язана 
без наявності в регіоні достатнього ресурсного потенціалу та сформованого економічного 
середовища, яке б сприяло його оптимальному використанню. Тому нагальною є потреба проведення 
комплексного аналізу та оцінки стратегічного економічного потенціалу аграрної галузі регіону та 
обґрунтування вибору оптимальних шляхів його ефективного використання. 

В економічній літературі дослідженню поняття «стратегічний економічний потенціал» присвячена 
велика кількість робіт. Але більшість робіт присвячено дослідженню стратегічного потенціалу 
підприємства. Зокрема в [9] дається таке визначення: «Стратегічний потенціал підприємства – це 
сукупність наявних ресурсів та компетенцій підприємства з досягнення глобальних і стратегічних цілей 
по задоволенню потреб ринку з урахуванням відповідних змін умов зовнішнього середовища». 
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Що ж стосується дослідження сутності поняття «стратегічний економічний потенціал аграрної 
галузі регіону», то тут робіт значно менше. Зокрема, один із дослідників [10] трактує стратегічний 
економічний потенціал аграрної галузі регіону як сукупність потенційних економічних ресурсів, 
включаючи накопичений капітал, який представлений на інвестиційному ринку у формі потенційного 
капіталу. Цей капітал за певних умов здатний перетворитися на реальний, що забезпечить 
задоволення матеріальних, фінансових і інтелектуальних потреб виробників аграрної продукції в 
регіоні.  

Інші дослідники, розглядаючи сутність поняття «стратегічний економічний потенціал аграрної 
галузі регіону», не розкривають його в цілому, а характеризують лише окремі риси даної категорії [11]. 
Так, в одних роботах акцент робиться на чинники й умови, що визначають величину економічного 
потенціалу аграрної галузі регіону (це так званий ресурсний підхід), в інших – детально аналізуються 
результати використання економічного потенціалу, в третіх – досліджується характер економічних 
відносин між самостійними господарюючими суб’єктами, які функціонують в аграрній галузі регіону 
тощо.  

Аналізуючи вищезазначені підходи, можна зробити ряд узагальнень. Так, спільним для всіх них є 
зв'язок економічного потенціалу аграрної галузі регіону з кількістю і якістю ресурсів, які є в даному 
регіоні.  

З врахуванням вищевикладеного, ми пропонуємо для обговорення структурну схему 
трактування стратегічного економічного потенціалу аграрної галузі, яка наведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Стратегічні потенціали забезпечення економічної безпеки аграрної галузі 

Джерело : власна розробка 
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Як видно із рис. 1, основними складовими (елементами) стратегічного потенціалу забезпечення 
економічної безпеки аграрної галузі є [1; 12]: 

− економіко-фінансовий потенціал, який відображає як результати господарської діяльності 
суб’єктів господарювання безпосередньо на території регіону, так і величину фінансової та інших видів 
підтримки регіону вищими органами влади і управління, а також відображає обсяги інвестицій у 
аграрну галузь; 

− виробничо-технологічний потенціал, який представлений засобами і предметами праці, що 
утворюють матеріально-технічну базу для здійснення виробничої і невиробничої діяльності у регіоні. 
Його величина характеризується уречевленим капіталом галузей економіки, що представлені в 
регіоні, рівнем територіального поділу праці, умовами, що забезпечують ефективне функціонування 
виробничих ресурсів території; 

− природно-екологічний потенціал, основу якого складають природні ресурси і природні умови. 
Цей потенціал включає всі види сировинних і енергетичних ресурсів, які є в регіоні, його природно-
кліматичні й екологічні умови. Похідними цього потенціалу є природно-ресурсний, природно-
кліматичний і екологічний потенціали. Природо-ресурсний потенціал представлений запасами 
енергетичних, грунтово-земельних, водних, біологічних ресурсів, які вже залучені чи можуть бути 
залучені до господарської діяльності регіону; 

− соціально-інтелектуальний потенціал, який представлений знаннями, науково-технічною, 
економічною та іншими видами інформації, що є основою для розробки будь-яких управлінських 
рішень. Відображає соціальний стан та стан трудових ресурсів території або галузі і визначається за 
допомогою індексу людського розвитку (індекс порівняльної оцінки бідності, грамотності, освіти, 
середньої тривалості життя та інших показників країни). В 2012-2013 роках за індексом людського 
розвитку Україна посідала 78 місце у світі (індекс людського розвитку 0,74), у 2014-2015 роках індекс 
людського розвитку в Україні зменшився і став дорівнювати 0,73. Для порівняння ІЛР розвинутих країн 
складав 0,932, країн центральної та східної Європи та СНД – 0,821, середньосвітовий індекс – 
0,753 [13];  

− інституційний потенціал, який відображає наявність організаційних структур, що забезпечують 
умови для ділової активності господарюючих суб'єктів регіону. Збереження та нарощування 
інституційного потенціалу повинно відбуватися шляхом створення нових та трансформації існуючих 
правових, соціальних інститутів та інститутів власності. Формування інституційного забезпечення 
розвитку території або галузі повинне опиратися на традиції, господарські та етнокультурні 
особливості даної місцевості [14; 15]; 

− політико-інтеграційний потенціал. Як відомо, економічна інтеграція – форма інтернаціоналізації 
господарської діяльності (виробництва), зближення та поглиблення взаємодії національних економік. 
Вона зумовлена зростанням продуктивних сил, підвищенням рівня усуспільнення виробництва та 
науково-технічною революцією. Економічна інтеграція виявляється у державних формах об'єднання 
країн, доступу товарів на зовнішні ринки за умов політичної волі керівництва країн та відповідності 
критеріям інтеграційних об’єднань. Об'єктивна необхідність інтеграції України у світове господарство і 
розвитку її міжнародних економічних відносин безпосередньо випливає, насамперед, з потреб 
використання в національній системі відтворення міжнародного поділу праці для прискорення 
переходу до ринкової економіки з метою розвитку країни і зростання багатства суспільства. Така 
необхідність спрямована на формування ефективної структури економіки країни. Зовнішньоекономічні 
зв'язки у процесі інтеграції України у світове господарство охоплюють також комплекс розв'язуваних 
спільними зусиллями екологічних проблем. Нарешті, розвиток зовнішньоекономічних відносин 
відкриває додаткові можливості для створення належних умов щодо задоволення життєвих потреб 
народу України.  

Стратегічний потенціал забезпечення економічної безпеки аграрної галузі розглядається нами як 
система, всі елементи якої взаємопов’язані та взаємозалежні. Крім того, стратегічний потенціал 
забезпечення економічної безпеки аграрної галузі розглядається як процес, що циклічно повторюється 
і складається зі стадій формування, розвитку і використання. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином можна зробити висновок, що потенціал 
аграрної галузі Вінницької області досить високий, але для повної реалізації цього потенціалу потрібні 
певні зусилля з боку держави. Насамперед, це допомога у залученні іноземного капіталу в 
сільськогосподарське виробництво. Це можна зробити шляхом розробки відповідної інвестиційної 
політики, реалізація якої повинна сприяти покращенню інвестиційної привабливості земель 
сільськогосподарських підприємств регіону. 

Проведена оцінка економічної безпеки аграрної галузі Вінницької області свідчить, що Вінницька 
область має високий рівень розвитку аграрного виробництва. Проте в регіоні існують можливості для 
подальшого розвитку аграрного виробництва та існує проблема забезпечення довгострокової 
економічної безпеки аграрної галузі.  
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Жураківський Є.С. ОСОБЛИВОСТІ ТА ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Мета – оцінка стану економічної безпеки аграрної галузі Вінницької області та визначення її стратегічних 

потенціалів. 
Методика дослідження. У процесі дослідження застосовувались такі методи: експертних оцінок – при 

оцінюванні факторів впливу на економічну безпеку аграрної галузі; системний – при дослідженні принципів 
розвитку економічних систем; аналізу – при визначенні факторів впливу та обґрунтуванні вибору чинників, що 
впливають на економічну безпеку. 

Результати. Встановлено, що Вінницька область має достатній рівень економічної безпеки аграрної галузі. 
Виявлено існуючі проблеми нераціонального використання ресурсів, не досить ефективним виробництвом деяких 
видів сільськогосподарської продукції у порівнянні до конкурентів і відповідності якості продукції міжнародним 
стандартам, що створює загрози економічній безпеці аграрної галузі. Визначено питому вагу Вінницької області в 
економіці України. Розраховано загальні економічні показники розвитку Вінницької області. Запропоновано 
класифікацію стратегічних потенціалів забезпечення економічної безпеки аграрної галузі Вінницької області.  

Наукова новизна. Розроблено класифікаційні ознаки категорії «стратегічні потенціали забезпечення 
економічної безпеки аграрної галузі регіону», які складаються з: економіко-фінансового, виробничо-
технологічного, природно-екологічного, соціально-інтелектуального, інституційного, політико-інтеграційного 
потенціалів. Відзначено особливу роль категорії «інституційний потенціал», який відображає наявність 
організаційних структур, що забезпечують умови для підвищення ділової активності господарюючих суб'єктів 
регіону. Обґрунтована сутність інституційного потенціалу як здатність держави проводити в життя прогресивні 
закони, правила, норми, приписи, утверджувати нові традиції тощо. 

Практична значущість. Викладені в роботі теоретичні положення та зроблені практичні висновки можуть 
бути використані при побудові концепції забезпечення економічної безпеки аграрної галузі України. 

Ключові слова: економічна безпека, аграрна галузь, стратегічний економічний потенціал, Вінницька 
область. 

 
Zhurakivskyi Ye.S. FEATURES AND ASSESSMENT OF ECONOMIC SECURITY OF AGRICULTURAL OF 

VINNYTSIA REGION 
Purpose is the assessment of the economic security of the agricultural sector Vinnytsia region with the definition 

of strategic potential.  
Methodology of research. The study used the following methods: peer reviews – in assessing the impacts on the 

economic security of agriculture; system – the study of the principles of economic systems; analysis – in determining the 
impacts and justification of choice factors affecting economic security.  

Findings. Established that the Vinnytsia region having sufficient economic security of the agricultural sector. 
Revealed that is the problem of irrational use of resources is not very efficient production of certain agricultural products 
compared to competitors and Match product quality to international standards, threatening economic security of the 
agricultural sector. Defined the proportion of Vinnitsa region in Ukraine's economy. Calculated overall economic 
performance of Vinnytsia region. 

Originality. Developed classification criteria category of "strategic potential economic security of the agricultural 
sector in the region", which include: economic and financial, industrial and technological, natural-environmental, social 
and intellectual, institutional, political integration capabilities. Marked the special role classification takes the category of 
"institutional capacity", which reflects the existence of organizational structures that provide conditions for increasing 
business activity of economic entities in the region. Reasonable essence of institutional potential the government's ability 
to pursue a life in progressive laws, rules, regulations, orders, establish new traditions and more. 

Practical value. Set out in the theoretical principles and practical conclusions made can be used in the 
construction of the concept of economic security of agrarian sector of Ukraine. 

Key words: economic security, agriculture, strategic economic potential, Vinnytsia region. 
 
Жураковский Е.С. ОСОБЕННОСТИ И ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АГРАРНОЙ 

ОТРАСЛИ ВИННИЦКОЙ ОБЛАСТИ 
Цель – оценка состояния экономической безопасности аграрной отрасли Винницкой области и 

определения ее стратегических потенциалов. 
Методика исследования. В процессе исследования применялись следующие методы: экспертных оценок 

– при оценке факторов влияния на экономическую безопасность аграрной отрасли; системный – при 
исследовании принципов развития экономических систем; анализа – при определении факторов влияния и 
обосновании выбора факторов, влияющих на экономическую безопасность. 

Результаты. Установлено, что Винницкая область имеет достаточный уровень экономической 
безопасности аграрной отрасли. Выявлено существующую проблему нерационального использования ресурсов, 
не достаточно эффективного производства некоторых видов сельскохозяйственной продукции в сравнении к 
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конкурентам и соответствию качества продукции международным стандартам, что создает угрозы экономической 
безопасности аграрной отрасли. Определен удельный вес Винницкой области в экономике Украины. Рассчитаны 
общие экономические показатели развития Винницкой области. Предложена классификация стратегических 
потенциалов обеспечения экономической безопасности аграрной отрасли Винницкой области. 

Научная новизна. Разработаны классификационные признаки категории "стратегические потенциалы 
обеспечения экономической безопасности аграрной отрасли региона", которые состоят из: экономико-
финансового, производственно-технологического, институционного, естественно-экологического, 
социальноинтеллектуального, политико-интеграционного потенциалов. Отмечена особенная роль категории 
"институционный потенциал", который отображает наличие организационных структур, которые обеспечивают 
условия для повышения деловой активности хозяйствующих субъектов региона. Обоснована сущность 
институционного потенциала как способность государства проводить в жизнь прогрессивные законы, правила, 
нормы, предписания, утверждать новые традиции и тому подобное. 

Практическая значимость. Изложенные в работе теоретические положения и сделаны практические 
выводы могут быть использованы при построении концепции обеспечения экономической безопасности аграрной 
отрасли Украины. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, аграрная отрасль, стратегический экономический 
потенциал, Винницкая область. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ БІОЕНЕРГЕТИЧНОЇ 
ГАЛУЗІ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ОКРЕМИХ АГРАРНИХ 
ФОРМУВАНЬ 

 
Постановка проблеми. Вирішення завдань, пов’язаних із продовольчою, енергетичною та 

екологічною проблемами в аграрному виробництві неможливе без ефективного збалансування потреб 
у виробництві продукції для задоволення харчових, сировинних, енергетичних потреб суспільства та 
можливостей агроекосистеми. Тому в умовах загострення проблеми енергозабезпечення постає 
необхідність переглянути структуру наявних джерел енергії на користь технологій, що використовують 
відновлювані енергоресурси. Це зумовлено тим, що використання біоенергії, отриманої на основі 
переробки рослинної органічної сировини аграрного походження, по-перше, скорочує загальні витрати 
енергії в сільськогосподарському виробництві, по-друге, збільшує обсяг відновлювальних джерел 
енергії, по-третє, сприяє більш раціональному використанню залишків сільськогосподарських культур 
[5]. Раціональне використання біомаси в енергетичних цілях дозволяє також зменшити викиди 
вуглекислого газу, сірки, оксидів азоту в атмосферу та відновити родючий шар ґрунту [4; 5]. 

Крім того, енергетична політика в Україні сьогодні направлена на енергозбереження і розвиток 
альтернативних, нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії [1, с. 34]. Особлива увага в даному 
питанні приділяється енергетичним сільськогосподарським культурам та біомасі рослин, що мають 
вагомі переваги над викопними вуглеводами.  

Спроби стимулювати розвиток альтернативної енергетики (у тому числі й виробництва 
біопалив) в Україні розпочалися практично з моменту здобуття нею незалежності. 

Зокрема у 2000 році в Україні прийнято Закон «Про альтернативні види рідкого і газового 
палива» (№ 391–XIV) та багато інших законів та постанов, де визначалися основні принципи 
державної політики в сфері використання альтернативних видів палива, а також передбачалося 
надання підтримки проектам використання біогенераторного газу й рідкого палива з біомаси, однак 
конкретні фінансові механізми такої підтримки розроблено не було. 

Закон України від 21 травня 2009 року № 1114 «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо сприяння виробництву та використанню біологічних видів палива» відкриває шлях «зеленому» 
пальному, здатному частково замінити традиційні нафтопродукти. Він запроваджує цілу низку 
стимулів та переваг для виробників біопалива. Зокрема, з січня 2010 року на 10 років звільнені від 
сплати податку на прибуток продавці біопалива і обладнання для його виробництва. Окрім того, для 
моторного біопалива запроваджується нульова ставка акцизного збору та скасовується ввізне мито на 
обладнання для виробництва біопалива. Головна перевага нового закону – скасування державної 
монополії на виробництво біоетанолу та розширення можливостей для приватної ініціативи. За 
судженнями фахівців, у найближчі 5 років Україна може замістити як мінімум 30% імпорту 
традиційного палива біопаливом власного виробництва. 

Проте, використання біоенергії потребує ретельного балансування з огляду на продовольчі та 
енергетичні потреби. При цьому, в процесі перетворення органічної сировини в біопаливо необхідно 
узгоджувати технічні, технологічні, економічні, екологічні та соціальні показники. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Значний внесок у розроблення теоретичних і 
методологічних засад збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів зробили 
Б. Буркинський, В. Волошин, З. Герасимчук, Б. Данилишин, С. Дорогунцов, Д. Медоуз, В. Онищенко, 
В. Трегобчук та інші фахівці. Фундаментальним дослідженням взаємодії суспільства і природи 
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присвячені праці В. Вернадського, Л. Мельника, Ю. Одума, С. Подолінського, Н. Реймерса, 
М. Руденка, Дж. Форестера та інших науковців.  

Найбільш вагомими дослідженнями, в яких розглядаються проблеми формування ринку 
біопалива та біосировини, а також доводиться необхідність інвестування коштів у виробництво 
альтернативних видів палива, є праці Г. Калетніка, Г. Гелетухи, М. Мартинюка, П. Бойко, М. Вареника, 
В. Дубровіна, В Семенова та ін. Об’єднуючою ідеєю перелічених праць є концентрація наукових 
досліджень, спрямованих на розробку основних засад та шляхів вирішення проблем виробництва 
біосировини та біопалива, доведення економічної ефективності використання альтернативних видів 
палива та доцільності вкладення інвестиційних ресурсів в певний вид виробництва поряд із іншими 
видами енергії.   

Проте, на сьогодні не достатньо пророблені питання підвищення дієздатності держави та її 
регіонів у сфері ресурсно-екологічної безпеки при використанні біоенергетичного потенціалу 
рослинної сировини. Необхідною є розробка науково-методичного базису забезпечення ресурсно-
екологічної безпеки регіону, що ґрунтується на повноцінній оцінці ризиків і загроз при виробництві 
біоенергії на регіональному рівні та дозволить розглянути загальнометодологічні аспекти вивчення та 
розв'язання наявних проблем. Актуальність проблеми, недостатній ступінь її дослідженості стосовно 
сучасних потреб економіки, забезпечення конкурентоспроможності сільських територій та окремих 
аграрних формувань і зумовили мету цієї статті. 

Постановка завдання. Метою нашого дослідження є розробити та науково обґрунтувати 
методологічні засади дослідження ефективності розвитку біоенергетичної галузі в контексті 
забезпечення конкурентоспроможності сільських територій та окремих агарних формувань як основи 
регіональної стратегії забезпечення ресурсно-екологічного безпеки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні, коли стала очевидною низька 
результативність уніфікованих механізмів регулювання стану довкілля, ресурсної забезпеченості 
сільських територій та підвищення їх конкурентоспроможності, виникла об’єктивна необхідність 
здійснення ефективного забезпечення ресурсно-екологічної безпеки сільських територій, що вимагає 
відповідного теоретичного аналізу, осмислення її суті та змісту, оцінки сучасного стану, наукового 
обґрунтування шляхів її вдосконалення та механізмів реалізації. 

До того ж, комплексний підхід до проблеми забезпечення ресурсно-екологічної безпеки 
сільських територій потребує розгляду її дестабілізуючих факторів у тісному взаємозв’язку між 
соціально-економічним розвитком і змінами у навколишньому середовищі та, відповідно до цього, 
формування адекватної оцінки ресурсно-екологічної безпеки з урахуванням ризиків і загроз 
економічній безпеці регіонів України. 

Вирощування енергетичних сільськогосподарських культур може стати позитивним фактором на 
шляху економічного розвитку сільської місцевості. Це зумовлено тим, що, крім зростання доходів 
аграрної галузі завдяки вирощуванню високорентабельних сільськогосподарських культур, тут 
створюватимуться нові робочі місця на переробних енергетичних потужностях, збільшуватимуться 
податкові надходження до місцевих бюджетів, змінюватиметься система комунального забезпечення, 
підвищуватимуться соціальні стандарти [2, с. 162]. При цьому значна частина сільськогосподарської 
продукції сьогодні експортується за межі України у чистому вигляді як сировина, що означає 
нераціональний перерозподіл доданої вартості і є економічно невигідним для країни. Це зумовлює 
необхідність організації її переробки, в тому числі, і за рахунок розвитку біоенергетичної галузі. 

Основними факторами, що впливають на конкурентоспроможність української продукції 
біоенергетичної галузі є: природні, трудові, наукові і виробничі ресурси, умови попиту на внутрішньому 
ринку, наявність споріднених галузей, пов'язаних з потенційно конкурентоспроможними галузями, 
стратегія підприємств щодо досягнення конкурентних переваг і характер конкурентної боротьби на 
внутрішньому ринку. Ще одним вагомим фактором впливу на формування конкурентоспроможності 
української економіки є роль уряду. Вагомість цього фактора суттєво підвищується на перехідному 
етапі формування державної економічної політики, спрямованої на подолання кризи. 

Головна проблема в ході покращення ефективності використання біоенергії полягає в поєднанні 
нових технологій виробництва біопалива з використанням найпридатніших джерел біосировини. Тому 
основним обмеженням широкого застосування біопалив в Україні слід відзначити відсутність сталої 
інфраструктури виробництва рослинної сировини для одержання паливних матеріалів рослинного 
походження, її формування потребує врахування деяких принципових умов: 

– біогенні джерела цього виду промислової сировини повинні бути добре пристосованими до 
конкретних ґрунтово-кліматичних умов вирощування, забезпечувати високий та стабільний обсяг 
виробництва товарної продукції та її високий вихід з одиниці площі посіву; 

– виробництво та переробка рослинної продукції мають бути регіонально сполученими, що 
виключає невиправдані витрати на транспортування і зберігання продукції; 

– вирощування рослинної сировини потрібно забезпечити надійною системою насінництва; 
система виробництва та переробки рослинної сировини повинна передбачати можливість її 
багатоцільового промислового використання й утилізацію комерційно цінних побічних продуктів, що 
забезпечує безвідхідний характер цього процесу. 
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Таким чином, головним завданням держави є сприяння підвищенню ефективності вирощування 
сільськогосподарських культур (за умов дотримання сівозмін) та активна фінансова участь у 
модернізації, реконструкції й технічному переозброєнні діючих і створенні нових виробничих 
потужностей для їх переробки. 

Вітчизняна практика показує позитивний вплив використання енергетичних культур як сировини 
для виробництва біоенергії на збереження екосистем і розв’язання проблем щодо мінімізації 
забруднення довкілля. Важливу роль в даному напрямі відіграє задекларована урядом екологізація 
сільськогосподарського виробництва, яка має передбачати формування чіткої системи екологічних 
заходів, що є основою цього процесу. Головна роль у зростанні економічної ефективності та 
цілеспрямованості екологічних процесів має належати інвестиційній системі природокористування. 
Зміна пріоритетів у розподілі інвестицій екологічного призначення знаходить вияв у збільшенні частки 
інвестицій, спрямованих на фінансування, проектування і будівництво природоохоронних і 
природовідновлювальних комплексів, а також науково-технічних розробок у сфері поліпшення якості 
природного середовища та інтенсифікації природокористування [9, c. 36-37]. 

При цьому екологічні обмеження щодо розвитку біоенергетичної галузі і забезпечення на основі 
цього конкурентоспроможності сільських територій можна систематизувати наступним чином (рис. 1). 
Дані обмеження необхідно враховувати при формуванні перспектив розвитку біоенергетичної галузі 
на регіональному рівні. 

 

 
 

Рис. 1. Екологічні обмеження в розвитку біоенергетичної галузі і забезпечення 
конкурентоспроможності сільських територій 

Джерело: розробка автора 
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Таким чином, подальший розвиток вітчизняної сільськогосподарської галузі можливий двома 
шляхами: збереження її сировинної орієнтації, що буде спричиняти зростання збитку від 
забруднення довкілля та зниження рівня виробничо-ресурсного потенціалу унаслідок вичерпування 
природно-сировинної бази (регресивний розвиток), або формування екологоорієнтованої економіки, 
спрямованої на ресурсозаміщення та ресурсовідновлення, при цьому подальше стабільне 
зростання виробничо-ресурсного потенціалу регіонів України можливе при одночасному зменшенні 
економічного збитку від забруднення (прогресивний розвиток) [7]. 

Крім цього, до пріоритетних напрямів екологізації в сільськогосподарській галузі можна 
віднести такі: 

1. Вирішення проблем регенерації (відновлення родючості грунтів), розробка і впровадження 
мало- і безвідходних технологій забезпечить також поліпшення якості природного середовища і 
вирішення проблем екологізації виробництва. Відходи виробництва і споживання слід розглядати як 
основні джерела палива, сировини, матеріалів і забезпечувати цей напрям відповідним 
інвестуванням. 

2. Розробка нових і вдосконалення існуючих технологічних способів виробництва, що 
відкривають перспективи вирішення сировинних проблем. 

3. Розширення комплексності використання кожного виду ресурсів, у тому числі природних. 
4. Інтенсифікація розвитку природоексплуатаційних галузей на основі ресурсозбереження. 

Нові підходи до природокористування, які мають бути реалізовані через інвестиційну політику, 
полягають у тому, що виробництво повинно не просто створювати блага, а виробляти їх за умови 
забезпечення відносної стійкості та продуктивності природних систем. 

Сьогодні внаслідок неефективного поводження з відходами рослинницької галузі, відсутності 
комплексного підходу до життєвого циклу твердих відходів, зростає енергоємність процесу 
поводження з матеріальними та енергетичними ресурсами. Для оцінки ефективності використання 
енергоємності вторинних енергетичних ресурсів рослинницької галузі в регіоні запропоновано 
використати авторську методику, алгоритм якої приведений на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Алгоритм оцінки ефективності використання енергоємності вторинних 
енергетичних ресурсів рослинницької галузі в регіоні* 

Джерело: розробка автора 
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– енергоємність енергоресурсів в галузі рослинництва; 
– енергоємність живої праці; 
– енергоємність готової рослинницької продукції і вторинних енергетичних ресурсів. 
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Таким чином, для зменшення загроз ресурсно-екологічного характеру соціально-економічному 
розвитку сільських територій необхідне впровадження комплексної системи збирання та утилізації 
ресурсоцінних складників сільськогосподарської продукції, відпрацювання економічних механізмів 
зацікавленості всіх суб’єктів у цій сфері, у тому числі населення, і самоокупності підприємств з 
переробки відходів аграрної галузі, організація просвітницької роботи. Ці та інші заходи мають 
впроваджуватись у законодавчому порядку з урахуванням послідовності пріоритетів і реальних 
можливостей регіонів України. 

Для вирішення всіх цих питань важливо здійснювати системний підхід до вирішення проблеми 
на основі розгляду впливу на навколишнє середовище всього життєвого циклу 
сільськогосподарської продукції – від стадії виготовлення і первинної переробки всіх видів 
природної сировини і далі на стадіях виробництва, а також у процесі експлуатації продукції аж до 
утилізації або знешкодження (видалення) відходів. Реалізація такого підходу можлива тільки в 
умовах державного регулювання ринкової економіки в напрямку її екологізації. Отже, слід зазначити, 
що проблема поводження з відходами є комплексною, яка потребує глибокої реструктуризації та 
оновлення виробничих комплексів з метою забезпечення конкурентоспроможності продукції з 
одночасним зменшенням впливу на довкілля. 

Водночас, збільшення використання біоенергетичного потенціалу в регіонах України 
дозволить покращити стан ресурсно-екологічної безпеки, зокрема за рахунок використання 
біоенергетичних ресурсів на даний час можливо замінити від 8 до 35 % традиційних паливно-
енергетичних ресурсів, при цьому значно знизивши забруднення довкілля [6]. 

Так, у більшості досліджень показано, що використання біопалива першого покоління 
сприятиме скороченню викидів в обсязі від 20 до 60% при його змішування із викопним паливом. 
Біопаливо другого покоління забезпечує скорочення викидів на 70-90% в порівнянні з дизелем та 
бензином, не враховуючи вивільнення вуглецю [3, с. 104]. 

Важливим чинником екологізації виробництва і вдосконалення інвестиційної політики у сфері 
природокористування є вивчення і використання зарубіжного досвіду, в тому числі щодо створення 
екологічних фондів і дотацій на екологічні потреби [8, c. 29]. 

Ринковий та виробничий досвід використання біопалив у країнах ЄС, які послідовно проводять 
політику обов'язкового їх використання у вигляді сумішей із мінеральними видами пального, має 
велике значення для коригування шляхів розв'язання цієї проблеми в нашій країні [11]. Закономірно 
обов'язкове використання довгострокової й послідовної податкової підтримки цієї галузі. Без такої 
фінансової підтримки стає неминучим експорт непереробленої сировини (насіння та олія) в інші 
країни, бо світові імпортери цієї продукції рослинництва одержують часткове відшкодування 
вартості ввезеної в свої країни сировини для виробництва пального від своїх урядів і Україна звично 
розглядається іншими європейськими державами як сировинний придаток до їхньої економіки [10]. 

Отже, на розвиток ринку біопалива впливає широкий діапазон різних аспектів національної 
політики в багатьох секторах економіки, у тому числі в сільському господарстві, енергетиці, 
транспорті, екології й торгівлі, а також економічна політична ситуація, що зачіпає «сприятливу 
кон'юнктуру» для підприємництва та інвестицій в цілому Таким чином, політика щодо біоенергії 
значно впливає на рентабельність її виробництва. Тому формування належних політичних рішень й 
кількісне визначення їх впливу в конкретних випадках ускладнюється з причини різноманіття 
політичних інструментів і способів їх застосування. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, проведені нами наукові обґрунтування 
теоретичних підходів, узагальнення практичного досвіду та власні спостереження щодо оцінки 
впливу біоенергетичної галузі на забезпечення конкурентоспроможності сільських територій та 
окремих аграрних формувань наштовхують нас до висновку про важливість даного завдання в 
сучасних умовах господарювання і необхідність в подальшому розробки методики комплексної 
оцінки розвитку біоенергетичної галузі з врахуванням впливу екологічної та соціальної складових в 
напрямку досягнення сталості розвитку сільських територій і покращення здоров’я населення. 
Дослідження всіх чинників, що впливають на стан агросфери на регіональному рівні, дозволить 
розробити систему ефективних заходів щодо запобігання деградаційним процесам у 
агроекосистемах, сприятиме підвищенню безпеки та ефективності агропромислового виробництва. 
Такий підхід дозволить створити умови для збільшення урожайності, поліпшення якості і зменшення 
собівартості аграрної продукції.  

Таким чином, враховуючи наявність потужної сировинної бази, в Україні є перспективи 
розвитку виробництва енергії з альтернативних джерел і відновлювальних ресурсів. При цьому, для 
вибору напрямів інвестування в цій сфері слід орієнтуватись, насамперед, на забезпечення 
оптимального поєднання вирішення продовольчих та енергетичних проблем країни. В перспективі 
виробництво та експорт біопалива може стати прибутковою галуззю, привабливою як для 
вітчизняних, так й іноземних інвесторів, а це, у свою чергу, дасть змогу зменшити енергетичну 
залежність України, поліпшити екологічну ситуацію, розв’язати проблеми агропромислового 
комплексу. 
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Сидорук Б.О. ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ БІОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ НА 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ОКРЕМИХ АГРАРНИХ 
ФОРМУВАНЬ 

Мета. Метою дослідження є розробити та науково обґрунтувати методологічні засади дослідження 
ефективності розвитку біоенергетичної галузі в контексті забезпечення конкурентоспроможності сільських 
територій та окремих агарних формувань як основи регіональної стратегії забезпечення ресурсно-екологічного 
безпеки. 

Методика дослідження. В процесі дослідження використані методи наукового пошуку: монографічний, 
узагальнення, аналізу та синтезу, індукції (переходу від знання окремих фактів до знання загального) та 
дедукції, причинно-наслідкові зв’язки економічних явищ та процесів в аграрному секторі економіки під впливом 
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використовуваних інноваційних технологій, що забезпечують в своїй єдності наукове вивчення проблеми 
ефективного розвитку біоенергетичної галузі в контексті забезпечення конкурентоспроможності сільських 
територій та окремих агарних формувань у багатосторонньому діалектичному зв’язку. 

Результати. За результатами проведеного дослідження нами визначено основні проблеми в галузі 
аграрного землекористування що пов’язані із впливом розвитку біоенергетичної галузі на забезпечення 
конкурентоспроможності сільських територій та окремих агарних формувань, запропоновано алгоритм оцінки 
ефективності використання енергоємності вторинних енергетичних ресурсів рослинницької галузі на 
регіональному рівні. Зроблені висновки щодо необхідності розробки методики комплексної оцінки розвитку 
біоенергетичної галузі з врахуванням впливу екологічної та соціальної складових в напрямку досягнення 
сталості розвитку сільських територій і покращення здоров’я населення. 

Наукова новизна. Науковою новизною є авторський підхід до процесу оцінки впливу екологічних 
обмежень в розвитку біоенергетичної галузі та ефективності використання енергоємності вторинних 
енергетичних ресурсів рослинницької галузі на регіональному рівні в контексті  забезпечення 
конкурентоспроможності сільських територій та окремих агарних формувань.  

Практична значущість. Практичне значення проведеного дослідження полягає в повноцінній оцінці 
ризиків і загроз при виробництві біоенергії на регіональному рівні та дозволить сформувати основні напрями 
інвестування в цій сфері, орієнтуючись, насамперед, на забезпечення пріоритетності вирішення продовольчих 
та енергетичних проблем країни. 

Ключові слова: біоенергетична галузь, екологізація, енергоємність, вторинні ресурси, 
конкурентоспроможність, сільські території, сільськогосподарська продукція. 

 
Sydoruk B.O. PECULIARITY OF THE RESEARCH THE IMPACT OF BIOENERGY INDUSTRY TO ENSURE 

THE COMPETITIVENESS OF RURAL AREAS AND SELECTED AGRICULTURAL UNITS 
Purpose. Aim of research is to develop and scientifically ground methodological principles of research prove 

the efficiency of bioenergy sector in the context of providing of competitiveness of rural territories and individual 
agrarian units as bases of regional strategy of formation of resource-ecological safety. 

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 under the influence used innovative 
technologies ensuring its unity in the scientific study of the problem of effective development of bioenergy sector in 
the context of the competitiveness of rural areas and some agrarian formations in multilateral dialectical relation. 

Findings. The results of the study we identified the main problems in the agricultural land use associated with 
the impact of bioenergy industry to ensure the competitiveness of rural areas and some agrarian formations, 
estimation procedure of efficiency power consumption of secondary energy crop sector at the regional level. 
Conclusions on the need to develop methods assess the development of bioenergy sector in view of the impact of 
environmental and social components towards achieving sustainability of rural development and improving public 
health. 

Originality. Scientific novelty is the author's approach to the process of assessing the impact of environmental 
constraints in the field of bioenergy and efficiency of the energy intensity of secondary energy crop sector at the 
regional level in the context of the competitiveness of rural areas and some agrarian formations. 

Practical value. The practical significance of the study is complete assessment of risks and threats in the 
production of bio-energy at regional level and will form the main areas of investment in this area, focusing primarily on 
the priority of ensuring food and energy solving the country's problems. 

Key word: bioenergy industry, greening, energy, secondary resources, competitiveness, rural areas, 
agricultural products. 

 
Сидорук Б.О. ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ НА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ И ОТДЕЛЬНЫХ АГРАРНЫХ 
ФОРМИРОВАНИЙ 

Цель. Целью исследования является разработать и научно обосновать методологические основы 
исследования эффективности развития биоэнергетической отрасли в контексте обеспечения 
конкурентоспособности сельских территорий и отдельных аграрных формирований как основы региональной 
стратегии обеспечения ресурсно-экологического безопасности. 

Методика исследования. В процессе исследования использованы методы научного поиска: 
монографический, обобщения, анализа и синтеза, индукции (перехода от знания отдельных фактов к знанию 
общего) и дедукции, причинно-следственные связи экономических явлений и процессов в аграрном секторе 
экономики под влиянием используемых инновационных технологий, обеспечивающих в своем единстве 
научное изучение проблемы эффективного развития биоэнергетической отрасли в контексте обеспечения 
конкурентоспособности сельских территорий и отдельных аграрных формирований в многосторонней 
диалектической связи. 

Результаты. По результатам проведенного исследования нами определены основные проблемы в 
области аграрного землепользования связанные с влиянием развития биоэнергетической отрасли на 
обеспечение конкурентоспособности сельских территорий и отдельных аграрных формирований, предложен 
алгоритм оценки эффективности использования энергоемкости вторичных энергетических ресурсов 
растениеводческой отрасли на региональном уровне. Сделаны выводы о необходимости разработки методики 
комплексной оценки развития биоэнергетической отрасли с учетом влияния экологической и социальной 
составляющих в направлении достижения устойчивости развития сельских территорий и улучшения здоровья 
населения. 

Научная новизна. Научной новизной является авторский подход к процессу оценки воздействия 
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экологических ограничений в развитии биоэнергетической отрасли и эффективности использования 
энергоемкости вторичных энергетических ресурсов растениеводческой отрасли на региональном уровне в 
контексте обеспечения конкурентоспособности сельских территорий и отдельных аграрных формирований. 

Практическая значимость. Практическое значение проведенного исследования заключается в 
полноценной оценке рисков и угроз при производстве биоэнергии на региональном уровне и позволит 
сформировать основные направления инвестирования в этой сфере, ориентируясь, прежде всего, на 
обеспечение приоритетности решения продовольственных и энергетических проблем страны. 

Ключевые слова: биоэнергетическая отрасль, экологизация, энергоемкость, вторичные ресурсы, 
конкурентоспособность, сельские территории, сельскохозяйственная продукция. 
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НЕОБХІДНІСТЬ НОВИХ ФОРМ ТА МЕТОДІВ 
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ НА ПРОМИСЛОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

Постановка проблеми. Концептуальною основою забезпечення стабільності функціонування 
підприємств в умовах динамічного економічного середовища має стати науково обґрунтований 
інноваційний розвиток підприємств. Він визначає темп підвищення технологічного рівня і пов’язаних з 
ним витрат. Підприємства, що розвиваються на інноваційній основі, збільшують обсяг виробництва, 
реалізації та прибутку, підвищуючи продуктивність праці, прискорюючи оборотність вкладеного 
капіталу, освоюючи і поставляючи на ринок якісно нові види продукції. З’являються підприємства, 
націлені на ринок інновацій, вони потребують нових форм і методів впровадження інновацій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми обґрунтування потреби нових форм, 
методів, моделей та механізмів впровадження інновацій на промислових підприємствах порушували 
українські науковці в своїх роботах: Л. Антонюк, А. Порочник, І. Літовченко, А. Перелещин, О. Кузьмін. 
Інновації та питання ринку інновацій стали об’єктом плідних досліджень таких вчених, як В. Геєць, 
О. Бутник-Сиверський, Ю. Бажал, А. Чухно, Л. Федулова, але за сучасних умов не існує єдиного 
підходу до визначення ефективної моделі інноваційної активності промислових підприємств. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження проблемних питань впровадження 
інновацій на промислових підприємствах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Важливо відзначити, що на сьогоднішній день в 
економічній літературі не існує єдиного розуміння суті інновацій. У вітчизняній практиці інновацію 
розглядають як кінцевий результат (або просто результат) інноваційної діяльності, в зарубіжній – як 
діяльність, процес змін. Неодмінними властивостями інновації є науково-технічна новизна, виробнича 
придатність, здатність задовольняти ринковий попит, приносити прибуток виробникові, соціально-
економічна результативність. Інновація – це результат розроблення та впровадження нової або 
вдосконаленої технології в галузях економіки, в управлінні, в комерційній, маркетинговій діяльності або 
соціальній сфері, який під час застосування дає можливість здобути комплексний ефект (економічний, 
соціальний, екологічний, науково-технічний та інший) [8]. Тому ми пропонуємо розглядати інновацію як 
кінцевий результат інноваційної діяльності, який враховує попит і пропозицію на ринку капіталу та 
ціннісні зміни і рівень задоволення потреб споживачів від нововведень при використанні ресурсів.  

Адекватним методом впровадження, функціонування і розвитку інновацій виступає ринок 
інновацій. Для розвитку ринку інновацій, навіть за наявних умов, є реальні можливості, оскільки 
промисловість України застосовує близько 24% вітчизняних науково-технічних розробок. 

Потребують удосконалення форми та методи ринкової реалізації науково-технічної продукції. 
Ціни на внутрішньому інноваційному ринку не формуються і є переважно розрахунковими. 
Середньорічна вартість однієї науково-технічної розробки становить близько 50 тис. грн. Безпосередні 
замовники та споживачі виконаних розробок заздалегідь майже не визначаються. Не проводяться 
аукціонні торги інноваційних розробок, немає інноваційних бірж та ефективної реклами [2].  

В результаті аналізу наукових та науково-технічних робіт (ННТР), виконаних у період з 2010 р. 
до 2014 р. (табл. 1), було виявлено цілий ряд об’єктивних причин процесу зниження їх обсягів, а саме: 
відсутність необхідних фінансових коштів; плинність кваліфікованих спеціалістів; погіршення 
взаємозв’язку з НДІ і КБ, які раніше забезпечували підприємства науковими і конструкторськими 
розробками.  

В сучасних умовах інновації є найважливішим елементом підвищення ефективності діяльності 
промислових підприємств. Впровадження наукових досягнень і винаходів на підприємстві забезпечує 
постійне оновлення і поліпшення продукції, що випускається ним з урахуванням використаних 
технологій [6]. Для вітчизняного бізнесу загалом властива низька інноваційна активність. Більш того, 
аналіз стану та динаміки інноваційного розвитку України переконує, що сумною ознакою останніх років 
стало сповільнення інноваційної діяльності. Питома вага тих, що займаються інноваційною діяльністю, 
впала з 17,4% у 2012 р. до 16, 1% у 2014 р. (табл. 2). 
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Таблиця 1 
Аналіз ННТР, виконаних в Україні у період 2010-2014 рр. 

 
Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами організацій (підприємств), за видами (у 

фактичних цінах; млн. грн.) 
 

2010 2011 2012 2013 2014 
2013/ 
2012, 

% 

2014/ 
2013 

% 
усього 9867,1 10349,9 11252,7 11781,1 10950,7 104,7 92,9 
фундаментальні 
дослідження 2188,4 2205,8 2621,9 2695,4 2475,2 102,8 91,8 

прикладні дослідження 1617,1 1866,7 2057,7 2087,8 1910,2 101,5 91,5 
розробки 5037,0 4985,9 5369,9 5772,8 5341,5 107,5 92,5 
науково-технічні 
послуги 1024,6 1291,5 1203,2 1225,1 1223,8 101,8 99,8 

Кількість спеціалістів, які виконували наукові та науково-технічні роботи (тис.) 

усього 89,6 85,0 82,0 77,9 69,4 95,0 89,1 
Кількість наукових організацій за галузями наук 

Технічні науки 576 540 509 483 403 94,9 83,4 
Гуманітарні науки 47 45 48 48 47 0 97,9 

Кількість наукових організацій за регіонами 

Запорізька область 33 30 29 26 23 89,6 88,4 
Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами організацій (підприємств), за регіонами 

(у фактичних цінах) (млн. грн.) 
Запорізька область 506,8 575,9 662,3 552,4 484,1 83,4 87,6 
Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами організацій (підприємств), за галузями 

наук (у фактичних цінах; млн. грн.) 
Технічні науки 6019,9 5950,5 6413,9 6945,9 6428,0 108,3 92,5 

Гуманітарні науки 134,7 144,5 159,0 195,1 193,0 122,7 98,9 
Джерело : [4; 7] 

Таблиця 2 
Частка промислових підприємств, що займалися інноваціями (відсотків до загальної кількості 

обстежених) 

Показник 2010 2011 2012 2013 2014 
2013/ 
2012, 

% 

2014/ 
2013, 

% 
Усього 13,8 16,2 17,4 16,8 16,1 96,5 95,8 
за напрямами інноваційної діяльності 

внутрішніми науково-дослідними роботами 2,1 2,4 2,1 2,1 1,9 100 90,5 
зовнішніми науково-дослідними роботами 1,2 1,3 1,3 1,1 0,9 84,6 81,8 
придбанням машин, обладнання, програмного 
забезпечення 7,9 10,3 10,9 10,6 9,9 97,2 93,4 

придбанням зовнішніх знань 0,9 1,0 0,9 0,8 0,8 88,9 100 
навчанням та підготовкою персоналу 2,1 2,9 3,2 3,3 3,2 103,1 97,0 
ринковими запровадженнями інновацій 1,0 1,3 1,0 0,9 0,8 90,0 88,9 
іншими роботами 1,8 2,2 2,0 1,6 1,4 80,0 87,5 

Джерело : [4; 7] 
 
У 2013 р. частка витрат на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення 

порівняно з 2012 р. скоротилася з 63,0% до 61,0%, в той час як витрати на науково-дослідні розробки 
та інші витрати, в числі яких витрати на навчання та підготовку персоналу для розробки та 
запровадження нових або значно вдосконалених продуктів та процесів, діяльність щодо ринкового 
запровадження інновацій та інші роботи, пов’язані зі створенням та впровадженням інновацій, зросли 
відповідно до 37,0% і 39,0%. Частка витрат на придбання інших зовнішніх знань (нових технологій) 
залишається досить низькою (0,9% у 2012 р. і відповідно 0,8% у 2014 р.), як і частка промислових 
підприємств, що займалася ринковими запровадженнями інновацій (1% у 2012 р. і 0,8% у 2014 р.). 

У зв’язку зі слабкістю економіки кошти на інновації підприємства не є значними, і частіше за все 
нововведення на ринку є продуктом героїчних зусиль групи ентузіастів і новим видом продукції вони є 
тільки для підприємства (табл. 3). Однак такий підхід рідко перетворює їхні нововведення в 
масштабний вихід на товарний ринок, затребуваний попитом. 
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На промисловому ринку України вимальовується явна перевага впровадженню нових 
технологічних процесів (табл. 3-4). 

Таблиця 3 
Впровадження інновацій на промислових підприємствах 

 

Показник 2010 2011 2012 2013 2014 2013/ 
2012 

2014/ 
2013 

Впровадження інноваційних видів 
продукції, найменувань 2408 3238 3403 3138 3661 92,2 116,7 

у тому числі 
нових для ринку 606 900 672 640 540 95,2 84,4 
нових тільки для підприємства 1802 2338 3731 2498 3121 66,9 124,9 
Впровадження нових технологічних 
процесів 2043 2510 2188 1576 1743 72,0 110,6 

Джерело : [4; 7] 
Таблиця 4 

Кількість підприємств, що створили та використовували передові технології за регіонами у 
2014 році (од) 

 

 

Кількість підприємств Кількість 
створених 
передових 
технологій 

Кількість 
використаних 
передових 
технологій 

усього 
у тому числі, що 

створили передові 
технології 

використовували 
передові технології 

Україна 1657 106 1637 309 17442 
У т.ч. Запорізька область 90 4 89 7 653 

Джерело : [1; 4; 7] 
 
Сучасний український ринок потребує команди досвідчених технічних фахівців з таким 

менеджментом, щоб їм можна було довірити проект і серйозні приватні інвестиції [3]. Причому якісне 
керування інноваційним проектом має бути комплексним: грамотна організація НДДКР, оптимальний 
вибір контрагентів, контроль термінів, якості й витрат, що стає можливим при впровадженні і 
організаційних і маркетингових інновацій (табл. 5), частка яких ще дуже незначна. 

Таблиця 5 
Частка промислових підприємств, що впроваджували інновації впродовж 2012-2014 років, за 

типами інновацій за регіонами (відсотків до загальної кількості обстежених) 
 

 Підприємства, що впроваджували 
інноваційну 
продукцію 

інноваційні 
процеси 

організаційні 
інновації 

маркетингові 
інновації 

Україна 10,5 11,3 2,3 2,9 

у т.ч. Запорізька область 14,8 11,9 4,0 1,1 
Джерело : [1; 4; 7] 
 
Аналіз реалізованої промисловими підприємствами інноваційної продукції (табл. 6) підтверджує 

погляди вчених щодо комерціалізації інновацій шляхом використання їх на власному підприємстві: з 
905 підприємств – 787 реалізувало нову продукцію для власних потреб. Використання інноваційної 
продукції на власних підприємствах, а саме її реалізація, є найбільш раціональним методом 
комерціалізації інновацій. Саме він спрямований на отримання максимального прибутку в діяльності 
підприємства. 

Таблиця 6 
Кількість промислових підприємств, що реалізовували інноваційну продукцію у 2014 році, за 

регіонами (од) 
 

 
Кількість підприємств, 
що реалізовували 

інноваційну продукцію 

У тому числі продукцію, 
що є новою Кількість підприємств, що 

реалізовували інноваційну 
продукцію за межі України для 

ринку 
тільки для 

підприємства 
Україна 905 213 787 295 
У т.ч. Запорізька область 63 13 54 19 

Джерело : [1; 4; 7] 
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Якість науково-технічних ідей пов’язана не стільки з рівнем життя чи рівнем розвитку технологій 
у країні, скільки з рівнем інтелекту і винахідливості громадян [5], про що свідчить аналіз в табл. 7. 

Таблиця 7 
Кількість винаходів, корисних моделей та промислових зразків, використаних у діяльності 

підприємств України,  за регіонами у 2014 році (од) 
 

 
Кількість використаних 

З них створених за рахунок коштів 
державного бюджету 

винаходів корисних 
моделей 

промислових 
зразків винаходів корисних 

моделей 
промислових 

зразків 
Україна 1808 2620 558 321 854 6 
У т.ч. Запорізька 
область 76 89 16 - - - 

Джерело : [1; 4; 7] 
 
У 2013 р. взагалі зменшилося фінансування інноваційної діяльності порівняно з попередніми 

2011-2012 рр. майже 1,5 рази (табл. 8).  
Таблиця 8 

Джерела фінансування інноваційної діяльності у 2010-2013 рр., млн. грн. 
 

Роки Загальна сума витрат 
У тому числі за рахунок коштів 

власних 
державного 
бюджету 

іноземних 
інвесторів інші джерела 

2010 8045,5 4775,2 87,0 2411,4 771,9 

2011 14333,9 7585,6 149,2 56,9 6542,2 

2012 11480,6 7335,9 224,3 994,8 2925,6 

2013 9562,6 6973,4 24,7 1253,2 1311,3 
Джерело : [4] 

 
Лідируючими показниками джерел фінансування інноваційної діяльності є, як завжди, власні 

кошти та кошти іноземних інвесторів, розмір яких виріс порівняно з 2011 р. у 22 рази. Інші джерела 
фінансування інноваційної діяльності знизили свої показники у 2,2 рази у 2013 р. порівняно з 2012 р. і 
в майже 5 разів – з 2011 р. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, для прискорення інноваційного розвитку 
промислових підприємств потрібне забезпечення фінансовими ресурсами пріоритетних напрямів 
наукових розробок, розширення джерел фінансування на основі спеціальних цільових, венчурних 
фондів, створення механізмів державного стимулювання ефективного використання приватних та 
іноземних інвестицій у наукові галузі, у пріоритетні науково-технічні розробки, зменшення 
імпортозалежності економіки, а також розширення форм інфраструктури інноваційного ринку. 
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Сейсебаєва Н.Г. НЕОБХІДНІСТЬ НОВИХ ФОРМ ТА МЕТОДІВ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ НА 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
Мета – дослідження проблемних питань впровадження інновацій на промислових підприємствах. 
Методика дослідження. Теоретичною базою дослідження є застосування таких методів, як: системно-

аналітичного – для теоретичного узагальнення наукових концепцій, розробок і пропозицій з управління 
інноваціями; статистико-економічного – для дослідження сучасного стану, динаміки та тенденцій інноваційної 
діяльності промислових підприємств; групування – для встановлення залежності ефективності виробництва від 
впровадження інновацій; співставлень – для здійснення порівняльного аналізу фінансового забезпечення 
інноваційних процесів підприємств; системно-ситуаційного – для дослідження елементів механізму управління 
інноваціями; аналізу і синтезу – для деталізації об’єкта дослідження; абстрактно-логічного – для формулювання 
висновків дослідження. Практичні розрахунки виконано за допомогою програмного пакету MS Excel. 

В процесі дослідження використовувалися нормативно-правові акти з найважливіших питань організації, 
державного управління та регулювання інноваційної діяльності підприємств, статистичні дані Державного 
комітету статистики України, публікації вітчизняних та зарубіжних авторів та ін.  

Результати. Встановлено, що активізація інноваційної діяльності потребує нових форм та методів 
впровадження досягнень науки і техніки, насамперед, за рахунок розширення інноваційного ринку. Визначена 
динаміка інноваційного розвитку промисловості в Україні. Показано залежність інноваційного розвитку 
підприємств від інтенсивності інноваційної діяльності, ефективності організації досліджень та розробок, джерел 
фінансування інновацій. 

Наукова новизна результатів дослідження полягає у подальшому розвитку практичного обґрунтування 
необхідності нових форм та методів впровадження інновацій на промислових підприємствах, дозволяє 
вдосконалити систему управління інноваційним розвитком промислових підприємств шляхом оперативного 
реагування та усунення негативних факторів, що перешкоджають інвестиційно-інноваційному розвитку 
промислових підприємств. 

Практична значущість. Результати дослідження можуть бути корисними для працівників економічних та 
маркетингових служб підприємств при розробці стратегій інноваційного розвитку, менеджерів по управлінню 
персоналом для забезпечення трудовими ресурсами інноваційної діяльності підприємств. 

Ключові слова: інновація, інноваційний розвиток, ринок інновацій, інфраструктура, науково-технічна 
продукція, наукові дослідження, організаційні інновації, маркетингові інновації, інвестиції. 

 
Seysebayeva N.G. NEED FOR NEW FORMS AND METHODS OF INNOVAT ION IN THE INDUSTRY 
Purpose  – research innovation issues in the industry. 
Methodology of research.  The theoretical basis of the study is the use of techniques such as, analytical system 

– for theoretical generalization of scientific concepts, development and supply of innovation management; statistical and 
economic – to study the current state, dynamics and trends in innovation industry; grouping – to install, depending on the 
efficiency of innovation; comparisons – for comparative analysis of financial support for innovative business processes; 
system-situational – to study the elements of the mechanism of innovation management; analysis and synthesis – to 
detail the research object; abstract logical – to draw conclusions of the study. Practical calculations performed using the 
software package MS Excel. 

The study used the legal acts of the most important questions of organization, administration and regulation of 
innovation activity, statistical data of the State Statistics Committee of Ukraine, publishing domestic and foreign authors 
and others. 
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Findings.  Established that activation of innovation requires new forms and methods of implementation of science 
and technology, primarily by expanding the innovation market. Determined dynamics of innovative development of 
industry in Ukraine. The dependence of innovative development of enterprises on the intensity of innovation, 
organizational effectiveness research and development, sources of financing innovation. 

Originality . Scientific novelty of research results is the further development of practical rationale for new forms 
and methods of innovation in industry, enables improved system of innovative development of industrial enterprises by 
rapid response and eliminate the negative factors that hinder innovation and investment industry. 

Practical  value.  Results of the study can be useful for employees of economic and marketing services 
businesses in the development of innovative strategies for development of managers in HR for human resources 
innovation enterprises. 

Key words:  innovation, innovative development, market innovation, infrastructure, science and technology 
products, research, organizational innovation, marketing innovation, investment 
 

Сейсебаева Н.Г. НЕОБХОДИМОСТЬ НОВЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ НА 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Цель – исследование проблемных вопросов внедрения инноваций на промышленных предприятиях. 
Методика исследования. Теоретической базой исследования является применение таких методов, как: 

системно-аналитического – для теоретического обобщения научных концепций, разработок и предложений по 
управлению инновациями; статистико-экономического – для исследования современного состояния, динамики и 
тенденций инновационной деятельности промышленных предприятий; группировки – для установления 
зависимости эффективности производства от внедрения инноваций; сопоставлений – для осуществления 
сравнительного анализа финансового обеспечения инновационных процессов предприятий; системно-
ситуационного – для исследования элементов механизма управления инновациями; анализа и синтеза – для 
детализации объекта исследования; абстрактно-логического – для формулирования выводов исследования. 
Практические расчеты выполнены с помощью программного пакета MS Excel. 

В процессе исследования использовались нормативно-правовые акты по важнейшим вопросам 
организации, государственного управления и регулирования инновационной деятельности предприятий, 
статистические данные Государственного комитета статистики Украины, публикации отечественных и 
зарубежных авторов и др. 

Результаты. Установлено, что активизация инновационной деятельности требует новых форм и методов 
внедрения достижений науки и техники, прежде всего за счет расширения инновационного рынка. Определенная 
динамика инновационного развития промышленности в Украине. Показана зависимость инновационного 
развития предприятий от интенсивности инновационной деятельности, эффективности организации 
исследований и разработок, источников финансирования инноваций. 

Научная новизна исследования заключается в дальнейшем развитии практического обоснования 
необходимости новых форм и методов внедрения инноваций на промышленных предприятиях, позволяет 
усовершенствовать систему управления инновационным развитием промышленных предприятий путем 
оперативного реагирования и устранения негативных факторов, препятствующих инвестиционно-
инновационному развитию промышленных предприятий. 

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть полезными для работников 
экономических и маркетинговых служб предприятий при разработке стратегий инновационного развития, 
менеджеров по управлению персоналом для обеспечения трудовыми ресурсами инновационной деятельности 
предприятий. 

Ключевые слова: инновация, инновационное развитие, рынок инноваций, инфраструктура, научно-
техническая продукция, научные исследования, организационные инновации, маркетинговые инновации, 
инвестиции. 
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ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ІННОВАЦІЙ: АНАЛІЗ СУТНОСТІ 

 
Постановка проблеми. Економічна теорія інновацій, що є однією з найбільш поширених 

економічних доктрин сьогодення для більшості розвинених країн та таких, що розвиваються, 
включаючи Україну, в теперішній час знаходиться на стадії свого формування та активного розвитку. 
Сьогодні затребуваність теорії інновацій для економічної практики підприємств підтверджується 
активізацією державної політики з вибудовування та розвитку національних інноваційних систем, яка 
виникла з причини світової кризи 2008 р. і загальносвітовим процесом посилення конкуренції, що 
виникають на підставі стимулювання постійно зростаючих потреб людства.  

Рівень конкурентоспроможності підприємства на ринку залежить від багатьох факторів, серед 
основних можна виділити: систематичне оновлення основних виробничих фондів, своєчасне 
впровадження сучасних технологій, розробка стратегічного і маркетингового планів з впровадження 
продукції на ринок, – все це в тій чи іншій мірі залежить від здійснення інноваційної діяльності на 
підприємстві. Як свідчить практика, знання керівництва щодо сучасних підходів стосовно визначення, 
сутності інновацій, їх типів, вміння правильно організовувати процес інноваційної діяльності відіграє 
ключову роль для розвитку підприємства та збереження його конкурентоспроможності в сучасних 
умовах зовнішнього середовища. У зв’язку з цим зростає значення та актуальність досліджень аналізу 
сутності інноваційної діяльності та інноваційних процесів з урахуванням сучасних реалій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження та аналіз проблематики формування 
теорії інновацій представлені в роботах зарубіжних і вітчизняних вчених. Особливої уваги 
заслуговують дослідження Й. А. Шумпетера [2], К. Фрімена [7], Р. Нельсона [9], С. Уінтера [10], 
Р. Солоу [11], Ю. Ф. Яковець [4] та ін. Проте питання визначення сутності інновацій та інноваційного 
процесу на мікрорівні залишається не достатньо дослідженим.  

Постановка завдання. Мета статті – статті полягає у визначенні сутності інновацій та 
інноваційного процесу в рамках еволюційного та інституційного підходів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Еволюційна економічна теорія одержала новий 
розвиток у 1982 р., коли американськими вченими Р. Нельсоном та С. Уінтером була опублікована 
відома робота «Еволюційна теорія економічних змін» [10]. 

Р. Нельсон займався дослідженням довгострокового економічного розвитку, у тому числі 
великих технологічних змін в економічній динаміці, тобто працював у напрямку вже розглянутої теорії 
циклів [1, с. 34]. С. Уінтер досліджував еволюційні фактори в поведінці фірм. У підсумку своїх 
досліджень Р. Нельсон прийшов до висновку про те, що технологічним зрушенням в економіці 
притаманна невизначеність, а С. Уінтер – до розуміння, що поведінка фірм багато в чому заснована 
на минулому досвіді, що суперечило неокласичній передумові повної раціональності економічних 
агентів. 

На відміну від неокласичної доктрини, що розглядає економічну систему як механічну спільність 
ізольованих один від одного індивідів (атомізм) і що виводить властивості системи з властивостей 
складових її елементів (індивідів), інституціоналісти підкреслюють важливість зв’язків між елементами 
для формування властивостей як самих елементів, так і системи в цілому [5, c. 72]. Цей підхід, що 
позначається поняттям «холізм», проголошує переважання соціальних відносин над психофізичними 
якостями індивідів, визначає сутнісні властивості економічної системи [1, c. 40]. 

Таким чином, вчені Р. Нельсон та С. Уінтер [10] дійшли спільного висновку про невідповідність 
традиційного економічного інструментарію завданню аналізу еволюційних процесів, що стало одним з 
мотивів створення альтернативи неокласичної течії – еволюційної економічної теорії. На розробку їх 
концепції в значній мірі вплинули ідеї вченого Й. Шумпетера [2] стосовно існування внутрішньої 
рушійної сили, що породжує розвиток, і творчого руйнування, як аналога природного відбору. Цей 
вплив, за словами авторів, був настільки сильним, що вони вважають правомірним називати свою 
теорію в тій же мірі «шумпетеріанською», як і «еволюційною». Внаслідок, вчені Р. Нельсон та С. Уінтер 
[10] внесли найбільший внесок у розвиток еволюційної теорії, запропонувавши мікроекономічний 
підхід. 

Підхід Р. Нельсона і С. Уінтера – сучасний етап розвитку еволюційної теорії, який вважається 
найбільш розробленим. Вчені почали свої дослідження з метою розробки еволюційної моделі 
поведінки фірми. Перевірці підлягали: з одного боку, неокласична модель, в основі якої була 
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конкурентна рівновага та мета максимізації прибутку, з іншого боку, так звана точка зору 
Й. Шумпетера. Згідно з останньою, обсяг інноваційної діяльності фірми зростає більш ніж пропорційно 
зростанню її розмірів, а також збільшується по мірі концентрації галузі [2, c. 45]. Вчені першими 
використовували комп’ютерне моделювання для опису процесу економічної еволюції.  

Проблематика інновацій в рамках еволюційної економічної теорії Р. Нельсона і С. Уінтера 
отримує нове наповнення, оскільки інновації розглядаються крізь призму методології еволюційного 
підходу. Предметом їх аналізу були окремі фірми і індивіди та «рутини», які представляли собою 
«гени» економічної системи, а також поведінка популяцій, тобто декількох фірм індивідів [10, c. 65].  

Основним терміном еволюційних моделей є категорія «рутина», яка характеризує всі нормальні і 
передбачувані зразки поведінки фірм, як аналог генів в біологічній еволюційної теорії. Рутини задають 
можливу поведінку фірм та мають схильність до відбору. В цілому, відбір фірм в умовах конкуренції 
аналогічний до природного відбору генотипів в біологічній еволюційної теорії. Як вказують Р. Нельсон 
та С. Уінтер, інновація – це процес зміни рутини. Наслідки застосування інновації, тобто зміна рутини, 
невизначені до тих пір, поки практика впровадження інновації не стане шаблонною [10, c. 34]. У цьому 
сенсі концепції рутин та інновацій у Р. Нельсона та С. Уінтера виступають у ролі антиподів один до 
одного. Проте вони розкривають більш тонкі зв’язки між «рутинізацією» та «інновацією» і вказують на 
те, як інноваційна діяльність фірм співвідноситься з поведінкою фірм, яку задано рутинами [10, c. 66].  

Автори приходять до висновку, що рутини: 
а) є компонентами для нових комбінацій, тобто інновацій; 
б) інновації стають рутиною і викликають зростання бази компонентів для майбутніх інновацій. 
Таким чином, «рутинiзація» та інноваційна діяльність є взаємопов’язаними і 

взаємообумовленими стратегіями фірм. Інновації засновані на минулих рутинах і завдають еволюцію 
рутин у часі [7, c. 43]. 

Нововведення в організаційній рутині здебільшого складаються з нових комбінацій існуючих 
рутин. Тобто введене поняття «рутина» обернене до категорії «інновації», це дозволяє об’єднати 
статичне бачення, тобто рутину як заданий шаблон з динамічним підходом, тобто розвиток як низка 
інновацій. 

Згідно еволюційного підходу, інновації – це зміни, які зароджуються на рівні окремих підприємств 
чи організацій і надалі, в процесі їх взаємодії, поширюються на галузь в цілому і формують нові умови 
господарювання. У свою чергу, підприємства чи організації, реагуючи на нові умови, вибирають 
відповідні стратегії поведінки, позбавляючись від рутин [7, c. 31]. Якщо проводити паралелі з 
біологічними процесами, відмова від стійких стереотипів поведінки представляє свого роду процеси 
мутації стратегій підприємств або організацій з метою виживання на ринку [10, c. 76]. Головна теза 
роботи полягає в тому, щo основним фактором економічних змін виступає науково-технічний та 
організаційний прогрес, які протікають на мікрорівні. 

Таким чином, можна виділити головні особливості «Еволюційної теорії економічних змін»: 
1. Індивідуальні відмінності підприємства є джерелом конкурентних переваг, які дозволяють 

йому утримувати позиції на ринку. Проявами таких індивідуальних відмінностей, в першу чергу, є 
особливості вибору та впровадження інновацій [1, c. 67]. 

2. Процес інноваційного розвитку підприємства не має свідомого характеру, вибір варіантів 
інновацій на підприємстві здійснюється на підставі випадкових комбінацій інтересів учасників 
економічної організації. Основою для формування таких комбінацій є створення на підприємстві 
унікальних приватних стимулів інноваційної діяльності [7, c. 54]. 

3. Свідоме передбачення перспектив науково-технічного прогресу майже неможливе. 
4. Ознакою індивідуальних відмінностей підприємства є його індивідуальні динамічні можливості 

(ІДМ), тобто комплекс стійких факторів внутрішнього середовища підприємства і зв’язків між ними, які 
визначають здатність підприємства до створення, сприйняття і впровадження технологічних, 
економічних, організаційних, соціальних інновацій. До складу цих факторів відносяться стратегія, 
структура і ключові можливості підприємства [7, c. 68]. 

5. Стратегія, структура і ключові можливості представляють собою стійкі складові внутрішнього 
середовища підприємства, існують довше, ніж конкретні технології виробництва, форми організації та 
управління. Кожна зі складових ІДМ певною мірою може змінюватися, але для поступового 
інноваційного розвитку необхідні перетворення динамічних можливостей в цілому. Зміни будь-якої 
складової або індивідуальних динамічних можливостей будуть обов’язково супроводжуватися 
значними фінансовими витратами [7, с. 70]. 

Таким чином доцільно зробити висновок, що «Еволюційна теорія фірми», запропонована 
вченими Р. Нельсоном і С. Уінтером [10], будується на аналізі поведінки фірм в конкурентному 
середовищі. Пошук і відбір більш ефективних рутин обумовлений зовнішнім середовищем і складає 
основний зміст процесу здійснення інноваційної діяльності на мікрорівні. 

З метою визначення сутності інноваційного процесу в рамках інституціонального підходу, 
необхідно проаналізувати розвиток національних інноваційних систем (НІС), як інституціональної 
основи розвитку країни. Серед основних передумов, що сприяли появи НІС слід виділити наступні: 
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–  посилення розвитку «нової економіки»; 
–  зростання взаємозв’язку між ринками капіталу i новими технологіями; 
–  посилення соціальної орієнтації нових технологій; 
–  масштабний характер створення та використання знань, технологій, продуктів та послуг [9, 

c. 57]. 
Поява НІС забезпечила органічне поєднання суб’єктів і об’єктів інноваційної діяльності в єдину 

цілісну систему. 
Активний вплив на функціонування НІС надає підприємницьке середовище, яке виступило в 

якості основної передумови для розробки в 2002 р. організаційно-інституційного підходу на рівні фірм 
вченими Б. Коріат і О. Ванштейном [5].  

Основними методологічними принципами побудови НІС є послідовність ідеям Й. Шумпетера [2], 
а саме: 

–  в корпораціях конкуренція на основі інновацій представляє собою головний фактор 
економічної динаміки;  

–  інституційний контекст інноваційної діяльності відіграє роль чинника, що прямо впливає на її 
зміст і структуру [9, c. 60]. 

Розвиток концепції НІС включає чотири етапи: 
1. Початок концепції в кінці 70-х років ХХ століття, у відповідності з якою здійснюється 

дослідження технологічних систем вченими К. Фріменом, Д. Кларком, Л. Соете [8]. 
2. Середина 80-х років, що характеризується формування і початком розробок теорії. Концепція 

НІС розроблялася практично одночасно великою групою авторів з різних країн. Лідерами цього 
напрямку стали шведський вчений Б. Лундвелл, англійський економіст К. Фрімен і професор 
Колумбійського університету Р. Нельсон. Перший систематизований виклад цієї концепції 
представлено в колективній монографії «Технічний прогрес i економічна теорія» [8]. 

3. Середина 1990-х років, коли розпочинається активний розвиток концепції зусиллями великої 
кількості дослідників під керівництвом Б. Лундвелла, Р. Нельсона, К. Фрімена [8]. На цьому етапі 
інновації вивчаються з позиції різних системних взаємодій між елементами системи, наприклад, 
університетами, фірмами, дослідницькими лабораторіями, вплив заходів економічної політики та 
інституціонального середовища на елементи системи, вивчається системна роль підприємництва та 
ін. [3, c. 32]. 

4. У 2002 р. вченими Б. Коріатом і О. Ванштейном в узагальнюючій статті «Організації, фірми та 
інститути в створенні інновацій» було запропоновано новий підхід теорії на мікрорівні. В статті 
дослідники ставлять завдання проаналізувати інноваційну систему окремої фірми шляхом об’єднання 
інституційної та організаційної складових процесу створення та впровадження інновацій на рівні 
фірми, таким чином сформувавши структурно-інституційний підхід на рівні фірм [5, c. 273]. 

На думку авторів [5], основною перевагою інституційного підходу до інновацій є чітка вказівка на 
існування національних траєкторій розвитку інновацій, які багато в чому визначаються соціальними 
умовами та в яких працюють різні економічні агенти, у тому числі i фірми. У такому підході інновації 
розглядаються як ендогенний процес по відношенню до зовнішніх умов. 

Організаційний підхід, на думку авторiв [5], краще враховує відмінності фірм за організаційною 
структурою, тобто мова йдеться про різні організаційні моделі, за якими вибір організаційної структури 
розглядається як чинник конкурентоспроможності. Проте організаційний підхід ігнорує внесок 
інституціонального підходу, як правило, він не враховує юридичні умови та інституційне середовище, в 
якому працюють компанії. Таким чином організаційний підхід теж вважається обмеженим, оскільки 
розглядає фірми у відриві від зовнішнього середовища, отже виникає питання про необхідність 
додаткового аналізу зовнішніх умов, в першу чергу, інституційного середовища [5, c. 274], що 
дозволяє здійснити об’єднання обох підходів в організаційно-інституціональний, який враховуватиме 
як внутрішні, так і зовнішні чинники інноваційної діяльності підприємства. 

В основі організаційно-інституціонального підходу лежить ідея інновацій, як організаційного 
процесу. Це дозволяє приймати до уваги внутрішню організацію фірм:  

–  структуру; 
–  способи координації між відділами, наприклад, між виробничими та маркетинговими 

відділами; 
–  спонукальні механізми і систему управління  
–  кадровий менеджмент, тобто умови внутрішньої і зовнішньої мобільності працівників [4, c. 74]. 
У рамках даної теорії висуваються дві тези: 
– фірма є центральним агентом інновацій; інноваційний процес розглядається:  
а) як спосіб поширення і розподілу інформації і знань всередині фірми; 
б) комплекс зв’язків між науково-дослідною діяльністю фірми. 
– організаційна складова є ключовим чинником дієздатності компанії [4, c. 86]. 
За організаційним підходом, інноваційний процес формується в двох площинах: «когнітивної 

координації», яка включає: 
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–  забезпечення здатності генерувати інновації в колективі; 
–  управління інформацією та знанням; 
–  організацію навчання; 
та «політичної координації», до складу якої входять: 
–  забезпечення сумісності інтересів учасників інноваційного процесу; 
–  організація стимулів; 
–  регулювання конфліктів. 
В організаційному підході організаційна структура і стратегія фірм є «стрижнем» інноваційних 

стратегій і моделей, а фірми задають динаміку інновацій, оскільки вони мають вибір сприяти 
впровадженню інновацій або «проінноваційної» організаційної структури [5, c. 280]. 

Проте, вчені Б. Коріат і О. Ванштейн підкреслюють важливість ролі інститутів у розвитку 
інновацій на підприємстві, вони вважають, що особливу увагу слід приділити вибору інститутів, які 
впливають на фірму [5, c. 286].  

У роботах К. Едквіст і Б. Джонсона [6] підкреслено, що при дослідженні інновацій поняття 
«інститут» розуміється у двох різних аспектах: 

–  інститути, як органи та організації, що приймають участь у генерації, комерціалізації та 
поширенні інновацій (державні організації); 

–  інститути, як правила гри (традиційне для інституціональної теорії визначення) [6, c. 142]. 
Таким чином, доцільно зробити висновок, що організаційний та інституціональний підходи до 

інновацій на рівні фірм в цілому доповнюють один одного, і можна ставити питання про їхню подальшу 
інтеграцію в майбутньому. В рамках організаційного підходу інновації розглядаються з точки зору 
організаційної структури, що сприяє інноваціям. В рамках інституційного підходу, аналіз доповнюється 
розглядом інститутів як закладів та визначених правил поведінки. 

Висновки з проведеного дослідження. Вперше інновації як організаційний процес розглядав 
Й. Шумпетер в рамках дослідження «Теорії рутинізації інновацій у великих фірмах» [2]. Пізніше, 
зазначений посил було розвинуто Р. Нельсоном та С. Уінтером [10] під час розроблення еволюційної 
теорії на макрорівні. В процесі їхніх досліджень категорія рутин стала базовою в теорії. «Еволюційна 
теорія економічних змін» першою поставила питання про інновації в організаціях. Згідно цієї теорії, 
інновації - це зміни, які зароджуються на рівні окремих підприємств чи організацій і надалі, в процесі їх 
взаємодії, поширюються на галузь в цілому i формують нові умови господарювання [10, c. 34], що 
дозволяє аналізувати поведінку фірм в конкурентному середовищі. Пошук i відбір більш ефективних 
рутин обумовлений зовнішнім середовищем i складає основний зміст процесу здійснення інноваційної 
діяльності на мікрорівні. Основою організаційно-інституціонального підходу є ідея інновацій як 
організаційного процесу. В рамках даної теорії фірма є центральним агентом інновацій; інноваційний 
процес розглядається як спосіб поширення, розподілу інформації i знань всередині фірми та як 
комплекс зв’язків між науково-дослідною діяльністю фірми, що підтверджує значення організаційної 
складової, як ключового чинника її  компанії.  
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Демченко Г.В. ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ІННОВАЦІЙ: АНАЛІЗ СУТНОСТІ 
Мета статті полягає у визначенні сутності інновацій та інноваційного процесу в рамках еволюційного та 

інституційного підходів. 
Методика дослідження. Теоретично-методологічною основою дослідження стали праці вітчизняних та 

закордонних вчених, що здійснювали аналіз проблематики формування теорії інновацій. 
В процесі дослідження використано систему методів. Зокрема, застосовано: монографічний (для вивчення 

історії формування еволюційного та інституціонального підходів на рівні підприємства), історичний (при аналізі 
розвитку еволюційної економічної теорії та концепції національних інноваційних систем), аналізу (для визначення 
структури інноваційного процесу в рамках двох підходів), порівняння (для визначення загального та відмінного в 
підходах до визначення сутності інновацій та складових інноваційного процесу), дедукції (для формування 
висновків щодо ключових чинників дієздатності компанії).  

Результати. Обґрунтовано затребуваність розвитку економічної теорії інновацій з урахуванням сучасних 
реалій. Проаналізовано еволюційний та інституціональний підходи до визначення, сутності інновацій та 
інноваційного процесу. Визначено розуміння інновацій та структуру інноваційного процесу крізь призму 
методології обох теорій. Виділено головні особливості «Економічної теорії еволюційних змін». Визначено основні 
складові інноваційного процесу в рамках еволюційної теорії інновацій. Проаналізовано розвиток національних 
інноваційних систем, як інституціональної основи розвитку країни. Обґрунтовано появу організаційно-
інституціонального підходу в сучасній економічній теорії. Визначено сутність поняття інститут згідно 
організаційно-інституціонального підходу. Визначено, що організаційна складова є ключовим чинником 
дієздатності компанії. 

Наукова новизна. Обґрунтовано необхідність застосування організаційної складової, як ключового 
чинника, що впливає на ефективність здійснення інноваційного процесу на підприємстві.  

Практична значущість. Використання здобутків дослідження спроможне підвищити ефективність 
впровадження інновацій та організації інноваційного процесу на підприємстві ДП «Харківський машинобудівний 
завод «ФЕД».  

Ключові слова: інновації, інноваційний процес, інститут, інноваційна діяльність, організаційне 
забезпечення інноваційної діяльності, рутина, структура. 

 
Demchenko H.V. THEORETICAL FOUNDATION OF INNOVATION: TH E ANALYSIS OF ESSENCE 
Purpose  of the article is in determination of the concept of innovations and innovation process within the 

evolutionary and institutionary approach. 
Methodology of research. Works of national and foreign scientists who performed the analysis of problems of 

the innovation theory generation became theoretical and methodological basis of the research. 
A system of methods was used during the research. Particularly the following methods were used: monographic 

(in order to study the history of generation of evolutionary and institutionary approaches at the level of enterprise), 
historic (during the analysis of development of evolutionary economic theory and concepts of national innovation 
systems), analysis (in order to determine the structure of innovation process within two approaches), comparison (in 
order to determine universal and different parts in approaches to determination of the concept of innovations and 
components of innovation process), deduction (in order to generate conclusions concerning the key factors of capacity of 
a company). 
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Findings. The article supports the demand for development of economic theory of innovations taking into account 
modern realities. The article analyses evolutionary and institutionary approaches to determination, concept of innovations 
and innovation process. The article defines the meaning of innovations and the structure of innovation process through 
the lens of methodology of both theories. The article establishes main features of the “Economic theory of evolutionary 
changes”. The article defines main components of innovation process within evolutionary theory of innovations. The 
article analyses the development of national innovation systems as institutional basis for development of the country. The 
article proves the appearance of organizational and institutional approach in the modern economic theory. The article 
defines the concept of the term “institute” according to the organizational and institutional approach. The article defines 
that organizational component is a key factor of capacity of a company. 

Originality. The article justifies the need of application of organizational component as a key factor influencing the 
effectiveness of implementation of innovation process at an enterprise. 

Practical value. Use of the research achievements can increase the effectiveness of implementation of 
innovations and organization of innovation process at an SE “Kharkov engineering plant “FED”. 

Key words:  innovations, innovation process, institute, innovation activities, organizational support of innovation 
activity, routine, structure. 

 
Демченко А.В. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИННОВАЦИЙ: АНАЛИЗ СУЩНОСТИ  
Цель статьи заключается в определении сущности инноваций и инновационного процесса в рамках 

эволюционного и институционального подходов. 
Методика исследования. Теоретико-методологической основой исследования послужили труды 

отечественных и зарубежных ученых, осуществляющих анализ проблематики формирования теории инноваций.  
В процессе исследования использовалась система методов, в частности, применены: монографический 

(для изучения истории формирования эволюционного и институционального подходов на уровне предприятия), 
исторический (для анализа развития эволюционной экономической теории и концепции национальных 
инновационных систем), анализа (для определения структуры инновационного процесса в рамках двух 
подходов), сравнения (для определения общих и отличительных признаков в подходах при определении 
сущности инноваций и структуры инновационного процесса), дедукции (для формирования выводов с целью 
определения ключевых факторов дееспособности компании). 

Результаты. Обосновано востребованность развития экономической теории инноваций с учетом 
современных реалий. Проанализированы эволюционный и институциональный подходы в области определения, 
сущности инноваций и инновационного процесса. Определены понятия инноваций и структура инновационного 
процесса сквозь призму методологии обеих теорий. Выделены главные особенности «Экономической теории 
эволюционных изменений». Определены основные составляющие инновационного процесса в рамках 
эволюционной теории инноваций. Проанализировано развитие национальных инновационных систем, как 
институциональной основы развития страны. Обосновано появление организационно-институционального 
подхода в современной экономической теории. Определена сущность понятия институт согласно 
организационно-институционального подхода. Определено, что организационная составляющая является 
ключевым фактором дееспособности компании. 

Научная новизна. Обосновано необходимость использования организационной составляющей, как 
ключевого фактора, оказывающего влияние на эффективность осуществления инновационного процесса на 
предприятии. 

Практическая значимость. Использование достижений исследования дает возможность повысить 
эффективность внедрения инноваций и организации инновационного процесса на предприятии ГП «Харьковский 
машиностроительный завод «ФЭД». 

Ключевые слова: инновации, инновационный процесс, институт, инновационная деятельность, 
организационное обеспечение инновационной деятельности, рутина, структура. 
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МЕХАНІЗМ МОТИВАЦІЇ ТВОРЧИХ ПРАЦІВНИКІВ 
СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ 

 НА ОСНОВІ БАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНКИ 
 

Постановка проблеми. Сучасні умови господарювання породжують нові особливі вимоги до 
працівників, тому розвиток закладів культури сільської місцевості неможливий без створення 
ефективного мотиваційного механізму. Адже в умовах науково-технічного прогресу існує нагальна 
потреба в ефективних та раціональних методах управління персоналом, що забезпечать активізацію у 
високопродуктивній праці, поліпшать якість кінцевого результату, породжуватимуть мотиви до 
творчості та інноваційності. Ключовим чинником результативності роботи закладу культури сільської 
місцевості є комплексна та якісна оцінка персоналу, яка надасть можливість виявити індивідуальні 
здібності та внесок у діяльність закладу кожного працівника. Власне успішність процедури оцінювання 
не має значення без взаємодії з вирішальним фактором результативності – мотивацією. 

На сьогодні механізм оцінки та трудової мотивації працівників закладів культури недостатньо 
розроблений. Саме тому, обрана тема дослідження є актуальною та практично значимою в сучасних 
умовах господарювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні дедалі збільшується кількість 
публікацій, присвячених проблемам оцінки та мотивації персоналу з метою підвищення 
продуктивності і якості праці. Загальнотеоретичні та практичні основи сучасних уявлень про розвиток 
системи управління персоналом висвітлені у працях таких вітчизняних вчених, як: 
Л. В. Балабанова [2], Н. М. Горобець [3], А. В. Губенко [4], Ю. І. Данько [5], Ю. А. Опанасюк [8], 
П. В. Поліщук [9], Т. В. Сівашенко [14] та інші. 

Проте й донині, незважаючи на наявність значного масиву робіт, присвячених вирішенню цієї 
багатогранної проблеми, пропозиції щодо удосконалення оцінки працівників закладів культури 
сільської місцевості та розвитку їх мотивації, є малоефективними для практичного застосування та 
представляють собою розробки опосередкованого характеру. 

Постановка завдання. Метою даної статті є розробка концепції ефективного мотиваційного 
механізму творчих працівників сільської місцевості на основі бальної системи оцінки.  

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: 
– проаналізувати види мотивації працівників культури сільської місцевості; 
– визначити критерії вимірювання бальної системи оцінювання; 
– розробити шкалу переведення балів для матеріального преміювання працівників. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Історично склалося так, що людський фактор 

був застосований до інженерії, проектування, будівництва, механічних систем і виробничих процесів 
[1, с. 3]. І лише наприкінці ХХ століття персонал почали розглядати як основний ресурс підприємства, 
визначальний чинник успіху діяльності. Для того, щоб оцінка особистого внеску кожного працівника 
мала практичний результат, необхідне формування мотиваційної стратегії працівників. Оцінка 
співробітників – процес багатоцільовий, орієнтований на розвиток їх професійного і особистісного 
потенціалу [6, с. 102]. Важлива роль у оцінці та мотивації персоналу відводиться керівнику закладу 
культури. Передбачається, що на мотивацію працівників культури впливають два види – 
довгострокової та короткострокової мотивації (рис. 1). Довгострокова мотивація сприяє досягненню 
певних професійних цілей та завдань діяльності закладу культури. Короткострокова мотивація 
визначає якість роботи конкретного працівника та базується на видах матеріальної, матеріальної 
нефінансової та нематеріальної мотивації, яка в свою чергу поділяється на трудову та статусну. При 
формуванні моделі мотивації керівник повинен мати на увазі, що для кожного працівника характерний 
індивідуальний підхід та вид мотивації. 

У Наказі Міністерства культури України від 18.10.2005 р. № 7453 «Про впорядкування умов 
оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» зазначено, що «преміювання 
працівників здійснюється відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах 
коштів на оплату праці» [10], проте, не зазначено відповідно до яких критеріїв оцінки здійснюється це 
преміювання. Тому з метою підвищення ефективності роботи працівників, керівник закладу культури 
повинен справедливо оцінювати виконані завдання кожного працівника по системі бальних оцінок. 

                                                 
∗ Науковий керівник: Мартинишин Я.М. – доктор економічних наук, професор  
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Пропонується методика оцінки особистого внеску в діяльність та розвиток закладів культури сільської 
місцевості, що в результаті дозволить оцінювати показники роботи працівника і одночасно розвивати 
його потенціал. У розробці нашої методики використані саме ті показники оцінки, які більш-менш 
об’єктивно дозволяють оцінити успішність діяльності працівника, його професіональність, 
компетентність, творчу активність та індивідуально-професійні якості, що в результаті стане 
підґрунтям для системи мотивації праці у закладах культури сільської місцевості. 

 

 
 

Рис. 1. Види мотивації персоналу 
Джерело : складено автором на основі [11; 12; 13] 
 
Створити збалансовану систему оцінки – об’єктивну, доступну, прозору – не просто. 

Запропонована нами бальна система оцінювання діяльності кожного працівника забезпечить 
інформацією про індивідуальні особливості працівників не лише на місцевому, а й на державному 
рівні. Результати бальної системи оцінки матимуть публічний характер (будуть розміщені на 
офіційному сайті закладу культури і всі бажаючі матимуть можливість роздрукувати їх для особистого 
використання). Таким чином працівники можуть впродовж місяця відслідковувати кількість вже 
отриманих балів, а контролюючі органи управління культурою слідкувати за реальним станом, 
динамікою і тенденціями мотивації чи демотивації працівників. Критерії вимірювання бальної системи 
оцінки повинні бути згруповані за різними показниками (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Формування системи мотивації праці у закладах культури сільської місцевості на 
основі бальної оцінки діяльності працівника 

Джерело : складено автором 

Види мотивації працівників культури сільської місцевості 

Довгострокова мотивація 

Короткострокова мотивація 

Статусна Трудова  

Нематеріальна 

Матеріальна нефінансова 

Матеріальна 

Державні пільги та гарантії 

Критерії вимірювання бальної системи оцінювання 

Дисциплінарна та 
трудова 

ефективність 

– трудова 
дисципліна; 
– продуктивність 
праці; 
– якість виконуваної 
роботи; 
– оперативність 
реагування. 
 

Оцінка компетентності Оцінка результативності 

Рекомендовані види винагород в результаті успішної оцінки 

Організаторські 
здібності та творча 

активність 

Рівень професійних 
знань 

Індивідуальні якості 
працівника 

– участь у місцевих, 
районних, обласних, 
всеукраїнських та 
міжнародних 
заходах; 
– впровадження 
нововведень; 
– творчий підхід. 

– кваліфікація; 
– знання сучасної 
техніки і технологій; 
– різноманітність 
кваліфікованих 
навичок. 
  

– працьовитість; 
– самостійність у 
прийнятті рішень; 
– чесність і 
сумлінність; 
– винахідливість. 
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Для оцінки кожної з цих якостей прийнятий досить широкий діапазон: від найнижчого рівня – 
якісного виконання своїх посадових обов’язків (від 1 балу), до найвищого рівня – творчої активності 
(до 20 балів). Бальна система оцінювання призначена для побудови якісного механізму стимулювання 
праці та регулювання подальшого розвитку персоналу (табл. 1). 

Таблиця 1 
Критерії оцінювання «Дисципліни та трудової ефективності» протягом місяця для працівників 

клубних закладів 
 

Найменування критерію оцінки Показник вимірювання 
Оцінка показника в 

балах 
(“+”або“-”) 

Трудова дисципліна 
– надання інформації, звітів, виконання планів робіт своєчасне виконання 

несвоєчасне виконання 
до 3 

до мінус 3 
– зауваження від керівництва відсутність 

наявність 
до 5 

до мінус 5 
– дотримання трудової дисципліни за місяць порушення відсутні 

порушення присутні 
до 5 

до мінус 5 
Продуктивність праці 

– кількість запланованих та проведених заходів відсутні зауваження 
присутні зауваження 

до 7 
до мінус 7 

– кількість запланованих та проведених дискотек у 
вечірній та нічний час 

відсутні зауваження 
присутні зауваження 

до 10 
до мінус10 

– збільшення кількості концертів та інших розважальних 
заходів 

наявність до 10 

– збільшення кількості відвідувачів клубного закладу наявність до 10 

Якість виконуваної роботи 
– своєчасне і якісне виконання показників ефективності 
роботи 

ефективність 
неефективність 

до 7 
до мінус 7 

– відгуки відвідувачів щодо якості послуг, які надаються  відсутність 
наявність 

до 10 
до мінус 10 

Оперативність реагування 
– виконання термінових, надпланових завдань від 
керівних структур 

виконання 
невиконання 

до 10 
до мінус 10 

Джерело : складено автором 
 

На початковому етапі здійснюється кількісна оцінка «Дисципліни та трудової ефективності», яка 
дозволяє перевірити показники роботи працівника клубного закладу, якості виконання поставлених 
завдань і одночасно розвивати його професійний потенціал. Функції працівника бібліотечного закладу 
мають відмінності у специфіці роботи, тому для категорії «Дисципліна та трудова ефективність» 
пропонуємо наступні показники оцінки (табл. 2).  

Таблиця 2 
Критерії оцінювання «Дисципліни та трудової ефективності» протягом місяця для працівників 

бібліотечних закладів 
 

Найменування критерію оцінки Показник вимірювання 
Оцінка показника в 

балах 
(“+”або“-”) 

1 2 3 
Трудова дисципліна 

– надання інформації, звітів, виконання планів робіт своєчасне виконання 
несвоєчасне виконання 

до 3 
до мінус 3 

– зауваження від керівництва відсутність 
наявність 

до 
до мінус 

– дотримання трудової дисципліни за місяць порушення відсутні 
порушення присутні 

до 5 
до мінус 5 

Продуктивність праці 
– збільшення кількості інформаційних заходів наявність до 7 

– збільшення кількості користувачів бібліотеки наявність до 10 

– збільшення кількості бібліографічних записів у 
електронному каталозі бібліотеки 

наявність до 10 

– збільшення об’єму електронного каталогу наявність до 10 
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продовження табл. 2 
1 2 3 

Якість виконуваної роботи 
– своєчасне і якісне виконання показників ефективності 
роботи 

ефективність 
неефективність 

до 7 
до мінус 7 

– відгуки відвідувачів щодо якості послуг, які надаються  відсутність 
наявність 

до 10 
до мінус 10 

Оперативність реагування 
– виконання термінових, надпланових завдань від 
керівних структур 

виконання 
невиконання 

до 10 
до мінус 10 

Джерело : складено автором 
 
Оцінка якості кадрів повинна проводиться за наявності стандартів якості на кожну виконану 

роботу, що повинні мати характер звичайних вимог до завдання та завчасно бути відомими виконавцю 
[3, с. 101]. 

Критерій оцінювання «Організаторські здібності та творча активність» в першу чергу 
зорієнтований на працівників, від трудових функцій котрих залежить виконання встановленого плану і 
одночасно впровадження нових інноваційних методів роботи, направлених на більш високий рівень, 
як надання послуг, так і організації робочого процесу (табл. 3).  

Таблиця 3 
Критерії оцінювання «Організаторські здібності та творча активність» протягом місяця для 

працівників закладів культури 
 

Найменування критерію оцінки Оцінка показника в 
балах 

– участь у місцевих, районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних заходах; від 3 до 15 
– впровадження сучасних інформаційних технологій у діяльність закладу; 
– розробка і реалізація інноваційних проектів (виставки, лекції, семінари, круглі столи, 
професійні конкурси, фестивалі і т.д. та участь у них), направлених на підвищення 
іміджу закладу культури; 

від 3 до 10 
 
 

від 5 до 10 
– публікації про діяльність клубного закладу у засобах масової інформації; 
– проінформованість відвідувачів щодо культурно-дозвіллевих заходів. 

від 1 до 5 
від 1 до 7 

Джерело : складено автором 
 
Кожен працівник виступає носієм свого людського капіталу, що використовується у процесі його 

професійної діяльності. Цитуючи один з законів Мерфі, можна зазначити, що: «Якщо ви хочете, щоб 
команда виграла стрибки у висоту, знайдіть одну людину, яка зможе стрибнути на сім футів, а не сім 
людей, котрі стрибатимуть на один фут» [7]. 

Діяльність працівників культури потребує не лише певної трудової ефективності та творчої 
активності працівників, а й відповідних індивідуальних якостей (табл. 4), без яких багатьом робота 
може здаватись рутинною та надто обтяжливою. 

Таблиця 4 
Критерії оцінювання «Індивідуальні якості працівника» протягом місяця для працівників 

закладів культури 
 

Найменування критерію оцінки 
Оцінка показника в 

балах 
– працьовитість від 1 до 3 

– самостійність у прийнятті рішень від 1 до 7 

– чесність і сумлінність від 1 до 3 

– винахідливість від 1 до 3 
Джерело : складено автором 
 
У сучасних умовах модернізації суспільства в контексті європейської інтеграції ключове 

значення має «Рівень професійних знань» працівника культури. Оцінка рівня яких здійснюється на 
основі Наказу Міністерства культури України «Про впорядкування умов оплати праці працівників 
культури на основі Єдиної тарифної сітки», де зазначено, що за високі професійні досягнення 
працівник може отримати у розмірі 50 % посадового окладу (тарифної ставки), за вчену ступінь 
(кандидата наук – 15 %; доктора наук – 25 %), наявність почесних звань («народний» – 40 %; 
«заслужений» – 20 %) за знання та використання у роботі іноземної мови (європейської – 10 %; угро-
фінської або арабської – 15 %; двох і більше мов – 25 %) [10].  
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На нашу думку, зазначена система оцінки «Рівня професійних знань» є недостатньо 
розробленою та не мотивує належним чином працівників культури до постійного професійного 
розвитку і збагачення знань. Тому нами визначено додаткові критерії оцінювання даної категорії 
(табл. 5). 

Таблиця 5 
Критерії оцінювання «Рівня професійних знань» протягом місяця  

для працівників закладів культури 
 

Найменування критерію оцінки Оцінка показника в 
балах 

– проходження курсів підвищення кваліфікації;  
– отримання почесних грамот, листів подяки та ін.: 
• місцевого рівня; 
• районного рівня; 
• обласного рівня; 
• всеукраїнського рівня; 
• міжнародного рівня. 

від 5 до 10 
 

до 3 
до 5 
до 7 
до 10 
до 15 

– впровадження і використання у роботі сучасної техніки і технологій до 5 

– різноманітність кваліфікованих навичок: 
• залучення додаткових коштів і ефективне їх використання; 
• реалізація заходів по забезпеченню енерго- і тепло- збереження. 

 
до 20 
до 10 

Джерело: складено автором 
 
Запропонована методика оцінки якостей особистості кожного працівника закладу культури 

дозволяє з’ясувати не тільки посадові обов’язки, умови оплати праці, а й визначає показники і критерії 
оцінки ефективності діяльності для призначення стимулюючих виплат в залежності від результатів 
праці та якості наданих послуг. Виплата за якість виконаних робіт повинна бути обумовленою 
підвищенням якості праці і досягненням працівником додаткових результатів зі встановленими 
вимогами. Практичне застосування методики свідчить про необхідність визначення коефіцієнта 
вагомості кожної оцінюваної критерії (табл. 6). 

Таблиця 6 
Характеристика коефіцієнта вагомості кожної оцінюваної критерії 

 

Фактори 
Кваг 

у % до загальної 
кількості балів 

Критерії оцінки факторів 
Значимість 
критеріїв 

у % до фактора 

1. Дисциплінарна та 
трудова ефективність 39 

– трудова дисципліна 17 

– продуктивність праці 48 

– якість виконуваної роботи 22 

– оперативність реагування 13 

2. Організаторські здібності 
та творча активність 23 

– участь у місцевих, районних, обласних, 
всеукраїнських та міжнародних заходах 

32 

– впровадження нововведень 43 

– творчий підхід 25 

3. Індивідуальні якості 
працівника 
 

8 

– працьовитість 19 

– самостійність у прийнятті рішень 43 

– чесність і сумлінність 19 

– винахідливість 19 

4. Рівень професійних знань 30 

– кваліфікація 42 

– знання сучасної техніки і технологій 8 

– різноманітність кваліфікованих навичок  50 
Джерело : складено автором 
 
Отже, з наведеної таблиці видно, що найвищий коефіцієнт вагомості складає критерій 

оцінювання «Дисциплінарна та трудова ефективність» з показником в 39 %. Лідируючі місця серед 
значимості критеріїв у % до фактора оцінки займають: різноманітність кваліфікованих навичок (50 %); 
продуктивність праці (48 %); впровадження нововведень (43 %); самостійність у прийнятті рішень (43 
%) та рівень кваліфікації (42 %). 

Сукупна значимість всіх критеріїв оцінювання повинна дорівнювати мінімум 100 балів. Даний 
показник свідчить про те, що працівник якісно та вчасно виконував свою роботу, за що й отримує свою 
винагороду згідно із зазначеними у ЄТС надбавками та доплатами. Якщо працівник за місяць своєї 
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діяльності не набрав мінімуму в 100 балів, то з заробітної плати вираховується певна сума у 
відсотковому розмірі від посадового окладу. Так, наприклад, якщо працівник отримав 90 балів, 10 % 
від посадового окладу сплачується на штраф. Максимальна сума по всім критеріям оцінки складає 
200 балів та розподіляється наступним чином (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Шкала переведення балів для нарахування матеріального преміювання працівників 
закладів культури сільської місцевості 

Джерело: складено автором 
 

Оскільки таку оцінку запропоновано проводити кожного місяця, то розмір виплат доцільно 
нараховувати впродовж наступного місяця за результатами попереднього. Використання методу 
бальної оцінки створить додаткові передумови для підсилення мотивації творчих працівників, що 
сприяє підвищенню продуктивності праці та наданню більш якісних послуг. 

Висновки з проведеного дослідження. Вирішено актуальну проблему мотиваційного 
механізму творчих працівників сільської місцевості на основі бальної системи оцінки: 

– проаналізовано види мотивації працівників культури сільської місцевості; 
– визначено критерії вимірювання бальної системи оцінювання; 
– розроблено шкалу переведення балів для матеріального преміювання працівників. 
Практичне застосування даної методики дозволяє запровадити системний підхід до оцінки, 

сформулювавши нові вимоги до працівників закладів культури сільської місцевості. Запропонована 
система бальних оцінок успішно реалізується на комп’ютерній техніці. 

Перспективою подальших досліджень у цьому напрямі може бути розробка більш комплексного 
механізму мотивації з урахуванням нових критеріїв оцінки. 
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Лелюк Ю.В. МЕХАНІЗМ МОТИВАЦІЇ ТВОРЧИХ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ НА ОСНОВІ 

БАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНКИ 
Мета – розробка концепції ефективного мотиваційного механізму творчих працівників сільської місцевості 

на основі бальної системи оцінки. 
Методика дослідження. Реалізація поставленої мети здійснена завдяки використанню загальнонаукових 

та спеціальних методів дослідження. Методичною основою дослідження є наукові праці вітчизняних та зарубіжних 
авторів, які присвятили свої роботи питанням розвитку оцінки та мотивації працівників. У процесі дослідження 
використані наступні методи, зокрема: аналізу, синтезу, індукції і дедукції (при теоретичному узагальненні та 
обґрунтуванні актуальності даного дослідження), розрахунково-аналітичний метод (при оцінці коефіцієнта 
вагомості кожної оцінюваної категорії), метод економетричного моделювання (при прогнозуванні шкали 
переведення балів для нарахування матеріального преміювання працівників закладів культури сільської 
місцевості), візуальні або графічні методи (рисунки та таблиці, які дають синтезоване уявлення про 
досліджуваний об’єкт), абстрактно-логічний метод (для теоретичних узагальнень і формування висновків 
дослідження), інші спеціальні методи та прийоми, які допомогли здійснити комплексний аналіз та вирішити 
поставлені науково-прикладні завдання. 

Результати. Запропоновано методику оцінки особистого внеску у діяльність та розвиток закладів культури 
сільської місцевості (бальна система оцінювання), що в результаті дозволить оцінювати показники роботи 
працівника і одночасно розвивати його потенціал. 

Визначено критерії бальної системи оцінювання. Встановлено діапазон оцінки кожної критерії вимірювання. 
Проаналізовані критерії оцінювання «Дисципліни та трудової ефективності» працівників клубних установ та 
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бібліотек. Охарактеризовано критерії оцінювання «Організаторських здібностей та творчої активності». Визначено 
критерії оцінювання «Індивідуальних якостей працівника». Окреслено оцінку «Рівня професійних знань на основі 
Єдиної тарифної сітки. Запропоновано додаткові критерії оцінювання даної категорії. Представлено у балах 
оцінку показників кожної критерії. 

Здійснено характеристику коефіцієнта вагомості кожної оцінюваної категорії та визначено, що найвищий 
коефіцієнт вагомості складає критерій оцінювання «Дисципліна та трудова ефективність», з показником в 39 %. 
Запропоновано шкалу переведення балів для нарахування матеріального преміювання працівників закладів 
культури сільської місцевості. 

Наукова новизна. Вперше запропоновано механізм розвитку мотиваційної системи у закладах культури 
сільської місцевості на основі бальних оцінок. 

Практична значущість. Практичне застосування даного механізму дозволяє запровадити системний підхід 
до оцінки, сформулювавши нові вимоги до працівників закладів культури сільської місцевості. Запропонована 
система бальних оцінок успішно реалізується на комп’ютерній техніці. 

Ключові слова: оцінка, мотивація, механізм, працівник культури, методика оцінки, бальна система оцінки, 
критерії оцінювання, заклад культури, сільська місцевість. 

 
Lel іuk Yu.V. THE MOTIVATION MECHANISM OF CREATIVE EMPLOYEES IN RURAL A REAS BASED ON 

GRADING EVALUATION  
Purpose  is to develop the concept of effective motivation mechanism artists countryside based on grading 

evaluation system. 
Methodology of research.  The purpose achievement is accomplished by using general scientific and special 

research methods. The methodical basis of the given research is scientific researches of native and foreign authors who 
dedicated their works to the development of evaluation and motivation of employees. The following methods were used 
in the study: analysis, synthesis, induction and deduction (for the theoretical synthesis and substantiation of the research 
relevance), calculation and analytical method (for the value factor of each evaluated category), econometric modeling 
method (for predicting the scale of grade transfering for financial bonuses for the employees of cultural institutions in 
rural areas), visual or graphical methods (pictures and tables providing synthesized picture of the object studied) 
abstract-logical method (for theoretical generalizations and forming conclusions of the research), other special methods 
and techniques that helped accomplish a comprehensive analysis and solve the scientific- applied problems set. 

Findings.  The article suggests a methodology for evaluating the personal contribution to the activities and 
development of cultural institutions in rural areas (grading evaluation system), which as a result is to assess the 
evaluation of the employee work performance and simultaneously the development of their potential.  

The grading evaluation system criterions have been determined. The evaluation criteria range for each 
measurement is established. The study has analyzed evaluation criterions for "Discipline and work efficiency" of 
employees in local social clubs and libraries, “Organizational skills and creative activity”, " Individual qualities of the 
employee”, "Professional knowledge level” based on Unified wages scale, and has proposed additional evaluation 
criteria for this category. The evaluation grading of each criterion is presented in points.  

The research presents characteristics of estimated value coefficient for each category and determines that the 
highest rate of value coefficient is the "discipline and work efficiency" criterion with the figure of 39%. The grades transfer 
scale of material bonus charging for employees of cultural institutions in rural areas is proposed. 

Originality.  The mechanism of motivational system development of cultural institutions in rural areas. 
Practical value.  Practical application of this method allows to implement a systematic approach to assessing, 

formulating new requirements for employees of cultural institutions in rural areas. The proposed system has been 
successfully implemented scores by computer technology. 

Key words:  grade, motivation, mechanism, worker of culture, grading methods, rating system assessment, 
evaluation criteria, cultural institution, rural areas. 

 
Лелюк Ю.В. МЕХАНИЗМ МОТИВАЦИИ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ НА 

ОСНОВЕ БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
Цель – разработка концепции эффективного мотивационного механизма творческих работников сельской 

местности на основе балльной системы оценки. 
Методика исследования. Реализация поставленной цели осуществлена благодаря использованию 

общенаучных и специальных методов исследования. Методической основой исследования являются научные 
труды отечественных и зарубежных авторов, посвятивших свои работы вопросам развития оценки и мотивации 
работников. В процессе исследования использованы следующие методы, в частности: анализа, синтеза, 
индукции и дедукции (при теоретическом обобщении и обосновании актуальности данного исследования), 
расчетно-аналитический метод (при оценке коэффициента весомости каждой оцениваемой категории), метод 
эконометрического моделирования (при прогнозировании шкалы перевода баллов для начисления 
материального премирования работников учреждений культуры сельской местности), визуальные или 
графические методы (рисунки и таблицы, которые дают синтезированное представление об исследуемом 
объекте), абстрактно-логический метод (для теоретических обобщений и формирования выводов исследования), 
другие специальные методы и приемы, которые помогли осуществить комплексный анализ и решить 
поставленные научно-прикладные задачи. 

Результаты. В статье предложена методика оценки личного вклада в деятельность и развитие 
учреждений культуры сельской местности (балльная система оценивания), что в результате позволит оценивать 
показатели работы сотрудника и одновременно развивать его потенциал. Определены критерии балльной 
системы оценивания. Установлено диапазон оценки каждой критерии измерения. Проанализированы критерии 
оценки «Дисциплины и трудовой эффективности» работников клубных учреждений и библиотек. 
Охарактеризованы критерии оценки «Организаторских способностей и творческой активности», определены 
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критерии оценки «Индивидуальных качеств работника», обозначено оценку «Уровня профессиональных знаний 
на основе Единой тарифной сетки и предложены дополнительные критерии оценивания данной категории. 
Представлено в баллах оценку показателей каждой критерии.  

Осуществлено характеристику коэффициента весомости каждой оцениваемой категории и определено, 
что самый высокий коэффициент весомости составляет критерий оценки «Дисциплина и трудовая 
эффективность», с показателем в 39 %. Предложено шкалу перевода баллов для начисления материального 
премирования работников учреждений культуры сельской местности. 

Научная новизна. Предложен механизм развития мотивационной системы в учреждениях культуры 
сельской местности. 

Практическая значимость. Практическое применение данного механизма позволяет ввести системный 
подход к оценке, сформулировав новые требования к работникам учреждений культуры сельской местности. 
Предложенная система балльных оценок успешно реализуется на компьютерной технике. 

Ключевые слова: оценка, мотивация, механизм, работник культуры, методика оценки, балльная система 
оценки, критерии оценки, учреждение культуры, сельская местность. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛУ НЕПРЯМИХ 
ВИТРАТ В КОНТЕКСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ 
РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ  

 
Постановка проблеми. Перехід до ринкових умов вимагає радикального переосмислення 

змісту, методів та інструментарію планування, що особливо стосується підприємств 
машинобудування з їх широкою номенклатурою, значною трудомісткістю та тривалістю виробничого 
процесу. Проте, на більшості підприємств виникають труднощі перехідного періоду, пов’язані з 
відсутністю єдиного методологічного підходу в плануванні. Під час розробки нових підходів до 
планування необхідно враховувати головну відмінність ринкового планування від директивного – 
більш швидке протікання ринкових процесів. Головною задачею вітчизняних підприємств в таких 
умовах є використання нових підходів та інструментів, які б забезпечили відповідний рівень гнучкості 
підприємства в динамічних умовах зовнішнього середовища. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В економічній літературі багато уваги приділяється 
проблемам управління, планування та розвитку економічних систем в умовах невизначеності та 
розробки відповідного інструментарію підвищення гнучкості системи прийняття рішень. Зокрема, ще 
А. Файоль виділив чотири принципи планування, одним з яких є принцип гнучкості [1]. Серед 
сучасників про необхідність гнучкості планування відмічається в роботах А. Файоля, В. Іванової, 
Т. Лівошко, Д. Хана, В. Хойера, О. Орлова, Є. Рясних, В. Савчука та інших. Відомий фахівець в галузі 
планування Д. Хан вважає, що основною умовою високої ефективності системи планування та 
контролю є наявність наступних ознак: гнучкість, актуальність та економічність. Гнучкість системі 
планування властива тоді, коли вона може пристосовуватись до змін внутрішнього та зовнішнього 
середовища [2, с. 51].  

На думку В. Хойера, для здійснення принципу гнучкості плани необхідно розробляти з 
врахуванням можливостей змін, які відбуваються в зовнішньому чи внутрішньому середовищі. Тому 
при їх складанні доцільно включати так звані резерви - «надбавки безпеки або фінансові подушки». 
При дотримані цього правила необхідно також планувати величину таких резервів, оскільки їх 
необґрунтоване застосування відображається на результатах планування [3, с. 25]. На думку 
В. П. Савчука, гнучке планування – це розробка єдиної системи взаємопов’язаних поточних планів, що 
дозволяє постійно контролювати стан підприємства, терпимою до внесення коректна по ходу 
діяльності, що є єдиним узгодженим приписом і індикатором роботи для всіх відділів фірми [4].  

Більш детальний аналіз вітчизняних наукових досліджень з цього питання вказує на досить 
глибоке опрацювання цієї проблеми, що свідчить про її актуальність для вітчизняних підприємств. 
Проте, рекомендації, як правило, стосуються або рівня стратегічного планування, або ж вирішення цих 
проблем пропонується за допомогою економіко-математичного моделювання, що значно ускладнює їх 
практичне використання. Таким чином, на сьогодні не вироблено ефективного механізму коригування 
планових показників, які б забезпечили високий рівень гнучкості саме системи поточного планування 
на підприємстві в контексті оптимізації фінансових результатів промислових підприємств. Проблема 
полягає у відсутності дієвих методів та інструментів, які б були адекватними сучасним умовам 
господарювання та забезпечували можливість швидкого реагування підприємства до змін зовнішнього 
та внутрішнього середовища в контексті оптимізації фінансових результатів.  

Постановка завдання. Процес планування діяльності підприємства передбачає виконання 
значної кількості операцій, пов’язаних зі збором та опрацюванням інформації, необхідної для 
прийняття вірних та оперативних рішень. Аналіз різних методів планування має важливе значення для 
забезпечення умов постійного зростання ефективності діяльності та впливає на показники 
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рентабельності та якість їх планування. В умовах невизначеності економіки процес планування є 
складним і багатогранним, він включає в себе глибокий економічний аналіз виробничих і фінансових 
показників за попередній період, що передував плановому [5]. Метою дослідження є вироблення 
підходів до планування та розподілу непрямих витрат з врахуванням оптимізації фінансових 
результатів промислових підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогоднішній час досить актуальною 
проблемою залишається питання планування та розподілу непрямих витрат підприємства. Вона 
полягає у визначенні їх розміру і розподілі за видами продукції. Ці витрати залишаються найбільш 
важко контрольованим видом витрат, складність яких полягає у тому, що вони є сумою різних і, як 
правило, не пов’язаних між собою витрат. Неефективне управління та контроль за непрямими 
витратами призводить до їх необґрунтованого зростання.  

З позиції планування неприйнятним є підхід до визначення собівартості реалізованої продукції, 
що пропонується П(С)БО-16. У відповідності до цього стандарту, змінні загальновиробничі витрати 
розподіляються виходячи з фактичної потужності (фактичного обсягу виробництва), а постійні – 
виходячи з так званої «нормальної потужності» [6]. Таким чином, постійні загальновиробничі витрати 
повністю включаються у виробничу собівартість за умови, коли фактичний обсяг виробництва 
дорівнює або більше ніж «нормальна потужність». Якщо ж обсяг виробництва менший, ніж 
«нормальна потужність», а ставка залишилась попередньою, то відбувається «недопоглинання 
непрямих витрат» та викривлення реальної виробничої собівартості продукції та валового прибутку за 
окремим виробами та підприємству в цілому. Використання такого способу визначення непрямих 
витрат може бути виправданим лише в умовах повної стабільності плану виробництва, що в ринкових 
умовах є малоймовірним.  

На нашу думку, методологічно вірним є використання як річних, квартальних, так і місячних 
ставок розподілу цих затрат. Але різниця полягає в цілях їх використання: якщо планові річні ставки 
використовувати з метою визначення цін на продукцію, то місячні – для планування й аналізу місячних 
планових показників. 

Проте, проблеми управління непрямими витратами на цьому не закінчуються. Основна задача 
управління ними полягає у визначенні розміру цих витрат на основі даних підрозділів, в яких вони 
виникають, для їх подальшого розподілу між виробами для визначення повної собівартості виробу та 
їх рентабельності. В цьому випадку постає проблема вибору бази їх розподілу, оскільки необхідно 
чітко усвідомлювати, що вибрана база розподілу суттєво впливає на собівартість продукції і 
рентабельність окремих виробів.  

В економічній літературі та на практиці пропонуються різні бази розподілу цих затрат. Зокрема, 
аналіз діяльності 46 підприємств промисловості Хмельницької області показав, що біля 3/4 опитаних 
підприємств за базу розподілу непрямих витрат використовують прямий фонд заробітної плати і 
близько 20 % – змінні витрати. На нашу думку, підхід, за яким непрямі витрати розподіляються 
відповідно до одного носія витрат (бази розподілу) – часу роботи або величини заробітної плати 
основних виробничих робітників, часу роботи устаткування, суми матеріальних або прямих витрат є 
принципово невірним. До того ж, ці результати не можуть бути використані для порівняльної оцінки 
рентабельності, а тим більше – для формування ціни.  

В даному випадку ми погоджуємось з думкою О. Орлова, який критикує сучасний підхід щодо 
розподілу непрямих витрат. Автор відзначає, що «розподіл непрямих витрат (загальновиробничих, 
адміністративно-збутових) традиційними методами (пропорційно прямій зарплаті, машино-годинам, 
змінним затратам і т.п.) приводить до викривлення інформації, що позбавляє підприємства 
можливості приймати вірні оперативні рішення в сфері ціноутворення, асортиментної політики, аналізі 
витрат тощо» [7]. 

О. Орлов пропонує розподіляти непрямі витрати пропорційно маржинальному прибутку, що має 
наступні переваги: 

− метод доволі простий і не потребує великих затрат для розрахунку, а за необхідності і 
перерахунку; 

− забезпечує повний розподіл всіх непрямих затрат; 
− забезпечує достатньо точну порівняльну оцінку прибутковості і рентабельності окремих 

виробів. 
Крім того, у багатьох наукових джерелах розкривається новий метод – аналіз чутливості 

фінансових результатів, де пропонується ряд формул для розрахунку впливу на прибуток зміни цін, 
обсягів реалізації, змінних та постійних витрат. Проте ці розрахунки можна проводити за умови, якщо 
виробляється один вид продукції. Як зазначає колектив авторів, в умовах багатономенклатурного 
виробництва величина базового прибутку за видами продукції дуже сильно залежить від застосування 
того чи іншого традиційного методу розподілу постійних витрат. Під час розподілу постійних витрат 
пропорційно до прямої заробітної плати найбільш прибутковими виявляться вироби із низьким рівнем 
прямої зарплати, а під час розподілу пропорційно до матеріальних витрат – вироби з найменшою 
матеріаломісткістю. Зміна обсягу реалізації одного виробу, ціни іншого тощо в результаті спричиняє 
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перерозподіл постійних витрат, а величина прибутку вже не дорівнюватиме сумі базового прибутку та 
його приросту від тої чи іншої зміни [8]. 

При задачах оптимізації асортиментної політики пропонується використовувати «коефіцієнт 
маржинального прибутку», який відображає потенційну рентабельність виробів. Слід зазначити, що 
зміна розміру накладних затрат чи способу їх розподілу не впливає на його значення, а його рівень 
залежить від співвідношення лише змінних затрат та ціни виробу.  

Про можливий характер помилок та їх наслідки в плануванні при використанні традиційних баз 
розподілу накладних затрат може свідчити інформація табл. 1 та табл. 2, при чому в табл. 1 непрямі 
витрати розподілено пропорційно прямій заробітній платі, а в табл. 2 – маржинальному прибутку.  

Таблиця 1 
План виробництва продукції (непрямі витрати розподілені пропорційно заробітній платі) 

 

Назва 
виробу 

Кіль-
кість 

Прямі 
витрати, 
грн. 

Ціна 
Тов. 

випуск, 
грн. 

Марж. прибуток, 
грн. 

Непрямі 
витрати, грн. 

Повна с/ть, 
грн. 

Прибуток, 
грн. Rзп 

Котел 
АОГВМН-

7ЕВ 
100 666 66634 870 87000 203 20366 195 19597 862 86231 7,69 768 0,891 

Котел 
АОГВМН-

7Е 
786 574 451344 825 648450 250 196995 186 146610 760 597955 64,24 50494 8,445 

Котел 
АОГВМН-

7ХВ 
300 762 228822 970 291000 207 62130 195 58792 958 287614 11,29 3385 1,177 

Всього    746800   1026450   279491   225000   971800   54649 5,624 

Джерело : авторська розробка 
 
Найбільша небезпека використання традиційних баз розподілу непрямих витрат пов’язана з 

викривленням інформації щодо повної собівартості, прибутку та відповідно рентабельності кожного 
виробу. 

Таблиця 2 
План виробництва продукції  

(непрямі витрати розподілені пропорційно маржинальному прибутку) 
 

Назва 
виробу 

Кіль-
кість 

Прямі 
витрати, грн. Ціна 

Тов. 
випуск, 
грн. 

Марж. 
прибуток, 

грн. 

Непрямі 
витрати, грн. 

Повна с/ть, 
грн. 

Прибуток, 
грн. Rзп 

Котел 
АОГВМН-

7ЕВ 
100 666 66634 870 87000 203 20366 163 16395,33 830 83029 39 3970 4,78 

Котел 
АОГВМН-7Е 786 574 451344 825 648450 250 196995 201 158587,89 776 609932 49 38517 6,31 

Котел 
АОГВМН-

7ХВ 
300 762 228822 970 291000 207 62130 166 50016,784 929 278838 40 12161 4,36 

Всього    746800   1026450   279491   225000   971800   54649   

Джерело : авторська розробка 
 
При цьому існує типова помилка, яка може з’явитись на підприємстві в сфері асортиментної 

політики в результаті отримання таких даних. Припустимо, існує можливість додаткової реалізації 
виробів, але виробничі можливості в короткостроковому періоді дозволяють збільшити виробництво 
лише одного виробу. Таким чином, потрібно вибрати той виріб, який забезпечить більший приріст 
прибутку. Тобто стоїть питання вибору критерію оцінки. Звичайно, рядовий економіст за критерій 
прийме рентабельність: де вона вища, той виріб краще. Але, не все так просто. Для більшої зручності 
порівняння інформації ми визначили рентабельність кожного виробу при використанні прямої 
заробітної плати та маржинального прибутку як бази розподілу накладних затрат. Зокрема, 
інформація табл. 1 та табл. 2 свідчать, що найбільш «привабливим» виробом є «котел АОГВМН-7Е», 
оскільки його рентабельність при розподілі непрямих витрат пропорційно прямій заробітній платі та 
маржинальному прибутку є найвищою. 

Трошки складніше з виробами «котел АОГВМН-7ЕВ» та «котел АОГВМН-7ХВ», які мають різні 
значення рангів рентабельності, розрахованої при розподілі непрямих витрат пропорційно прямого 
фонду заробітної плати та маржинального прибутку. Так, ранжування рентабельності при розподілі 
непрямих витрат пропорційно прямого фонду заробітної плати вказує на більшу перспективність 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ    44’’ 22001155[[2299]]  
Міжнародний науково-виробничий журнал 

 

 148 

виробу «котел АОГВМН-7ХВ», який зайняв друге місце в ранзі, що суперечить розрахункам, 
проведеним при використані бази розподілу маржинального прибутку.  

Тобто, перед нами постала проблема вибору: яка база розподілу непрямих витрат є більш 
об’єктивною? На практиці, економіст може бути введений в оману такими розрахунками, не знаючи, 
яким з них довіряти. Проте, який з розрахунків є вірним можна перевірити за допомогою формули (1): 

 

МПі
Рі

Р
ПМ ×∆=∆=∆

,     (1) 

де ∆М, ∆  П – відповідно приріст маржинального прибутку й прибутку, грн.;  
∆Р – додаткова величина змінних витрат, грн.;  
Рi – змінні затрати по i-му виробу, грн.; 
МПi – маржинальний прибуток по i-му виробу, грн. 

 
Розглянемо ситуацію, якщо 100 тис. грн. послідовно направити на додаткове виробництво 

кожного виробу окремо. Результати розрахунку наведено в табл. 3. 
Таблиця 3 

Ранги рентабельності та коефіцієнта маржинального прибутку 
 

Продукція Rзп, % Rмп, % Кмп 
ранг 

приріст виробництва 
виробів, шт. 

приріст 
маржинального 

прибутку (прибутку), 
грн. 

Rзп, % Rмп, % Кмп 

котел АОГВМН-
7ЕВ 

0,89 4,78 0,23 3 2 2 150 30539,9 

котел АОГВМН-7Е 8,45 6,31 0,30 1 1 1 174 43646,3 

котел АОГВМН-
7ХВ 1,18 4,36 0,21 2 3 3 131 27152,1 

Джерело : авторська розробка 
 
Звичайно, найбільший приріст прибутку буде по виробу «котел АОГВМН-7Е» – 43646,3 тис. грн. 

Якщо ж направити 100 тис. грн. на виробництво інших виробів, то стане зрозумілим, що більш 
привабливим в цьому плані є виріб «котел АОГВМН-7ЕВ», приріст прибутку по якому складе 30539,9 
грн., що більше, якщо ці кошти спрямувати на виробництво виробу «котел АОГВМН-7ХВ». Пояснення 
цьому досить просте: оскільки в якості бази розподілу накладних затрат використовується пряма 
заробітна плата, то більш трудомісткий виріб взяв на себе більше накладних затрат, що призвело до 
викривлення повної собівартості, прибутку та, відповідно, рентабельності. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, підприємства, що використовують 
традиційні бази розподілу непрямих витрат позбавляють себе можливості отримання та аналізу точної 
інформації щодо собівартості та рентабельності власної продукції. Ігнорування цих процесів може 
призвести до прийняття необґрунтованих та помилкових рішень. І причина в цьому –традиційні 
методи розподілу непрямих витрат. На нашу думку, для створення ефективної системи планування, 
яка б забезпечувала менеджерів вірною та оперативною інформацією, необхідно дотримуватись 
одного правила: розподіляти непрямі витрати пропорційно маржинальному прибутку, що забезпечить 
економістів точною інформацією про такі показники, як собівартість виробів, ціна та прибуток. 
Використання коефіцієнта беззбитковості та коефіцієнта маржинального прибутку забезпечує процес 
планування та управління підприємством. Ці інструменти потрібно покласти в основу системи гнучкого 
планування. В подальших наукових працях планується більш детальніше проаналізувати можливість 
використання вказаних інструментів планування на підприємствах машинобудування. 
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Несторишен І.В., Хома Д.М. ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛУ НЕПРЯМИХ ВИТРАТ В 

КОНТЕКСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Мета – вироблення підходів до планування та розподілу непрямих витрат з врахуванням оптимізації 

фінансових результатів промислових підприємств. 
Методика дослідження. В процесі дослідження використані такі методи: структурно-логічний аналіз – при 

побудові логіки та структури роботи; метод деталізації та синтезу для вивчення предмету і взаємозв’язку його 
складових частин. Крім того, використовувалися загальнонаукові прийоми аналізу та специфічні прийоми 
економічного дослідження: спостереження і порівняльний аналіз, синтез і групування даних, історичний і логічний 
підходи тощо. 

Результати. Виявлені певні проблеми в прийнятті управлінських рішень під час формування виробничої 
програми підприємства. Встановлено, що розподіл непрямих витрат пропорційно прямому фонду оплати праці чи 
загальної суми прямих витрат підприємства призводить до викривлення інформації, яка використовується в 
процесі оптимізації асортиментного випуску промислового підприємства. Запропоновано нові інструменти 
гнучкого планування для промислових підприємств шляхом використання коефіцієнту беззбитковості в процесі 
розподілу непрямих витрат пропорційно маржинальному прибутку, що забезпечить економістів більш точною 
інформацією про такі показники, як собівартість виробів, ціна та прибуток.  

Наукова новизна. Запропоновано методичний підхід розподілу непрямих витрат та формування 
виробничої програми в контексті оптимізації фінансових результатів промислових підприємств. 

Практична значущість. Запропоновано шляхи удосконалення системи планування на промислових 
підприємствах шляхом впровадження гнучкого планування з використанням відповідних інструментів, що 
дозволить оптимізувати фінансові результати промислових підприємств. 

Ключові слова: планування, маржинальний прибуток, непрямі витрати, фінансові результати. 
 

Nestoryshen I.V., Homa D.M. FEATURES PLANNING AND ALLOCATION OF INDIRECT COSTS IN THE 
CONTEXT OPTIMIZATION OF FINANCIAL RESULTS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 

Purpose – to develop approaches to planning and allocation of indirect costs in view of optimizing financial results 
of enterprises. 

Methodology of research. When writing an article following methods were used: structural and logical analysis – 
in the construction of the logic and structure of the work; detail and method of synthesis for the study of the subject and 
interrelationships of its component parts. In addition, the general scientific methods of analysis used and the specific 
methods of economic research: observation and comparative analysis, synthesis and group data, historical and logical 
approach, and the like. 
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Finding. Some problems revealed in decision-making during the formation of the production program of the 
company. Established that allocation of indirect costs in proportion to direct payroll or the total amount of direct costs of 
the enterprise leads to distortion of information used in the optimization of assortment of industrial enterprises. The new 
flexible planning tools for industrial companies using break-even factor in the allocation of indirect costs in proportion to 
the profit margin that economists provide more accurate information on such factors as the cost of products, price and 
profit. 

Originality. The methodical approach of allocation of indirect costs and the formation of the production program in 
the context of optimizing the financial results of industrial enterprises. 

Practical value. Ways of improving the system of planning at industrial enterprises through the introduction of 
flexible planning, using appropriate tools that will optimize the financial results of industrial enterprises. 

Key words: planning, profit margin, indirect costs, financial results. 
 
Несторишен И.В., Хома Д.M. ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕПРЯМЫХ 

РАСХОДОВ В КОНТЕКСТЕ ОПТИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

Цель – выработка подходов к планированию и распределения косвенных расходов с учетом оптимизации 
финансовых результатов промышленных предприятий. 

Методика исследования. При написании статьи были использованы следующие методы: структурно-
логический анализ – при построении логики и структуры работы; метод детализации и синтеза для изучения 
предмета и взаимосвязи его составных частей. Кроме того, использовались общенаучные приемы анализа и 
специфические приемы экономического исследования: наблюдение и сравнительный анализ, синтез и 
группировки данных, исторический и логический подходы и тому подобное. 

Результаты. Выявлены определенные проблемы в принятии управленческих решений при формировании 
производственной программы предприятия. Установлено, что распределение косвенных затрат 
пропорционально прямого фонда оплаты труда или общей суммы прямых расходов предприятия приводит к 
искажению информации, используемой в процессе оптимизации ассортиментного выпуска промышленного 
предприятия. Предложены новые инструменты гибкого планирования для промышленных предприятий путем 
использования коэффициента безубыточности в процессе распределения косвенных расходов пропорционально 
маржинальной прибыли, что обеспечит экономистов более точной информацией о таких показателях, как 
себестоимость изделий, цена и прибыль. 

Научная новизна. Предложен методический подход распределения косвенных расходов и формирования 
производственной программы в контексте оптимизации финансовых результатов промышленных предприятий. 

Практическая значимость. Предложены пути совершенствования системы планирования на 
промышленных предприятиях путем внедрения гибкого планирования с использованием соответствующих 
инструментов, что позволит оптимизировать финансовые результаты промышленных предприятий. 

Ключевые слова: Планирование, маржинальная прибыль, косвенные расходы, финансовые результаты. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 
ФОРМУВАННЯ ТА ОБЛІКУ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ 

КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ  
 
Постановка проблеми. Функціонування банківської системи України в умовах несприятливої 

економіко-політичної ситуації характеризується низкою ключових проблем. Так, сьогодні значна кількість 
банківських установ визнана неплатоспроможними, збільшився обсяг зобов’язань завдяки девальвації 
національної валюти, а також погіршилась якість активів банків тощо. Пошук шляхів підвищення 
ефективності діяльності вітчизняних банків направлений на врегулювання фінансово-банківської кризи 
за рахунок удосконалення діючого законодавства, особливо в частині формування та обліку статутного 
капіталу, мінімальний розмір якого буде суттєво зростати протягом наступних 10 років. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблем формування та обліку 
статутного капіталу банку присвячено наукові праці багатьох вчених та економістів, зокрема, 
І. Волкової, Л. Кіндрацької, А. Кірізлєєва, О. Коренєва, Н. Литвин, О. Мірошниченко, Т. Савченко, 
С. Смерічевського та ін. Попри значні здобутки у процесі формування методики обліку капіталу 
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комерційних банків, зміни основних законодавчих норм вимагають оновлювати підходи до 
відображення на рахунках основних банківських операцій саме зі статутним капіталом.   

Постановка завдання. Метою статті є дослідження особливостей формування та обліку 
статутного капіталу комерційних банків відповідно до вимог вітчизняного законодавства.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до Закону України «Про банки і 
банківську діяльність» [1], статутний капітал – це сплачена грошовими внесками учасників банку 
вартість акцій, паїв банку в розмірі, визначеному статутом. Статутний капітал банку формується 
відповідно до вимог законодавства України та установчих документів банку. Грошові внески для 
формування та збільшення статутного капіталу банку резиденти України здійснюють у гривнях, а 
нерезиденти – в іноземній вільно конвертованій валюті або у гривнях.  

З метою підвищення ефективності та забезпечення стабільної діяльності банків України 
Постановою Правління Національного банку України № 464 від 06.08.2014 р. «Про приведення 
статутного капіталу банків у відповідність до мінімально встановленого розміру» [2] підвищено вимоги 
до мінімального розміру статутного капіталу нових банків до 500 млн грн. та затверджено графік 
приведення докапіталізації діючих банків протягом 10 років (рис. 1).  

Рис. 1. Законодавче регулювання мінімального розміру статутного капіталу банків України, 
2016-2024 рр. 

Джерело : складено авторами на основі [2] 
 
Станом на 01.01.2015 р. статутний капітал вітчизняних банків становить 180,2 млрд грн, що на 

51,2% більше порівняно з 2010 р. Проте в результаті значної девальвації національної валюти, 
погіршення якості кредитного портфелю, зростання валютних ризиків, а також скорочення кількості 
банків, які мають банківські ліцензії Національного банку України (з 180 до 163 банків), статутний 
капітал вітчизняних банків у січні 2015 р. зменшився на 2,7% порівняно з 2014 р., що є негативною 
тенденцією розвитку банківського сектора економіки (рис. 2). 

Відповідно до аналітичного огляду банківської системи, протягом І кварталу 2015 р. 8 
банківських установ збільшили статутний капітал на загальну суму 7,44 млрд грн. з метою підтримки 
власного бізнесу (табл. 1). В свою чергу, протягом І кварталу 2014 р. статутний капітал було 
збільшено лише на 1,31 млрд грн. задля розширення діяльності, за винятком деяких банків, які 
нарощували капіталізацію, щоб забезпечити виконання законодавчо встановлених вимог щодо 
мінімального розміру статутного та регулятивного капіталів.  
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Рис. 2. Динаміка обсягів статутного капіталу банків України, 2010-2015 рр. 

Джерело : складено авторами на основі [3] 
 

Таблиця 1 
Банки, які збільшили статутний капітал протягом І кварталу 2015 р., тис. Грн 

 
Назва банку Група 01.01.2015 р. 01.04.2015 р. Зміни за І квартал 2015 р. 

Укрексімбанк 
І 

16689041,86 21689041,75 4999999,89 
ВТБ Банк 5415764,43 6615784,41 1200019,97 
Банк «Фінансова 
Ініціатива» ІІ 

2000000 2280000 280000 

Укрінбанк 405000 505000 100000 
Банк інвестицій та 
заощаджень 

ІІІ 

250000 500000 250000 

Банк Національні 
Інвестиції 161000 241000 80000 

Піреус Банк МКБ 1627792 2077274 449482 
Таскомбанк 220000 299200 79200 

ВСЬОГО х х 7438701,87 
Джерело : складено авторами на основі [3] 
 
Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів 

[4] передбачено вимоги до формування та обліку статутного капіталу банку, зокрема, засновники 
(учасники) юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, акумулюють кошти для 
формування статутного капіталу не нижче розміру, передбаченого статтею 31 Закону України «Про 
банки і банківську діяльність», на накопичувальному рахунку, що відкривається в Національному банку. 

Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України 
[5] для обліку статутного капіталу банку призначено пасивний рахунок 5000 «Статутний каптал банку». 
За кредитом даного рахунку проводяться суми збільшення статутного капіталу, а за дебетом – 
зменшення. Кредитовий залишок за даним рахунком відображає загальну суму зареєстрованого 
акціонерами чи учасниками статутного капіталу банку. 

Облік сум незареєстрованого, але сплаченого засновниками (акціонерами, учасниками) банку 
статутного капіталу (кошти за акціями або паями) з 08.01.2013 р. ведеться за рахунком 5004 «Внески 
за незареєстрованим статутним капіталом» згідно змін до деяких нормативно-правових актів 
Національного банку України, затверджених Постановою Правління НБУ від 08.01.2013 № 3 [6]. За 
кредитом рахунку проводяться суми, що отримані банком в оплату акцій або паїв до реєстрації 
статутного капіталу. За дебетом рахунку проводяться суми зареєстрованого статутного капіталу або 
суми, що повертаються в разі відмови в погодженні статуту банку. 

Акції банку можуть продаватися за номінальною вартістю або ціною, вищою від їх номінальної 
вартості. У разі продажу акцій за ціною, вищою, ніж їх номінальна вартість, виникають емісійні різниці [7]. 
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Емісійні різниці (емісійний дохід) – це сума перевищення надходжень, отриманих емітентом від 
емісії (випуску) власних акцій (інших корпоративних прав), над номінальною вартістю таких акцій 
(інших корпоративних прав) (під час їх первинного розміщення) [8]. 

Для обліку різниці між номінальною вартістю акції та ціною її розміщення призначено пасивний 
рахунок 5010 «Емісійні різниці». За кредитом рахунку проводяться суми позитивної різниці в разі 
первинного та подальшого розміщення акцій. За дебетом рахунку проводяться суми витрат на 
операцію; суми списання різниці між ціною викупу та номінальною вартістю акцій у межах залишку під 
час викупу власних акцій. 

Процедура формування та обліку статутного капіталу банку має певні етапи, послідовність яких 
визначена законодавством (рис. 3). Відмітимо, що відображення в бухгалтерському обліку статутного 
капіталу банку починається з реєстрації проспекту акцій, документу, який містить інформацію про 
розміщення акцій та інші відомості, зокрема, характеристику емітента; дані про посадових осіб 
емітента; опис діяльності емітента та можливі фактори ризику в його діяльності; відомості про грошові 
зобов'язання емітента; відомості щодо осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента; відомості 
про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації тощо. 

 
Рис. 3. Основні етапи формування та обліку статутного капіталу банку 

Джерело : складено авторами на основі [9; 10] 
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Документи, що засвідчують повну сплату засновниками внесків до статутного капіталу, 
подаються у вигляді копій платіжних документів про сплату юридичними та фізичними особами – 
учасниками банку внесків до статутного капіталу банку разом з інформацією про стан формування 
статутного капіталу. 

Висновки з проведеного дослідження. Аналізуючи зміни до банківського законодавства, 
варто відмітити, що сьогодні вони спрямовані на запобігання негативному впливу на стабільність 
банківської системи. У період докапіталізації одним з нагальних питань залишається «якість» капіталу 
та прозорість його використання. Особливості формування та обліку статутного капіталу банків 
полягають у достовірному відображенні інформації про внески акціонерів (учасників) за спрощеною 
процедурою до офіційної реєстрації результатів емісії акцій за рахунок змін до Плану рахунків 
бухгалтерського обліку банків України. 
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Баришевська І.В., Корабахіна А.Ю. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ 

ТА ОБЛІКУ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ  
Мета – дослідження особливостей формування та обліку статутного капіталу комерційних банків 

відповідно до вимог вітчизняного законодавства.  
Методика дослідження. В процесі досліджень застосовувались традиційні загальнонаукові методи 

дослідження та методи і прийоми, притаманні обліковій науці. Зокрема, для вивчення законодавчо-нормативної 
бази щодо формування та обліку статутного капіталу комерційних банків були використані методи аналізу та 
порівняння; регулювання мінімального розміру статутного капіталу – графічний метод; збільшення статутного 
капіталу комерційних банків протягом І кварталу 2015 р. – метод групування. При дослідженні особливостей 
обліку формування статутного капіталу комерційних банків застосовувався метод подвійного запису у системі 
бухгалтерських рахунків банку. 

Результати. Визначено нормативно-правові аспекти формування статутного капіталу комерційних банків 
та проаналізовано причини підвищення мінімального розміру статутного капіталу банків в умовах нестабільності 
фінансово-кредитної системи. Відображено особливості обліку внесків інвесторів у статутний капітал банку до та 
після його офіційної реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

Наукова новизна. Удосконалено схему формування та обліку статутного капіталу банку відповідно до змін 
Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, в якому введено рахунок 5004 «Незареєстрований 
статутний капітал», на відміну від раніше діючого рахунка 5001 «Несплачений зареєстрований статутний капітал 
банку». 

Практична значущість. Наведено практичні підходи поетапного відображення статутного капіталу банку в 
бухгалтерському обліку з моменту реєстрації проспекту акцій задля корегування положень облікової політики 
комерційних банків щодо відображення господарських операцій з формування (збільшення) зазначеного виду 
власного капіталу.  

Ключові слова: банк, статутний капітал, незареєстрований статутний капітал, проспект акцій, емісійні 
різниці.  

 
Baryshevska I.V., Korabahina A.Yu. THE LEGISLATIVE AND PRACTICAL ASPECTS OF ACCOUNTING 

AND AUTHORIZED CAPITAL OF COMMERCIAL BANKS 
Purpose – the study features is the formation and registration of the authorized capital of commercial banks in 

accordance with the requirements of national legislation. 
Methodology of research. In the process of research applied traditional methods and general scientific methods 

and techniques inherent in accounting science. In particular, to study the legal and regulatory framework for the 
formation and registration of the share capital of commercial banks were used methods of analysis and comparison; 
regulation of minimum capital – graphical method; increase the authorized capital of commercial banks during the first 
quarter of 2015 – a method of grouping. In the study of accounting features the authorized capital of commercial banks 
used the method of double entry system of bank accounts. 

Findings. Defined legal aspects of the authorized capital of commercial banks and analyzes the causes and 
increase minimum capital of banks in an unstable financial and credit system. Displaying accounting features 
contributions from investors in the authorized capital before and after its official registration in the National Commission 
on Securities and Stock Market. 

Originality. Improved circuit formation and registration of the share capital in accordance with changes in the 
Chart of Accounts of banks Ukraine, which entered due 5004 "Unregistered share capital" in contrast to the pre-existing 
account 5001 "Outstanding in authorized capital of the bank." 

Practical value. The practical approach of gradual reflect the share capital in the accounting prospectus from the 
registration of shares to adjust the provisions of commercial banks accounting policies to reflect business transactions to 
form (increase) in this type of equity. 

Key words: bank, authorized capital, unregistered share capital, the prospectus of shares emission difference. 
 
Баришевская И.В., Корабахина А.Ю. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ И УЧЕТА УСТАВНОГО КАПИТАЛА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 
Цель – исследование является особенностей формирования и учета уставного капитала коммерческих 

банков в соответствии с требованиями отечественного законодательства. 
Методика исследования. В процессе исследований применялись традиционные общенаучные методы 

исследования и методы и приемы, присущие учетной науке. В частности, для изучения нормативно-правовой 
базы для формирования и учета уставного капитала коммерческих банков были использованы методы анализа и 
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сравнения; регулирования минимального размера уставного капитала – графический метод; увеличение 
уставного капитала коммерческих банков в течение I квартала 2015 – метод группировки. При исследовании 
особенностей учета формирования уставного капитала коммерческих банков применялся метод двойной записи 
в системе бухгалтерских счетов банка. 

Результаты. Определены нормативно-правовые аспекты формирования уставного капитала 
коммерческих банков и проанализированы и причины повышения минимального размера уставного капитала 
банков в условиях нестабильности финансово-кредитной системы. Отражены особенности учета взносов 
инвесторов в уставный капитал банка до и после его официальной регистрации в Национальной комиссии 
ценных бумаг и фондового рынка. 

Научная новизна. Усовершенствована схема формирования и учета уставного капитала банка в 
соответствии с изменениями Плана счетов бухгалтерского учета банков Украины, в котором введено счет 5004 
«Незарегистрированный уставный капитал» в отличие от ранее действовавшего счета 5001 «Неоплаченный 
зарегистрированный уставный капитал банка». 

Практическая значимость. Приведены практические подходы поэтапного отображения уставного 
капитала банка в бухгалтерском учете с момента регистрации проспекта акций для корректировки положений 
учетной политики коммерческих банков по отражению хозяйственных операций по формированию (увеличению) 
указанного вида собственного капитала. 

Ключевые слова: банк, уставный капитал, незарегистрированный уставный капитал, проспект акций, 
эмиссионные разницы. 
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МОДЕЛЬ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПРАВИЛЬНОСТІ 

ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ВІДХОДАМИ 
 

Постановка проблеми. В умовах динамічного розвитку науки та техніки виникає потреба в 
трансформації економічних відносин на різних рівнях економічних систем та взаємовідносин «людина-
природа». Особливо це стосується в частині управління відходами.  

Відходи, як результат виробництва, є окремим об’єктом управління господарською діяльністю 
промислового підприємства, адже можуть виступати відповідним ресурсом в його подальшій 
діяльності, або ж підґрунтям виникнення певних витрат, які несе підприємство в ході поводження з 
ними. Все це вказує на актуальність організації внутрішнього контролю правильності облікового 
відображення операцій з відходами, результати здійснення якого мають стати підґрунтям формування 
обліково-інформаційного забезпечення процесу управління ними. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням облікового відображення виробничих 
відходів приділено значну увагу у фундаментальних дослідженнях вітчизняних і зарубіжних авторів, а 
саме: З. Гуцайлюка, О. Сайко, В. Сопка, М. Денщикова, Л. Ганєчка, А. Храмцова, В. Громова, 
С. Максутова, Л. Чернюка, Н. Пирогоиа, М. Воскобойніка, А. Ліфанчика та ін. В своїх працях науковці 
переважно акцентують увагу на порядку визнання відходів активами підприємства, на порядку їх 
облікового відображення у складі запасів підприємства та на порядку їх відображення в 
управлінському обліку. Проте питання організації належного внутрішнього контролю за правильністю 
відображення в обліку операцій з відходами залишається поза увагою вчених та практиків, що саме і 
потребує на подальші дослідження з даної тематики. 

Постановка завдання. Мета статті полягає в побудові моделі внутрішнього контролю 
правильності облікового відображення операцій з відходами, що дозволить сформувати необхідне 
обліково-інформаційне забезпечення процесу управління ними з метою дотримання основних 
положень циркулярної економіки та забезпечення отримання економічного, соціального та 
екологічного ефекту. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В системі організації внутрішнього контролю 
виділяють безліч об’єктів, які формують її цілісність та значимість для підприємства. Оскільки ж в 
процесі виробництва постійно утворюється відповідний відсоток відходів (рис. 1), то ж існує нагальна 
потреба і у виокремленні такого об’єкту внутрішнього контролю, як відходи виробництва та витрати, 
спрямовані на їх утилізацію чи захоронення [1, с. 20]. 
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Рис. 1. Шляхи отримання відходів підприємства 
Джерело : власна розробка авторів 
 
Згідно з МСА 315 «Розуміння суб’єкта господарювання та його середовища та оцінка ризиків 

суттєвих викривлень», внутрішній контроль є процесом, який визначається і на який впливають 
особи, наділені повноваженнями управління та найвищого управління, а також інший персонал, 
який надає обґрунтовану впевненість щодо досягнення цілей суб’єкта господарювання стосовно 
достовірності фінансової звітності, ефективності діяльності та дотримання застосованих законів 
та нормативних актів [5]. 

Виходячи з викладеного, приходимо до висновку, що функції внутрішнього контролю 
операцій з відходами глибоко інтегровані з функціями управління. Складно знайти хоча б один 
елемент управлінського циклу, який був би відокремлений від процесу управління відходами. 
Отже, теоретично розглядаючи кожну стадію як окремий елемент процесу управління, можна 
припустити, що елемент внутрішнього контролю операцій з відходами присутній на кожній стадії 
та пов’язаний з іншими підсистемами управління, серед яких бухгалтерський облік, аналіз, 
планування тощо [3]. 

Внутрішній контроль правильності облікового відображення операцій з відходами 
виробництва передбачає сукупність послідовних етапів, які за їх функціональним призначенням 
можна згрупувати на певні стадії: організаційну, методичну та результативну, необхідність 
дотримання яких зумовлена виконанням завдань, поставлених перед суб’єктами контролю. 

Організаційна стадія контролю передбачає визначення суб’єктів та об’єктів контролю, 
завдань, які слід вирішити у ході проведення контролю, джерел інформації, необхідної для 
здійснення контролю, вибору прийомів контролю. 

Методична стадія контролю відходів виробництва полягає у перевірці правильності 
оформлення первинних документів, відображенні відходів виробництва на рахунках 
бухгалтерського обліку, розрахунку відхилень від встановлених норм. 

Результативна стадія передбачає виявлення причин утворення таких відходів, їх аналіз і 
встановлення винних осіб, що забезпечить отримання достовірної інформації та прийняття рішень 
щодо уникнення виявлених проблем у майбутньому [1, с. 21]. 

Коротко розкривши зміст кожної зі стадій внутрішнього контролю операцій з відходами, 
вважаємо за необхідне зупинитись на більш детальному розгляді методичної стадії (рис. 2).  

Основні шляхи отримання відходів 

внаслідок діяльності основного 
та допоміжного виробництва 
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матеріалів від постачальників 

при ліквідації ОЗ, інших 
необоротних активів і МШП 

 
при проведенні ремонтів ОЗ, інших 
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у разі обставин непереборної 

сили 
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Рис. 2. Модель внутрішнього контролю правильності облікового відображення операцій з 
відходами 

Джерело : власна розробка авторів 

Перевірка правильності ведення первинного обліку відходів 

існує ймовірність того, що підприємство отримає в 
майбутньому економічні вигоди від їх 

використання 

їх вартість може бути достовірно визначена 

Зворотні відходи 

Перевірка правильності ідентифікації відходів активами підприємства 
 

Перевірка правильності поділу відходів за кваліфікаційними групами 

Незворотні відходи 

Перевірка правильності оцінки відходів 

- за справедливою 
вартістю 

- за вартістю можливого 
використання 

- за чистою реаліза- 
ційною вартістю 

- за вартістю, яка базується 
на витратах на їх видалення та 
доставки до місць зберігання 
або захоронення 

Накладна внутрішньогосподарського 
призначення 

Реєстраційні карти об’єктів утворення та 
утилізації відходів 

Перевірка матеріального балансу, аналітичного та синтетичного обліку 

Методична стадія контролю 

Організаційна стадія контролю 

Перевірка правильності відображення операцій з відходами у фінансовій звітності 

Перевірка правильності віднесення вартості відходів на фінансовий результат 

Стадія узагальнення результатів контролю 

Оформлення результатів контролю Прийняття рішення за результатами контролю 

Перевірка дозволів на поводження з відходами 

Перевірка правильності відображення операцій з відходами за чистою реалізацією 

згідно П(С)БО 9 визнаються активами за вартістю можливого 
використання 
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Дана стадія внутрішнього контролю, як свідчить рис. 2, включає кілька етапів перевірки.  
На першому етапі внутрішнього контролю правильності облікового відображення операцій з 

відходами необхідно ознайомитись з обліковою політикою в частині визнання, класифікації і обліку 
відходів, та перевірити дотримання всіх вимог передбачених нею. Традиційно для відображення в 
обліку відходи поділяють на зворотні й незворотні. Зворотними вважаються залишки сировини, 
матеріалів, напівфабрикатів та інших видів матеріальних цінностей, що утворилися у процесі 
виробництва продукції (робіт, послуг), утратили повністю або частково споживчі властивості вихідного 
матеріалу (хімічні та фізичні) і через це використовуються з підвищеними витратами (зниженням 
виходу продукції) або зовсім не використовуються за прямим призначенням (п. 2.13 
Методрекомендацій № 2) [8]. Водночас, слід пам’ятати, що Згідно з Методичними рекомендаціями з 
формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості № 373 (далі – Методичні 
рекомендації № 373) до поворотних відходів не відносять: 

− залишки матеріальних ресурсів, які відповідно до встановленої технології передаються до 
інших цехів, підрозділів підприємства як повноцінний матеріал для виробництва інших видів продукції 
(робіт, послуг); 

− супутню продукцію, що виходить одночасно з цільовим (основним) продуктом в єдиному 
технологічному процесі (у комплексному виробництві) [7]. 

Отже, зворотними відходами є тільки ті, від використання яких можна отримати економічну 
вигоду, а якщо відходи не можуть бути використані - вони вважаються незворотними. Звідси 
незворотними вважають відходи, які ні у якому вигляді підприємство не може використати чи 
застосувати з користю для себе внаслідок втрати ними споживчих цінностей (такі відходи згідно з 
чинним законодавством України підлягають знищенню або захороненню) [9]. Оскільки ж підприємство 
не очікує отримання в майбутньому економічних вигід від використання незворотних відходів, то згідно 
п. 5 П(С)БО 9 «Запаси» (далі – П(С)БО 9) такі відходи активом не визнають і оцінці не підлягають [4]. 
Проте Методичними рекомендаціями № 373 передбачено, що незворотні відходи повинні бути 
враховані при визначенні собівартості продукції, під час виробництва якої вони утворилися, і 
потребують витрат на зберігання та подальші дії з ними [7]. Тож, незворотні відходи повинні 
відображатись на субрахунку 209 «Інші матеріали» (лише в кількісному вираженні) у розрізі 
аналітичних рахунків за місцями їх утворення та видами готової продукції (виконаних робіт, наданих 
послуг), а отже, і підлягати контролю. Таким чином, на першому етапі контролю перевіряючий має 
впевнитись в правильності визнання відходів об’єктами обліку та правильності їх поділу на зворотні і 
незворотні. 

Наступним етапом контролю має стати перевірка правильності оцінки виробничих відходів. 
Варто наголосити, що в нормативних документах містяться різні підходи щодо їх оцінки. Так, стосовно 
оцінки зворотних відходів слід зазначити, що п. 12 (П(С) БО 16 «Витрати» зазначено, що «прямі 
матеріальні витрати зменшуються на вартість зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва, 
яка оцінюються в порядку, зазначеному у п. 11 цього П(С)БО» [2]. Проте у п. 11 П(С)БО 16 згадується 
лише про оцінку супутньої продукції: «виробнича собівартість продукції зменшується на справедливу 
вартість супутньої продукції, що підлягає реалізації, та на вартість супутньої продукції, яка буде 
використана на самому підприємстві, в оцінці її можливого використання» [2]. Водночас відповідно до 
п. 329 Методичних рекомендацій № 373 відходи можуть оцінюватись за однією з трьох оцінок: 

1) за справедливою вартістю - сумою, за якою може бути здійснений обмін активу, або оплата 
зобов’язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами; 

2) за чистою реалізаційною вартістю – якщо відходи реалізуються іншим підприємствам та 
організаціям з метою використання у виробництві іншої продукції; 

3) за вартістю можливого використання, яка може бути визначена виходячи з вартості подібних 
запасів за наявності їх на балансі підприємства, з урахуванням ступеня їх придатності до 
експлуатації [7]. 

Отже, в залежності від шляхів подальшого поводження з відходами можливе застосування 
наступних методів оцінки відходів - за справедливою вартістю, за чистою реалізаційною вартістю та за 
вартістю можливого використання. Вибір того чи іншого методу оцінки також залежить і від часу 
здійснення операцій з ними. Мається на увазі три часових моменти: оцінка зворотних відходів при 
оприбуткуванні із виробництва, при відпуску в подальшу переробку на самому підприємстві і під час 
реалізації на сторону. Зрозуміло, що вартісна оцінка відходів при їх виникненні відрізнятиметься від 
оцінки при їх передачі для подальшої переробки або реалізації, оскільки у двох останніх випадках 
з'являються додаткові витрати, що в процесі подальшого використання зворотних відходів потребує 
визначення їх собівартість [11, с. 216]. Методи оцінки відходів повинні чітко визначатись обліковою 
політикою підприємства, у відповідності до якої і має здійснюватись контроль за правильністю 
відображення в обліку операцій з відходами. 

В подальшому слід зосередити увагу на перевірці правильності відображення операцій з 
відходами в первинному обліку суб’єкта господарювання. Згідно Постанови КМУ «Про затвердження 
типових форм первинного обліку» первинний облік відходів підприємства мають вести відповідно до 
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Інструкції про порядок виготовлення, зберігання і застосування типових форм первинного обліку. 
Проте на сьогодні для обліку відходів затверджено лише типову форму для обліку пакувальних 
матеріалів і тари, а саме ф. № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари». Оскільки 
дотепер інших типових форм первинної документації, призначеної для обліку операцій з відходами не 
розроблено, підприємства використовують типові форми первинних документів призначених для 
обліку виробних запасів. В певній мірі можна погодитись з таким порядком облікового відображення 
операцій з відходами, оскільки відходи за своїм змістом відносяться до групи запасів, проте водночас 
слід наголосити, що документи призначені для обліку виробничих запасів в переважній більшості 
випадків не дають можливість повноцінного відображення інформації про рух відходів, їх зберігання чи 
утилізацію. Не є таємницею, що досить часто на практиці бухгалтерами використовується нетипова 
документація (власних розробок), що з однієї сторони ускладнює проведення належного контролю, а 
отже слугує підґрунтям для корупційних дій з відходами, а з іншої – ускладнює правильність 
визначення виробничої собівартості продукції підприємства та його фінансових результатів. 

Наступним кроком при перевірці операцій з відходами має стати перевірка правильності 
ведення матеріального балансу та правильності відображення в обліку витрат по їх переміщенню, 
зберіганню чи утилізації. На основі матеріального балансу необхідно з'ясувати розбіжності для кожної 
технологічної  стадії з метою встановлення дотримання нормативів утворення відходів тощо.  

Нормативи відходів сировини, матеріалів, напівфабрикатів, утворених у процесі виробництва 
продукції (виконання робіт), мають передбачатися на підприємствах в технологічних картах, кошторисі 
технологічного процесу або інших аналогічних документах на виготовлення продукції, а також у 
технічній документації на обладнання. Встановлення дотримання нормативів утворення відходів 
дозволить  визначити причин виникнення наднормативних відходів, чи вони є випадковими (форс-
мажор) чи тими, що виникли з вини конкретних осіб (якщо це доведено) та прийняти вірне 
управлінське рішення. 

На увагу зі сторони перевіряючих вимагає і контроль правильності відображення операцій з 
відходами в податковому обліку. Оскільки Законом України «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» № 71-VІІІ від 28 
грудня 2014 р. [10] запроваджено принципово новий порядок визначення податку на прибуток, який 
ґрунтується на визначенні фінансового результату (прибутку до оподаткування) за даними 
бухгалтерського обліку та його подальшого коригування на незначний перелік визначених законом 
податкових різниць, то при перевірці правильності відображення в податковому обліку операцій з 
відходами перевіряючий має звернути увагу лише на правильність сплати ПДВ та екологічного 
податку.  

При перевірці правильності відображення операцій з відходами у фінансовій звітності 
перевіряючий має звернути увагу і на те, що згідно з п. 22 П(С)БО 16 вартість поворотних відходів, 
отриманих у процесі виробництва, не повинна включатися до складу елементу операційних витрат 
«Матеріальні витрати». Але при оприбутковуванні поворотних відходів підприємствами, які 
використовують рахунки класу 8 «Витрати за елементами», інколи може виникнути задвоєння 
поелементних витрат. Так, при первісному списанні сировини і матеріалів у виробництво їх вартість 
відображається у складі елементу на відповідних субрахунках рахунка 80 «Матеріальні витрати». При 
подальшому використанні таких поворотних відходів у виробництві їх вартість буде врахована у складі 
собівартості виробленої продукції в періоді списання їх у виробництво, а, отже, і витрати, згруповані за 
елементами, в обліку будуть відображені саме в цей час. Тому може виникнути ситуація, у якій 
вартість таких відходів буде двічі відображена у складі елементу витрат «Витрати сировини і 
матеріалів». Це призводить до викривлення облікових даних і, як наслідок, до неправильного 
складання ф. № 2 Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід). 

Завершуватись внутрішній контроль правильності облікового відображення операцій з 
відходами має узагальненням результатів перевірки, встановленням причин виникнення понад 
нормативних відходів та розробкою пропозицій щодо організації правильності ведення обліку відходів 
в майбутньому. 

Висновки з проведеного дослідження. Практичне застосування розробленої моделі 
внутрішнього контролю правильності облікового відображення операцій з відходами сприятиме 
дотриманню основних положень циркулярної економіки та забезпечить отримання: економічного 
ефекту – від використання як вторинної сировини, соціального ефекту – зменшення кількості відходів, 
що вплине на здоров’я населення та підвищення якості соціальної інфраструктури ресурсів [6, с. 88], а 
також екологічного ефекту – від повторного використання відходів, що призведе до зменшення 
втрачання природних. 
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Очеретько Л.М., Сафронов Є.В. МОДЕЛЬ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПРАВИЛЬНОСТІ ОБЛІКОВОГО 

ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ВІДХОДАМИ 
Мета полягає в побудові моделі внутрішнього контролю правильності облікового відображення операцій з 

відходами, що дозволить сформувати необхідне обліково-інформаційного забезпечення процесу управління ними 
з метою дотримання основних положень циркулярної економіки та забезпечення отримання економічного, 
соціального та екологічного ефекту. 

Методика дослідження. У процесі дослідження застосовувалися як загальнонаукові, так і специфічні 
методи пізнання: методи логічного аналізу, синтезу, індукції і дедукції (при уточненні економічної сутності 
внутрішнього контролю), метод системного вивчення господарських процесів (при розробці практичних 
рекомендацій щодо удосконалення методики внутрішнього контролю правильності облікового відображення 
операцій з відходами), абстрактно-логічний метод (при узагальненні теоретичних положень, встановленні 
причинно-наслідкових зв’язків і формуванні висновків та пропозицій). 

Результати. Встановлено відмінні риси методичної стадії внутрішнього контролю правильності облікового 
відображення операцій з відходами. Розроблено модель внутрішнього контролю правильності облікового 
відображення операцій з відходами. Детально розглянуто кожну зі стадій внутрішнього контролю правильності 
облікового відображення операцій з відходами. Доведено потребу застосування методів оцінки відходів - за 
справедливою вартістю, за чистою реалізаційною вартістю та за вартістю можливого використання. 
Обґрунтовано значимість практичного застосування розробленої моделі внутрішнього контролю правильності 
облікового відображення операцій з відходами. 

Наукова новизна полягає у побудові моделі внутрішнього контролю правильності облікового відображення 
операцій з відходами, що дозволить сформувати необхідне обліково-інформаційного забезпечення процесу 
управління ними з метою дотримання основних положень циркулярної економіки та забезпечення отримання 
економічного, соціального та екологічного ефекту. 

Практична значущість полягає в тому, що основні положення даного дослідження у формі практичних 
рекомендацій можуть бути використані перевіряючими при організації внутрішнього контролю правильності 
облікового відображення операцій з відходами. 

Ключові слова: відходи, зворотні відходи, незворотні відходи, понаднормативні відходи, внутрішній 
контроль, організаційна стадія контролю, методична стадія контролю, результативна стадія контролю. 

 
Ocheretko L.M., Safronov Yе.V. MODEL OF INTERNAL CONTROL OF RIGHTNESS OF REGISTRATION 

REFLECTION OF OPERATIONS WITH WASTES 
Purpose consists of construction of model of internal control of rightness of reflection in the account of operations 

with wastes, what the necessity of the registration-informative providing will allow to form for the process of management 
by them with the purpose of observance of substantive provisions of circular economy and providing of receipt of 
economic, social and ecological effect. 

Methodology of research. In the process of research both scientific and specific methods of cognition were 
used. In-process used: methods of logic analysis, synthesis, induction and deduction (at clarification of economic 
essence of internal control), method of system study of economic processes (at development of practical 
recommendations in relation to the improvement of methodology of internal control of rightness of registration reflection 
of operations with wastes), abstractly-logical method (at generalization of theoretical positions, establishing causal 
connections and forming of conclusions and suggestions). 

Findings. The distinguishing features of the methodical stage of internal control of rightness of registration 
reflection of operations are set with wastes. The model of internal control of rightness of registration reflection of 
operations is worked out with wastes. In detail each is considered of the stages of internal control of rightness of 
registration reflection of operations with wastes. The necessity of application of methods of estimation of wastes is well-
proven on a fair value, on a net realization cost and on the cost of the possible use. Meaningfulness of practical 
application of the worked out model of internal control of rightness of registration reflection of operations is reasonable 
from. 

Originality of construction of model of internal control of rightness of reflection in the account of operations with 
wastes, what the necessity of the registration-informative providing of management process will allow to form by them 
with the purpose of observance of substantive provisions of circular economy and providing of receipt of economic, social 
and ecological effect. 

Practical value consists of that the substantive provisions of this research in form practical recommendations can 
be used by checking during organization of internal control of rightness of reflection in the account of operations with 
wastes. 

Key words: wastes, reverse wastes, irreversible wastes, wastes above of norms, internal control, organizational 
stage of control, methodical stage of control, effective stage of control. 

 
Очеретько Л.М., Сафронов Е.В. МОДЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПРАВИЛЬНОСТИ УЧЕТНОГО 

ОТРАЖЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ОТХОДАМИ 
Цель состоит в построении модели внутреннего контроля правильности отражения в учете операций с 

отходами, что позволит сформировать необходимое учетно-информационного обеспечения для процесса 
управления ими с целью соблюдения основных положений циркулярной экономики и обеспечения получения 
экономического, социального и экологического эффекта. 
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Методика исследования. В процессе исследования применялись как общенаучные, так и специфические 
методы познания. В работе использовались: методы логического анализа, синтеза, индукции и дедукции (при 
уточнении экономической сущности внутреннего контроля), метод системного изучения хозяйственных 
процессов (при разработке практических рекомендаций относительно усовершенствования методики 
внутреннего контроля правильности учетного отражения операций с отходами), абстрактно-логический метод 
(при обобщении теоретических положений, установлении причинно-следственных связей и формировании 
выводов и предложений). 

Результаты. Установлены отличительные черты методической стадии внутреннего контроля 
правильности учетного отражения операций с отходами. Разработана модель внутреннего контроля 
правильности учетного отражения операций с отходами. Детально рассмотрена каждая из стадий внутреннего 
контроля правильности учетного отражения операций с отходами. Доказана потребность применения методов 
оценки отходов - по справедливой стоимости, по чистой реализационной стоимости и по стоимости возможного 
использования. Обоснована значимость практического применения разработанной модели внутреннего контроля 
правильности отражения в учете операций с отходами. 

Научная новизна состоит в построении модели внутреннего контроля правильности отражения в учете 
операций с отходами, что позволит сформировать необходимое учетно-информационного обеспечения процесса 
управления ими с целью соблюдения основных положений циркулярной экономики и обеспечения получения 
экономического, социального и экологического эффекта. 

Практическая значимость состоит в том, что основные положения данного исследования в форме 
практических рекомендаций могут быть использованы проверяющими при организации внутреннего контроля 
правильности отражения в учете операций с отходами. 

Ключевые слова: отходы, обратные отходы, необратимые отходы, сверхнормативные отходы, 
внутренний контроль, организационная стадия контроля, методическая стадия контроля, результативная стадия 
контроля. 
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ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 
ЩОДО КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ТОВАРИ, 

РОБОТИ, ПОСЛУГИ 
 
Постановка проблеми. Облікова політика – це фундамент, на якому формується система 

бухгалтерського обліку на підприємстві. Важливість цієї складової обліку зумовлює зацікавленість 
науковців та практиків у активному обговоренні як загальних питань щодо формування облікової 
політики на підприємстві, так і проблемних аспектів стосовно удосконалення облікової політики за 
окремими елементами.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання формування облікової політики 
підприємства в цілому відображено в роботах О. М. Бондаренко [1], А. А. Бойчук [2], Л. М. Васильєва 
[3], Г. М. Давидова [4], О. В. Єфременко [5], П. Є. Житнього [6], В. А. Кулика [7], С. О. Левіцької [8], 
Т. І. Лозової [9], М. С. Пушкаря [10], І. М. Святенко [11] та інших.  

Аналіз вивчених наукових джерел доводить, що питанням формування облікової політики щодо 
розрахунків з постачальниками та підрядниками, зокрема стосовно кредиторської заборгованості за 
товари, роботи, послуги, приділяється недостатньо уваги. В. В. Мушинський [12], Т. М. Сторожук [13], 
розглядають їх лише як складову облікової політики щодо зобов’язань. Проте, від стану розрахунків з 
постачальниками та підрядниками та якістю управління кредиторською заборгованістю за товари, 
роботи послуги значною мірою залежить фінансова стійкість підприємства. Тому формування 
облікової політики щодо кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги є необхідною 
складовою інформаційного забезпечення системи управління господарською діяльністю на будь-
якому підприємстві. 

Постановка завдання. Метою статті є розробка теоретичних положень та обґрунтування 
науково-методичних рекомендацій щодо визначення елементів облікової політики підприємства 
стосовно кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Облікова політика - сукупність принципів, методів 
і процедур, використовуваних підприємством для складання і подачі фінансової звітності [14]. 
Облікова політика є специфічним елементом створення та регулювання цілісної системи обліку і 
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звітності на підприємстві. Існують нормативно визначені вимоги до обов’язкових елементів облікової 
політики, які викладені у Методичних рекомендаціях щодо облікової політики підприємства [15]. 
Керівництву слід вибирати і застосовувати облікову політику підприємства так, щоб фінансові звіти 
відповідали всім вимогам вказаних рекомендацій, чинним положенням (стандартам) бухгалтерського 
обліку, іншому законодавству, яке регулює бухгалтерський облік.  

Головна мета облікової політики підприємства – формування методичної складової 
інформаційного забезпечення фінансового обліку для складання та подання фінансової звітності для 
зовнішніх користувачів. Саме методична складова більшою мірою визначає величину показників 
фінансової звітності за статтями. Одночасно, завдання облікової політики не обмежуються межами 
фінансового обліку для складання фінансової звітності. Кожному підприємству властиві особливості, 
тому при формуванні облікової політики необхідно врахувати характеристики його діяльності, потреби 
внутрішніх користувачів для прийняття управлінських рішень.  

Оптимально сформована облікова політика включає до себе не тільки методичну, а й 
організаційну складову, управлінські та податкові аспекти обліку. Загальні засади організації та 
ведення бухгалтерського обліку на підприємстві визначає спеціальний організаційно-розпорядчий 
документ (наказ, розпорядження, положення). Прийнята на підприємстві облікова політика може бути 
розкрита як окремим наказом, так і як елемент загального організаційно-розпорядчого документа. 
Розпорядчий документ оформлюється та затверджується відповідно до встановлених вимог 
діловодства. Якість сформованої облікової політики визначається за такими критеріями, як економічна 
доцільність, повнота, неупередженість облікової політики, несуперечливість законодавчій бази, 
раціональність методів обліку, відповідність цілям підприємства та автоматизації обліку [1]. 

Саме за таким підходом розглянемо формування облікової політики стосовно кредиторської 
заборгованості за товари, роботи, послуги. 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги є зобов’язаннями підприємства у 
розрахунках з постачальниками і підрядниками. Постачальники та підрядники – це підприємства, які 
постачають (відвантажують) товарно-матеріальні цінності, виконують роботи, надають послуги 
покупцям (підприємствам-споживачам). 

За загальним визначенням зобов’язання – громадсько-правові відносини між сторонами 
(особами), які оформлені договором або випливають з дійсного законодавства, у зв’язку з чим одна 
сторона зобов’язана здійснити на користь іншої певні дії [16, c. 105].  

Слід розрізняти момент визнання зобов’язання як юридично-правової категорії та зобов’язання 
як об’єкта бухгалтерського обліку. Юридично-правові аспекти виникнення зобов’язань у розрахунках з 
постачальними регулює Господарський кодекс України. Порядок класифікації та обліку кредиторської 
заборгованості розрахунків з постачальниками та підрядниками визначається П(С)БО 11 
«Зобов’язання» [17]. 

У процесі постачання юридично-правове зобов’язання у підприємства виникає під час укладання 
Договору на постачання товарно-матеріальних цінностей. Кредиторські зобов’язання перед 
постачальником (підрядником) виникають у разі укладення договору на умовах відстрочки платежу 
(товарного або комерційного кредиту). Згідно з укладеним Договором, постачальник має передати 
майно покупцю та може вимагати від нього здійснення його обов’язку щодо виконання зобов’язань у 
вигляді сплати (або компенсації у іншій формі) за отримане майно.   

В обліку зобов'язання визнаються, якщо наявні дві обов'язкові ознаки:  
− оцінка їх може бути достовірно визначена;  
− існує ймовірність зменшення економічних вигод внаслідок його погашення [17].  
З метою визначення елементів облікової політики підприємства велике значення має 

класифікація зобов’язань за способом погашення, часом виникнення, терміном погашення, 
можливістю оцінки тощо [13, с. 67].  

Згідно з П(С)БО 11 «Зобов’язання», з метою бухгалтерського обліку зобов’язання поділяються 
на довгострокові, поточні, забезпечення, непередбачені зобов'язання, доходи майбутніх періодів. 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги відноситься до короткострокових 
зобов’язань [17].  

Слід зазначити, що відповідно до Методичних рекомендацій [15], розкриття методів обліку 
кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги не є обов’язковим елементом облікової 
політики підприємства. Це зумовлено тим, що для обліку кредиторської заборгованості за товари, 
роботи, послуги не існує альтернативних методів. Відповідно до принципу обачності (обережності, 
консерватизму), підприємству необхідно застосовувати в бухгалтерському обліку методи оцінки, які 
мають запобігати заниженню оцінки зобов’язань. Виходячи з вказаного принципу, облік кредиторської 
заборгованості за товари, роботи, послуги здійснюється лише одним методом - за вартістю, що 
зафіксована у первинних документах на дату її визнання. Відповідно до П(С)БО 11 «Зобов’язання» 
кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, як і всі поточні зобов’язання, відображається 
в балансі за сумою погашення [17].  
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Разом з тим, методична складова обліку кредиторської заборгованості за товари, роботи, 
послуги не обмежується її оцінкою на дату визнання. Методична база організації та ведення обліку 
кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги на підприємстві складається також з 
документування, інвентаризації тощо.  

Також важливим елементом організації обліку кредиторської заборгованості за товари, роботи, 
послуги є відокремлення обліку за функціональними ділянками (фінансовий, управлінський, 
податковий) та забезпечення належного внутрішнього контролю. І хоча більшість з цих елементів не 
впливає безпосередньо на величину показників фінансової звітності, вони, на нашу думку, повинні 
знайти відображення при формуванні облікової політики на підприємстві щодо кредиторської 
заборгованості за товари, роботи, послуги з метою прийняття управлінських рішень. 

Основними завданнями організації бухгалтерського обліку кредиторської заборгованості за 
товари, роботи, послуги є:  

− забезпечення своєчасної та повної реєстрації даних у документах та облікових регістрах;чітке 
документування розрахунків;  

− достовірне відображення інформації щодо зобов’язань у формах фінансової звітності;  
− створення дієвої системи внутрішнього контролю зобов’язань;  
− забезпечення процесу обліку зобов’язань кваліфікованими обліковцями та засобами 

автоматизації обліку;  
− встановлення наказом по підприємству переліку посадових осіб, які відповідатимуть за 

правильність розрахунків, своєчасність їх документального оформлення;  
− визначення порядку синтетичного та аналітичного обліку;  
− своєчасна перевірка розрахунків та попередження прострочення кредиторської 

заборгованості;  
− розробка графіків платежів;  
− розробка картотек реквізитів, систематизація інформації про кредиторів;  
− вибір, впровадження методів, способів, прийомів збору й обробки інформації за операціями із 

виконання зобов’язань, які необхідні для оперативного управління, поточного і наступного планування, 
контролю та аналізу [12, с. 77]. 

Особливу увагу при організації та веденні обліку кредиторської заборгованості за товари, 
роботи, послуги необхідно приділити класифікації постачальників та підрядників для цілей управління. 

Облік кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги ведеться на рахунку 63 
«Розрахунки з постачальниками та підрядниками». Це рахунок має три субрахунки другого порядку: 
631 – «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»; 632 – «Розрахунки з іноземними 
постачальниками», 633 – «Розрахунки з учасниками ПФГ».  

Виходячи з типових субрахунків, управлінська класифікація субрахунків має відбуватися за 
валютою здійснення розрахунків, господарськими (географічними) сегментами, групами 
постачальників залежно від базисних умов постачання або за видами поставок для удосконалення 
логістики і управління запасами. Розглянемо докладніше формування облікової політики підприємства 
щодо кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги відповідно до вказаної класифікації. 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги є монетарною статтею, тому мають 
бути враховані вимоги П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів». Облік має бути побудованим таким 
чином, щоб розрахунки, які проводяться у різних валютах, були відокремлені один від одного. Типовий 
план рахунків передбачає окремі субрахунки для відображення кредиторської заборгованості за 
товари, роботи, послуги в національній валюті (рахунок 631 – «Розрахунки з вітчизняними 
постачальниками») та кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги в іноземній валюті. 
Отже, залежно від виду валюти, до рахунку 632 мають бути відкриті субрахунки третього порядку. 
Наприклад, 6321 «Розрахунки з іноземними постачальниками в доларах США», 6322 «Розрахунки з 
іноземними постачальниками в євро». 

Облікова політика щодо формування звітності за господарськими (географічними) сегментами – 
це частина облікової політики підприємства, що охоплює сукупність принципів, методів і процедур, які 
забезпечують формування показників звітності, та полягає у визначенні єдиного методологічного 
підходу щодо ідентифікації, реєстрації та групування інформації про звітні сегменти з метою її 
відображення у фінансовій звітності суб’єкта господарювання [18, с. 831]. 

Облік та надання фінансової звітності з урахуванням господарських сегментів має відбуватися 
згідно з вимогами П(С)БО 29 «Фінансова звітність за сегментами» [19]. Зобов’язаннями звітного 
сегмента визнають заборгованість господарського або географічного сегмента підприємства, що 
виникла внаслідок виконання ним своєї звичайної діяльності і безпосередньо стосується цього 
сегмента. Зобов’язання, що виникли на рівні підприємства і стосуються кількох його звітних сегментів, 
розподіляються, якщо витрати на обслуговування боргу також розподіляються на такі звітні 
сегменти [18]. 
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Інформація для складання звітності щодо показників господарських (географічних) сегментів 
формується на основі внутрішньої управлінської звітності, отже, облік кредиторської заборгованості за 
товари, роботи, послуги, роботи має бути побудовано таким чином, щоб врахувати господарську 
структуру підприємства за господарськими сегментами, розподіл показників між окремими 
напрямками діяльності, за видами поставок тощо.   

До елементів облікової політики підприємства щодо кредиторської заборгованості за товари, 
роботи, послуги варто віднести і методи оцінки зобов’язань в операціях пов’язаних сторін. Це 
важливо, виходячи з двох облікових завдань:  

− обґрунтування суми податкового кредиту з податку на додану вартість, який виникає в 
наслідок придбання товарів, робіт, послуг; 

− обґрунтування величини витрат, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування. 
Пов’язаними сторонами вважаються: підприємства, які перебувають під контролем або суттєвим 

впливом інших осіб, та особи, які прямо або опосередковано здійснюють контроль над підприємством 
або суттєво впливають на його діяльність [20]. Перелік пов’язаних сторін визначається підприємством, 
враховуючи сутність відносин, а не лише юридичну форму відповідно до принципу превалювання 
економічної суті над юридичною формою.  

Відповідно до П(С)БО 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін» [20], оцінка зобов’язань 
в операціях пов’язаних сторін може здійснюватися з використанням таких методів: порівнюваної 
неконтрольованої ціни; ціни перепродажу; «витрати плюс»; балансової вартості. За методом 
порівнюваної неконтрольованої ціни застосовується ціна, яка визначається за ціною на аналогічну 
готову продукцію (товари, роботи, послуги), що реалізується не пов’язаному з продавцем покупцеві за 
звичайних умов діяльності. За методом ціни перепродажу застосовується ціна за вирахуванням 
відповідної націнки. За методом «витрати плюс» використовується ціна, що складається з собівартості 
товарів, яку визначає продавець, і відповідної націнки. За методом балансової вартості оцінка активів 
здійснюється за балансовою вартістю, що визначається згідно з відповідним положенням 
(стандартом) бухгалтерського обліку.  

Належна побудова облікової політики з метою контролю за кредиторською заборгованістю за 
товари, роботи, послуги, що виникає в результаті операцій з пов’язаними особами, особливо важлива 
в контексті податкового законодавства. Операції купівлі-продажу між пов’язаними особами мають бути 
обов’язково перевірені на предмет встановлення звичайної цінb з метою запобігання ухиляння від 
оподаткування.  

Таким чином до розпорядчого документа про організацію та ведення бухгалтерського обліку 
(облікову політику) необхідно включити наступні положення (додатки), які безпосередньо стосуються 
обліку кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги: 

− робочий план рахунків з деталізацією управлінських субрахунків рахунку 63 (за видами валюти 
розрахунків, господарськими сегментами, групами постачальників);  

− посадові інструкції бухгалтера по веденню розрахункових операцій з кредиторської 
заборгованості за товари, роботи, послуги; 

− регістри аналітичного обліку кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги;  
− графік документообігу (зокрема в частині розрахункових операцій кредиторської 

заборгованості за товари, роботи, послуги); 
− затверджений документ щодо термінів зберігання господарських договорів та іншої ділової 

документації з обліку кредиторської заборгованості;  
− графік проведення інвентаризації та склад ревізійної комісії; 
− положення про ведення претензійно-позовної роботи; 
− перелік пов’язаних осіб.  
Висновки з проведеного дослідження. Облікова політика підприємства щодо обліку 

кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги має включати методичні, організаційно-
управлінські та податкові аспекти. Зокрема, мають бути розкриті питання ведення обліку 
кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги підприємства з урахуванням класифікації 
облікових рахунків, документування, інвентаризації, її розподілу між господарськими (географічними) 
сегментами. Особливу увагу слід приділити операціям з постачальниками – пов’язаними особами для 
обґрунтування суми податкового кредиту з податку на додану вартість та величини витрат, що 
враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування.  
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Панченко О.М., Савченко К.Р. ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ЩОДО 

КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ 
Мета – розробка теоретичних положень та обґрунтування науково-методичних рекомендацій формування 

облікової політики підприємства щодо кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги. 
Методика дослідження. У процесі дослідження застосовувалися як загальнонаукові, так і специфічні 

методи пізнання: методи логічного аналізу, синтезу, індукції і дедукції (при уточненні вимог до облікової політики 
щодо кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги); метод системного вивчення господарських 
процесів (при розробці практичних рекомендацій щодо визначення елементів облікової політики підприємства 
щодо кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги); абстрактно-логічний метод (при узагальненні 
теоретичних положень, встановленні причинно-наслідкових зв’язків і формуванні висновків та пропозицій). 

Результати. Обґрунтовані науково-методичні рекомендації по формуванню облікової політики 
підприємства щодо кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги. Визначені та охарактеризовані 
елементи облікової політики з врахуванням методичних, управлінських та податкових завдань обліку 
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кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги, які доцільно включати до відповідного розпорядчого 
документу про організацію та ведення бухгалтерського обліку (облікову політику). 

Наукова новизна полягає в обґрунтуванні теоретично-методичного положення стосовно визначення 
елементів облікової політики підприємства щодо кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги; 
запропоновані рекомендації по визначенню елементів облікової політики стосовно кредиторської заборгованості 
за товари, роботи, послуги з урахуванням методичних, управлінських та податкових аспектів. 

Практична значущість полягає в тому, що основні положення даного дослідження у формі практичних 
рекомендацій можуть бути використані суб’єктами господарювання при формуванні облікової політики 
підприємства. 

Ключові слова: облікова політика підприємства; елементи облікової політики; кредиторська 
заборгованість за товари, роботи, послуги. 

 
Panchenko O.M., Savchenko K.R. FORMATION OF ACCOUNTING POLICY OF THE ENTERPRISE 

REGARDING AMOUNTS PAYABLE FOR GOODS, WORKS, SERVICES  
Purpose. The aim of the article is the development of theoretical provisions and substantiation of scientific and 

methodological recommendations for formation of accounting policy of the enterprise regarding accounts payable for 
goods, works, services.  

Methodology of research. General and scientific, specific methods of cognition were used in the study as: 
methods of logical analysis, synthesis, induction and deduction (in clarifying the requirements for accounting policies on 
accounts payable for goods, works, services); method of systematic studying of economic processes (in the development 
of practical recommendations on the determine the elements of accounting policy of the enterprise on accounts payable 
for goods, works, services); abstract and logical method (in generalization of theoretical provisions establishing causal 
relationships and forming conclusions and suggestions). 

Findings. The scientific and methodical recommendations on formation of accounting policy regarding accounts 
payable for goods, works, services have been substantiated. The elements of the accounting policy considering 
methodological, administrative and tax problems of accounts payable for goods and services that are appropriate to 
include to the relevant administrative document on the organization and accounting (accounting policy) have been 
identified and characterized. 

Originality. Scientific novelty consists in theoretical and methodological substantiation of provisions for 
determining the elements of accounting policy of the enterprise on accounts payable for goods, works, services; 
proposed recommendations on the definition of the elements of accounting policy regarding accounts payable for goods, 
works, services considering methodological, management and tax aspects. 

Practical value. The practical significance consists in the fact that the main provisions of this study in the form of 
practical recommendations can be used in the formation of accounting policy of the enterprise by business entities. 

Key words: accounting policy of the enterprise; elements of accounting policy; accounts payable for goods, 
works, services.  

 
Панченко О.М., Савченко K.Р. ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ОТНОСИТЕЛЬНО КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ТОВАРЫ, РАБОТЫ, УСЛУГИ 
Цель – развитие теоретических положений и обоснование научно-методических рекомендаций по 

формированию учетной политики предприятия относительно кредиторской задолженности за товары, работы, 
услуги. 

Методология исследования. В ходе исследования были применены как общенаучные, так и 
специфичные методы познания: методы логического анализа, синтеза, индукции и дедукции (для уточнения 
требований к учетной политике предприятия в отношении кредиторской задолженности за товары, работы, 
услуги); метод системного изучения хозяйственных процессов (в разработке практических рекомендаций для 
определения элементов учетной политики предприятия в отношении кредиторской задолженности за товары, 
работы, услуги); абстрактно-логический метод (при обобщении теоретических положений, установлении 
причинно-следственной связи и формировании выводов и предложений). 

Результаты. Обоснованы научные и методические рекомендации по формированию учетной политики 
предприятия относительно кредиторской задолженности за товары, работы, услуги. Определены и 
охарактеризованы элементы учетной политики с учетом методических, управленческих и налоговых задач учета 
кредиторской задолженности за товары, работы, услуги, которые целесообразно включить в распорядительный 
документ об организации и ведении бухгалтерского учета (учетной политике). 

Научная новизна состоит в обосновании теоретико-методических положений для определения элементов 
учетной политики предприятия в отношении кредиторской задолженности за товары, работы, услуги; 
предложены рекомендации по определению элементов учетной политики в отношении кредиторской 
задолженности за товары, работы, услуги с учетом методических, управленческих и налоговых аспектов.  

Практическое значение состоит в том, что основные положении этого исследования в виде практических 
рекомендаций могут быть использованы субъектами хозяйствования при формировании учетной политики 
предприятия. 

Ключевые слова: учетная политика предприятия; элементы учетной политики; кредиторская 
задолженность за товары, работы, услуги, обязательства. 
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
Постановка проблеми. Внесення змін до частини 4 ст. 14 Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачає обов’язкове оприлюднення річної 
фінансової звітності. Оприлюднюється річна фінансова звітність лише після аудиторської перевірки, 
що потребує  розробки і впровадження в аудиторську практику нових, більш досконалих методик 
аудиту. Від повноти і наукової обґрунтованості методики залежить практичне застосування, 
обґрунтування видів аудиту, терміни їх проведення і в цілому ефективність аудиторської роботи. 

Розробка чіткої, ефективної методики проведення аудиту є найголовнішим завданням аудиту в 
цілому, тому що від неї залежить результат, якого прагне аудитор – висловлення незалежної думки 
аудитора про достовірність фінансової звітності в усіх суттєвих аспектах та відповідності вимогам 
законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших правил (внутрішніх 
положень суб'єктів господарювання) [8]. Методика аудиту фінансової звітності є проблемною, 
оскільки до тепер відсутні чіткі вимоги щодо застосування аудиторських процедур при аудиті 
фінансової звітності підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми аудиту фінансової звітності 
розглядаються в працях М. Т. Білухи, Б. Ф. Усач, В. В. Сопко, Ф. Ф. Бутинця, О. А. Петрик, 
В. О. Зотова, Б. В. Кудрицького, Л. П. Кулаковської, Л. Н. Шкірі, А. М. Лисенко, Г. В. Власюк, 
М. О. Виноградової, Л. І. Жидєєвої та ін. Проте, незважаючи на вагомі напрацювання вчених, зміни 
чинного законодавства та трансформаційний перехід формування фінансової звітності за вимогами 
міжнародних стандартів вимагають на подальше вивчення методики аудиторської перевірки 
фінансової звітності підприємства.  

Постановка завдання. Метою статті є уточнення методики аудиту фінансової звітності 
підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Головною функцією аудиту є захист 
інформаційних потреб осіб, які приймають певні управлінські рішення на підставі фінансових звітів. 
Метою аудиту фінансової звітності є підвищення ступеня довіри визначених користувачів до 
фінансової звітності. Згідно НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» фінансова 
звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати 
діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітній період [4]. 

Аудитор має оцінити, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з 
вимогами застосовної концептуальної основи фінансової звітності. Така оцінка включає розгляд 
якісних аспектів наявних у суб’єкта господарювання практик обліку, в тому числі ознаки можливої 
упередженості суджень управлінського персоналу.  

Аудиторська оцінка щодо достовірного подання фінансової звітності включає розгляд таких 
аспектів:  

− загального подання, структури і змісту фінансової звітності; 
− подання у фінансовій звітності, включно з пов’язаними примітками, основних операцій та 

подій. 
У процесі аудиторської перевірки необхідно отримати докази, які підтверджують або 

спростовують відповідні твердження, що містять показники форм фінансової звітності та 
інформацію приміток. МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через 
розуміння суб’єкта господарювання і його середовища» поділяє твердження, щодо яких збирають 
аудиторські докази, на три категорії. 

1. Твердження щодо класів операцій та подій протягом періоду аудиту: 
а) настання – операції та події, які були зареєстровані, настали та пов’язані із суб’єктом 

господарювання; 
б) повнота – всі операції та події, які повинні реєструватися, були зареєстровані; 
в) точність – суми та інші дані, пов’язані із зареєстрованими операціями та подіями, були 

записані правильно; 
г) закриття регістрів – операції та події були зареєстровані у відповідному обліковому періоді; 
д) класифікація – операції та події були зареєстровані на належних рахунках. 
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2. Твердження щодо залишків на рахунках на кінець періоду: 
а) існування – активи, зобов’язання та власний капітал наявні; 
б) права та обов’язки – суб’єкт господарювання має або контролює права на активи, а 

зобов’язання є обов’язком суб’єкта господарювання; 
в) повнота – всі активи, зобов’язання та власний капітал, які мають реєструватися, були 

зареєстровані; 
г) оцінка та розподіл – активи, зобов’язання та власний капітал включені до фінансової 

звітності у відповідних сумах, усі пов’язані з цим коригуванням щодо оцінки або розподілу належно 
зареєстровані. 

3. Твердження щодо подання та розкриття: 
а) настання та права і обов’язки – події, операції та інші питання, інформація щодо яких була 

розкрита, настали і пов’язані із суб’єктом господарювання; 
б) повнота – всі розкриття інформації, які мали бути включені до фінансової звітності, 

включені; 
в) класифікація та зрозумілість – фінансова інформація належно подана та описана, розкриття 

інформації також чітко сформульоване; 
г) точність та оцінка – фінансова та інша інформація розкрита достовірно та у відповідних 

сумах. 
Аудитор може використовувати твердження, як описано вище, або може виражати їх у інший 

спосіб за умови врахування всіх описаних вище аспектів. Наприклад, аудитор може вирішити 
поєднати твердження щодо операцій та подій із твердженнями щодо залишків на рахунках [6]. 

Отже, показники, або інформація, різних складових фінансової звітності передбачають різну 
сукупність тверджень керівництва підприємства. Щоб визначитися з переліком, обсягом 
аудиторських доказів та процедурами їх отримання, аудитор спочатку визначає для кожної статті 
фінансової звітності твердження, які містить відповідна стаття, а потім для встановленого 
твердження визначає доказ, джерело та процедуру його отримання. 

У вітчизняній літературі процес аудиту фінансової звітності поділяється на такі етапи: 
підготовчий (організаційний), проміжний, фізична перевірка, аудит звітності, завершальний. Процес 
аудиту фінансової звітності зображено на рис. 1. 

Аудит фінансової звітності здійснюється із застосуванням конкретних методів і прийомів 
аудиту для вивчення предмета аудиту.  

В аудиторській практиці використовують дві групи методів аудиту: загальнонаукові та власні 
(специфічні). 

До загальнонаукових методів належать: аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, 
моделювання, абстрагування, конкретизація, системний аналіз, функціонально-вартісний аналіз.  

Наступну групу методів, які використовують в аудиторській практиці, становлять специфічні 
методи. Власні (специфічні) методи аудиту – це методи, сформовані під впливом теорії та практики 
аудиту і спрямовані на вирішення спеціальних аудиторських завдань у ході перебігу. На підставі 
узагальнення аудиторської теорії та практики аудиту можна стверджувати, що доцільно вирізняти 
такі специфічні методи аудиту: спостереження та огляд; опитування; інспекція; оцінка; вивчення по 
суті; запит та підтвердження; аналітичний огляд і процедури; узагальнення. 

Методика аудиту фінансової звітності характеризується певним набором аудиторських 
процедур, здійснюваних у певній послідовності (табл. 1). 

Основними прийомами аудиту фінансової звітності слід визнати наступні: документальна 
перевірка, статистичне дослідження, анкетування, тестування, аудиторська вибірка, прийоми 
економіко-математичних методів, підрахунок, логічна перевірка.  

Прийом анкетування – це один із прийомів, за допомогою якого реалізується метод опитування. 
Він полягає в отриманні від керівника, головного бухгалтера та інших працівників підприємства та 
третіх осіб письмових відповідей на перелік сформульованих заздалегідь питань, які стосуються 
аудиторської перевірки, для отримання необхідних аудиторських доказів. Як правило, аудиторські 
фірми мають розроблені стандартні анкети для опитування певних посадових осіб підприємства-
клієнта. 

Прийом тестування – найпоширеніший в аудиторській практиці, особливо в зарубіжній. Існують 
два основні види тестування залежно від мети їх застосування: незалежні тести; тести на 
відповідність (тести контролю). 

Правила складання й заповнення аудиторських тестів такі: аудитори самі складають тести та 
відповідають на них; складання за принципом «від загального до конкретного», а відповіді на 
запитання тестів дають навпаки – від конкретного до загального; відповіді на питання тестів наводять 
у стверджувальній чи заперечувальній формах («так» чи «ні») чи у вигляді спеціальних позначок або 
цифр, чи у вигляді посилань на інші аудиторські документи. 

Також до прийомів аудиту відносять підрахунок, експертизу, фактичний контроль та 
документальний контроль. 
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Рис. 1. Методичні аспекти процесу аудиту фінансової звітності підприємства 
Джерело : власна розробка  

 
Таблиця 1 

Процедури аудиту фінансової звітності 
 

Основні форми 
фінансової звітності Процедури аудиту фінансової звітності 

1 2 
Баланс (Звіт про 
фінансовий стан) 

1) перевірка реальності існування актів, зобов’язань та права власності на них;  
2) перевірка правильності визнання та оцінки активів, зобов’язань і власного капіталу;  
3) оцінка стану збереження та ефективності використання активів;  
4) перевірка правильності документального оформлення та відображення в обліку 
операцій щодо активів, зобов’язань і власного капіталу;  
5) перевірка правильності нарахування амортизації;  
6) перевірка своєчасності проведення інвентаризації активів та зобов’язань;  
7) перевірка достовірності відображення інформації щодо активів, зобов’язань та 
власного капіталу у балансі. 

 

Процес аудиту фінансової звітності 

Мета аудиту фінансової звітності: перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової 
звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в 
усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами  користувачів 
[8]. 

Нормативні документи, які регулюють аудит фінансової звітності: Закон України «Про аудиторську 
діяльність»; Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»; Міжнародні 
стандарти аудиту; Кодекс етики міжнародної федерації бухгалтерів; Міжнародні стандарти 
бухгалтерського обліку; Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності; Методичні 
рекомендації щодо облікової політики підприємства; Національне положення (стандарт) бухгалтерського 
обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»; Національне положення (стандарт) бухгалтерського 
обліку 2 «Консолідована фінансова звітність»; План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій; Інструкція про застосування Плану 
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і 
організацій; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових 
звітах»; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 «Консолідована фінансова звітність»; 
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва». 

Джерела аудиту фінансової звітності: первинні документи; облікові регістри, звітність підприємств. 

Етапи процесу аудиту фінансової звітності: 1) підготовчий (організаційний) (підтвердження 
домовленості про аудит, ознайомлення з бізнесом клієнта, визначення основних напрямів перевірки); 2) 
проміжний (оцінка системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю, ризик суттєвого 
викривлення, планування аудиту фінансової звітності); 3) фізична перевірка (підтвердження наявності 
активів підприємства (інвентаризація); 4) аудит звітності (документальна перевірка статей фінансової 
звітності. Проведення аналітичних процедур); 5) завершальний (складання аудиторського звіту про 
проведену аудиторську перевірку, обговорення з керівництвом результатів перевірки). 

Процедури аудиту фінансової звітності (згідно МСА 500 «Аудиторські докази»): перевірка, 
спостереження, запит, аналітичні процедури, зовнішнє підтвердження, повторне обчислення, повторне 
виконання [2]. 
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продовження табл. 1 
1 2 

Звіт про фінансові 
результати 
(Звіт про сукупний 
дохід)  

1) перевірка визнання доходів і витрат звітного періоду;  
2) перевірка правильності класифікації та оцінки доходів, витрат і фінансових 
результатів в розрізі видів діяльності;  
3) перевірка відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку доходів та 
витрат, порядок їх відображення у звіті про фінансові результати;  
4) перевірка правильності визначення та відображення у звіті про фінансові 
результати податку на прибуток. 

Звіт про рух грошових 
коштів 

1) перевірка правильності і доцільності класифікації грошових коштів в розрізі 
операційної, фінансової та інвестиційної діяльності;  
2) перевірка правильності визначення чистого руху грошових коштів у результаті 
операційної, інвестиційної та фінансової діяльності;  
3) перевірка правильності підрахунку показника чистого руху грошових коштів за 
звітний період. 

Звіт про власний 
капітал 

1) перевірка законності оформлення установчих документів для здійснення 
підприємницької діяльності;  
2) перевірка правомірності та законності внесення учасниками внесків до капіталу;  
3) перевірка законності і своєчасності внесення змін в засновницькі документи та 
відображення таких змін в системі рахунків бухгалтерського обліку;  
4) перевірка за правомірністю розподілу прибутку; 
5) перевірка достовірності звіту про власний капітал. 

Джерело : узагальнено за [9] 
 
Підрахунок полягає в перевірці аудитором математичної точності розрахунків або в кількісному 

підрахунку (наприклад, підрахунок кількості запасів під час інвентаризації). 
Фактичний контроль здійснюють шляхом перевірки операцій в натурі, контрольних замірів, 

дослідження операцій на місці, експертного лабораторного аналізу, контрольного запуску сировини і 
матеріалів, отримання письмових пояснень. 

Документальний контроль – реалізується в перебігу нормативно-правої перевірки, арифметичної 
перевірки документів, зустрічної перевірки документів, контрольних порівнянь, формальної перевірки 
документів, експертної перевірки документів, логічної перевірки, перевірки правильності 
кореспонденції рахунків і перенесення даних з документів до облікових регістрів. 

Важливо відрізняти методи і прийоми проведення аудиту від способів організації аудиторської 
перевірки. Існує два основні способи організації здійснення аудиту: 1) суцільна перевірка; 2) вибіркове 
дослідження. 

Застосування суцільної перевірки всіх бухгалтерських записів і звітності є обмеженим, адже 
такий спосіб проведення аудиторського контролю досить дорогий, потребує багато часу та праці 
аудитора, до того ж не надто ефективний за вибіркову перевірку. 

Вибіркове дослідження широко використовують в аудиторській практиці, воно не погіршує якості 
аудиторської перевірки. Його суть полягає в тому, що аудитор перевіряє не всю сукупність даних, а 
лише відібрану певним чином частину їх. Отримані результати перевірки переносять на всю сукупність 
інформації і формулюють висновок [1]. 

До тепер єдиної методики щодо проведення аудиту не існує. Кожна аудиторська фірма та 
аудитор самостійно розробляє методику аудиту фінансової звітності, враховуючи компетентність 
аудиторів, об’єкт дослідження, галузь діяльності підприємства, особливості законодавства тощо.  

При розробці методики проведення аудиту, залежно від завдання та методи аудиторської 
перевірки, виділяють різні підходи: бухгалтерський; юридичний; спеціальний; галузевий; 
податковий [3]. 

Бухгалтерський підхід ще називають методиками перевірки оборотів і залишках по рахунках 
бухгалтерського обліку (MCA 510 «Перші завдання з аудиту - залишки на початок періоду») [7]. 

При застосуванні юридичного підходу господарські операції здебільше вивчаються з правової 
точки зору. Особливо це стосується питань щодо правильності формування статутного капіталу, 
розрахунків із засновниками, юридичних основ законності існування того чи іншого підприємства, 
законності тих чи інших господарських операцій тощо.  

При спеціальному підході до розробки методик необхідно враховувати специфіку певної групи 
економічних суб’єктів, пов’язаних між собою характерними особливостями (організаційно-правовою 
формою, структурою капіталу, структурою управління, чисельністю працівників, податковим режимом 
тощо).  

При галузевому підході до розробки методики аудиту необхідно враховувати галузеві 
особливості економічних суб’єктів, їх вид діяльності, характерні особливості формування доходів і 
витрат як в цілому по підприємству, так і виробничої собівартості продукції, робіт, послуг; витрати, 
пов’язані з реалізацією продукції, товарів тощо. Але ці підходи застосовуються при розробці даної 
методики комплексно, тобто – із врахуванням бухгалтерського, юридичного та спеціального підходів. 
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Податковий підхід при застосуванні методик аудиту ґрунтується на тому, що аудитори при 
перевірці достовірності фінансової звітності повинні перевіряти відповідно до завдання достовірність 
податкової звітності, правильності нарахування та сплати податків і зборів до бюджету та ін.  

Таким чином, узагальнюючи рекомендації з методик проведення аудиту фінансової звітності, 
можна виділити складові частини, за якими здійснюється будь-яка аудиторська перевірка: 
нормативно-правове забезпечення для проведення аудиту (включає в себе зовнішні та внутрішні 
стандарти); об’єкт аудиту; методика аудиторської перевірки; особливості проведення аудиту в умовах 
комп’ютерної обробки даних (КОД). 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, за результатами дослідження, приходимо до 
висновку, що згідно з МСА 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно 
до Міжнародних стандартів аудиту» метою аудиту є підвищення ступеня довіри визначених 
користувачів до фінансової звітності [5]. Її досягають через висловлення аудитором думки про те, чи 
складена фінансова звітність у всіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуальної 
основи фінансової звітності. У разі більшості концептуальних основ загального призначення така 
думка висловлюється стосовно того, чи подана фінансова звітність достовірно, в усіх суттєвих 
аспектах, або чи надає вона правдиву та достовірну інформацію відповідно до концептуальної основи.  

Застосування на практиці поданих пропозицій з методики аудиту фінансової звітності 
підприємств надасть можливість звести до мінімуму властивий аудиторський ризик та ризик 
невиявлення, що, в свою чергу, дозволить уникати появи істотних помилок та реальніше оцінювати 
фінансово-майновий стан підприємства. 
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Візіренко С.В., Макаріхін С.С. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА 

Мета – уточнення методики аудиту фінансової звітності підприємства. 
Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети в статті використано: аналітико-монографічний 

метод – при вивченні літературних джерел; системно-аналітичний метод – при дослідженні законодавчих чи 
інших нормативно-правових актів з питань аудиту фінансової звітності; абстрактно-логічний метод – для 
узагальнення теоретичних положень, формування висновків та методичних рекомендацій. 

Результати. Розглянуто та охарактеризовано методику аудиту фінансової звітності шляхом деталізованого 
вивчення методів та прийомів, процедур та етапів аудиту фінансової звітності. Акцентовано увагу на підходах 
щодо розробки методики проведення аудиту, а саме бухгалтерському, юридичному, спеціальному, галузевому та 
податковому. Вивчено відмінності кожного з підходів та можливості їх застосування у аудиторській практиці. 

Наукова новизна полягає в уточненні методики аудиту фінансової звітності та виокремленні з 
урахуванням вимог Міжнародних стандартів аудиту етапів, процедур, прийомів та методів аудиту фінансової 
звітності, що забезпечить надходження до користувачів більш достовірної інформації про реальний фінансовий 
стан та результативність діяльності суб’єктів господарювання. 

Практична значущість полягає в тому, що основні положення даного дослідження у формі методичних 
рекомендацій можуть бути використані аудиторськими компаніями під час проведення аудиту фінансової 
звітності, що дозволить формувати твердження, щодо достовірності даних фінансової звітності підприємств.  

Ключові слова: фінансова звітність, методика аудиту фінансової звітності, аудиторські процедури, 
аудиторські докази, експертиза, фактичний контроль, перевірка, спостереження, запит, аналітичні процедури, 
зовнішнє підтвердження, повторне обчислення, повторне виконання. 

 
Vizirenko S.V., Makarikhin S.S. METHODICAL ASPECTS OF AUDIT OF FINANCIAL REPORTING OF 

ENTERPRISE 
Purpose – clarification of method of audit of the financial reporting of enterprise. 
Methodology of research. For achievement of the put purpose it is used in the article: analitiko-monographic 

method – at the study of literary sources; system analytical method – at research of legislative or other normatively legal 
acts on questions the audit of the financial reporting; abstractly logical method – for generalization of theoretical 
positions, forming of conclusions and methodical recommendations. 

Findings. The method of audit of the financial reporting is considered and described, by the gone into detail study 
of methods and receptions, procedures and stages of audit of the financial reporting. Attention is accented on 
approaches in relation to development of method of lead through of audit, namely to book-keeping, legal, special, 
sectorial and tax. Differences are studied each of approaches and possibility of their application in public accountant 
practice. 

Originality consists in clarification of method of audit of the financial reporting and selection taking into account 
the requirements of the International standards of audit of the stages, procedures, receptions and methods of audit of the 
financial reporting which will provide a receipt to the users of more reliable information about the real financial state and 
effectiveness of activity of subjects of manage. 

Practical value consists in that the substantive provisions of this research in form methodical recommendations 
can be used public accountant companies during the lead through of audit of the financial reporting which will allow 
forming assertion, in relation to authenticity of information of the financial reporting of enterprises. 

Key words: financial reporting, method of audit of the financial reporting, public accountant procedures, public 
accountant proofs, examination, actual control, verification, supervision, query, analytical procedures, external 
confirmation, repeated calculation, repeated implementation. 

 
Визиренко С.В., Макарихин С.С. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АУДИТА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
Цель – уточнение методики аудита финансовой отчетности предприятия. 
Методика исследования. Для достижения поставленной цели в статье использованы: аналитико-

монографический метод – при изучении литературных источников; системно-аналитический метод – при 
исследовании законодательных и других нормативно-правовых актов по регулированию вопросов аудита 
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финансовой отчетности; абстрактно-логический метод – для обобщения теоретических положений, 
формирования выводов и методических рекомендаций. 

Результаты. Рассмотрена и охарактеризована методика аудита финансовой отчетности, путем 
детализированного изучения методов и приемов, процедур и этапов  аудита финансовой отчетности. 
Акцентировано внимание на подходах разработки методики проведения аудита, а именно бухгалтерском, 
юридическом, специальном, отраслевом и налоговом. Изучены отличия каждого из перечисленных подходов и 
возможности их использования в аудиторской практике. 

Научная новизна состоит в уточнении методики аудита финансовой отчетности и выделении с учетом 
требований Международных стандартов аудита этапов, процедур, приемов и методов аудита финансовой 
отчетности, которая обеспечит поступление к пользователям более достоверной информации о реальном 
финансовом состоянии и результативности деятельности хозяйствующих субъектов. 

Практическая значимость состоит в том, что основные положения данного исследования в форме 
методических рекомендаций могут быть использованы аудиторскими компаниями во время проведения аудита 
финансовой отчетности, что позволит формировать утверждение, относительно достоверности данных 
финансовой отчетности предприятий. 

Ключевые слова: финансовая отчетность, методика аудита финансовой отчетности, аудиторские 
процедуры, аудиторские доказательства, экспертиза, фактический контроль, проверка, наблюдение, запрос, 
аналитические процедуры, внешнее подтверждение, повторное вычисление, повторное выполнение. 
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Постановка проблеми. В умовах ринку будь-яке підприємство завдяки економічній свободі 

має значні можливості для власного розвитку й удосконалення. Однак у процесі своєї діяльності 
підприємство неминуче зіштовхується із незапланованими або непередбачуваними подіями, на які 
необхідно адекватно реагувати, щоб уникнути збитків. Очевидно, що процес прийняття рішень на всіх 
рівнях управління відбувається із урахуванням невизначеності й ризику. 

У вітчизняній та зарубіжній літературі існують різні думки щодо сутності ризику. Це пояснюється 
складністю та багатогранністю цього феномену, яким часто обґрунтовують виникнення різних 
економічних явищ, а також відсутністю заходів, які б стимулювали використання ризику у 
господарській та управлінській діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Національна школа ризикології як важливий напрям 
економічної науки в нашій країні перебуває в стадії становлення. Її проблеми розглядаються в роботах 
В.Г. Андрійчука, В.В. Вітлінського, В.М. Гранатурова, В.І. Грушка, С.І. Наконечного, О.Л. Устенка, 
О.Д. Шарапова, А.І. Ястремського та інших учених. Проте кожний крок досліджень з ризикології 
висвітлює й нові проблеми, що обумовлює необхідність подальшого розвитку теорії економічного 
ризику в методологічному і концептуальному аспектах, розробки механізмів, методичних підходів і 
інструментарію для адекватного вирішення множини практичних проблем, які виникають на всіх рівнях 
ієрархії управління як в національному господарстві загалом, так і в окремих його галузях. 

Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень 
щодо трактування основних понять, що характеризують систему ризиків виробничо-господарської 
діяльності підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В економічній теорії проблема ризику тривалий 
період часу ігнорувалася. Так, питання забезпечення ефективного використання обмежених ресурсів 
в економіці досліджувалося без урахування фактора ризику, який у теоретичних дослідженнях просто 
залишався без уваги, хоча категорія «ризик» зустрічається у наукових працях представників ранньої 
класичної політекономії Д. Рікардо, А. Сміта, Дж. Мілля. На думку представників цієї школи, прибуток 
має включати винагороду за ризик. Однак, визнаючи це, вони трактують ризик як математичне 
очікування втрат, яких можна зазнати у результаті вибраного рішення, не піддаючи більш детальному 
аналізу [1-3]. 

У «Капіталі» К. Маркс абстрагується від зовнішньої торгівлі та розглядає капіталістичний світ як 
єдине ціле, а весь ринок – як внутрішній ринок. За такого підходу із аналізу виключаються ризикові 
ситуації, пов’язані зі зміною курсу валют, політичних та інших умов. Отже, К. Маркс при аналізі 
економічних відносин сформував систему категорій таким чином, що одержаний прибуток взагалі 
виключав невизначеність та ризик. К. Маркс також виходив із того, що усі товари продаються за 
вартістю. При аналізі відтворення суспільного капіталу він абстрагувався від коливань ринкових цін, а 
також відхилень ринкових цін від вартості. Ця умова виключає динамічний аспект економіки у 
поточний момент часу, а як наслідок, невизначеність та ризик [4]. 

Із метою визначення цієї економічної категорії розглянемо теоретичні розробки класичної та 
неокласичної теорії щодо підприємницького ризику. Представники класичної школи (Дж. Мілль, 
У. Сеніор) розрізняли у структурі підприємницького доходу відсоток як частку на вкладений капітал, 
заробітну плату підприємця і плату за ризик. У класичній теорії ризик ототожнюється із математичним 
очікуванням втрат, яких можна зазнати у результаті вибраного рішення, і сприймається як втрати, що 



ММЕЕННЕЕДДЖЖММЕЕННТТ,,  ММААРРККЕЕТТИИННГГ,,  ППІІДДППРРИИЄЄММННИИЦЦТТВВОО 
 

 

 178 

зумовлені прийняттям певного рішення [4; 5]. 
Прибічники неокласичної теорії підприємницького ризику (А. Маршалл і А. Пігу) дотримувалися 

іншої думки. Сутність розробленої ними теорії полягала у наступному: підприємець, який працює в 
умовах невизначеності і прибуток якого є випадкова змінна, при укладенні угоди керується двома 
критеріями – розмірами очікуваного прибутку і величиною його можливих коливань. Тому поведінка 
економічного суб’єкта зумовлена концепцією граничної корисності, тобто підприємець вибирає той 
варіант, у якому коливання очікуваного прибутку менші [6; 7]. 

Однак ні представники класичної політекономії, ані Маршалл не займалися дослідженням 
категорій «невизначеність» і «ризик» і не проводили чіткої межі між цими поняттями. Вперше їх чітко 
розмежував Ф. Найт. Він запропонував виділяти апріорну ймовірність – «абсолютно однорідну 
класифікацію випадків, у всьому ідентичних (за винятком реально випадкових факторів)» і статистичну 
ймовірність, яку не можна оцінити за допомогою апріорних розрахунків, «основною характерною 
особливістю цього виду ймовірності є те, – що він базується на емпіричній класифікації випадків»; а 
також «оцінки» – особливістю цього типу ймовірності є відсутність обґрунтованого критерію і 
неможливість класифікації ситуацій, оскільки кожна з них або унікальна, або кількість таких ситуацій 
недостатня, щоб проаналізувати їх та визначити значення ймовірності. 

Для визначення апріорної та статистичної ймовірностей Ф. Найт використовував термін «ризик», 
а для оцінки – термін «невизначеність». Згідно з доведенням Ф. Найта, існування «унікальної 
невизначеності» майбутнього може дозволити підприємцям одержати позитивний прибуток, 
незважаючи на досконалу конкуренцію. Ф. Найт, на відміну від ортодоксального трактування, 
розглядає прибуток як дохід за несення невизначеності [8]. 

Дещо поглибив розмежування ризиків Дж. М. Кейнс, який вперше класифікував підприємницькі 
ризики. Кейнс пропонує у вартість товару включати витрати, пов’язані із амортизацією (у тому числі 
прискореною), зі зміною кон’юнктури ринку, аваріями і катастрофами. Він увів навіть термін «витрати 
ризику», тобто витрати, необхідні підприємцю для компенсації відхилень фактичної виручки від 
очікуваної. 

Дж. М. Кейнс виділив три види ризиків в економічній сфері: підприємницький ризик, ризик 
кредитора, ризик інфляції. У своїх наукових працях Кейнс дійшов основного висновку – про 
необхідність посилення ролі держави в економіці як ризик-демпфера [9]. 

Нобелівські лауреати Мілтон Фрідмен і Джеймс Бьюкенен твердили, що, навпаки, ризики щодо 
розподілу ресурсів у держави на порядок вищі, ніж у ринків [10; 11]. 

Подальшого розвитку неокласична теорія ризику набула у працях угорських економістів 
Т. Бачкаї і Д. Мессена, які сутність ризику розглядали через можливості відхилення від цілі, заради 
досягнення якої приймалося рішення [12].  

Йозеф Шумпетер ув’язував ризик і підприємництво, зазначаючи, що коли ризики не 
враховуються у господарському плані вони є джерелом, з одного боку, прибутку, а з іншого – збитків 
[13].  

Теорія, в якій прибуток розглядався як виграш від ризикових ситуацій, одержала назву 
«концепція Найта».  

Пол Хейне у свої науковій праці «Економічний образ мислення» відзначав, що коли б усе, що 
належить до одержання прибутку, було б добре відомим, і якщо би всі можливості щодо його 
одержання були повністю використаними, то прибуток би всюди дорівнював нулю [14]. 

Нині в економічній літературі існує безліч думок щодо проблеми ризику, і це зумовлює 
різноманітність визначень поняття «ризик», які запропоновано різними авторами. 

У більшості визначень ризику виділяється така характерна його риса, як безпека, можливість 
невдачі. Таке трактування дають І.Т. Балабанов, О.М. Варченко, М.П. Денисенко, Л.О. Коваленко, Л.М. 
Ремньова, які акцентують увагу на імовірності виникнення лише негативних наслідків економічної 
діяльності внаслідок існування ризику. Однак, на нашу думку, таке твердження не характеризує усього 
змісту категорії ризику. Тому для більш повного визначення ризику доцільно встановити зміст 
супутнього із ним поняття «ситуація ризику», оскільки саме ситуація може або сприяти здійсненню, 
або стримувати певну дію [15]. 

Ситуація ризику посідає особливе місце серед різних видів ситуацій, оскільки пов’язана із 
більшістю економічних процесів, яким властиві елементи невизначеності і в яких відсутні однозначні 
рішення. При цьому, якщо існує можливість кількісно та якісно визначити рівень імовірності того чи 
іншого варіанта, то це і буде ситуація ризику. Звідси випливає, що ризикова ситуація пов’язана зі 
статистичними процесами і характеризується наступними умовами: 1) наявність невизначеності; 2) 
необхідність вибору альтернативи (при цьому необхідно мати на увазі, що відмова від вибору також є 
різновидністю вибору); 3) можливість оцінити імовірність здійснення альтернатив, що вибираються. 
Відповідно до цього, ситуація ризику якісно відрізняється від ситуації невизначеності. Ситуація 
невизначеності характеризується тим, що імовірність настання наслідків рішень або події складно 
встановити.  

Отже, ситуацію ризику можна охарактеризувати як ситуацію відносної невизначеності, в якій 
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настання події імовірно і може бути визначено. У цьому випадку об’єктивно існує можливість оцінити 
імовірність подій, які виникають у результаті спільної діяльності партнерів, контрдій конкурентів, вплив 
природного середовища на розвиток економіки, впровадження науково-технічних досягнень і т.д. 
Намагаючись «зняти» ризикову ситуацію, суб’єкт робить вибір і прагне реалізувати його. Цей процес 
знаходить своє вираження у понятті «ризик». Останній існує як на стадії вибору рішення (плану дій), 
так і на стадії його реалізації. 

І в тому, і в іншому випадку ризик постає моделлю зняття суб’єктом невизначеності, способом 
практичного вирішення суперечностей при нечіткому (альтернативному) розвитку протилежних 
тенденцій у конкретних обставинах. 

На нашу думку, ризик необхідно розглядати з точки зору явища та сутності. Як явище, ризик – 
це зазвичай неочікувані втрати. На рівні сутності ризик – це економічні відносини господарюючих 
суб’єктів, які в умовах ринку завжди мають стохастичний, невпорядкований, імовірний характер, що 
дозволяє назвати їх ненадійними. Справа у тому, що кожне підприємство перебуває в оточенні інших 
суб’єктів, вплив яких на діяльність підприємства передбачити неможливо. Процес пізнання, як відомо, 
безмежний – від явища до сутності, від сутності першого порядку до сутності другого порядку і т.д. 
Серед складових зовнішнього середовища можна виділити: конкуренти, постачальники, покупці; 
регіональні та місцеві органи влади, із якими економічні відносини більш або менш упорядковані та 
прогнозовані, і, як наслідок, їх вплив на господарські ризики мінімальний. Ці відносини більш 
стохастичні для конкретного підприємства і прогнозувати їх вплив складно або зовсім неможливо, що 
проявляється у ризикових ситуаціях у вигляді неконтрольованих втрат і доходів.  

У понятті «ризик» виділимо наступні основні елементи, які формують його зміст: 1) можливість 
відхилення від передбачуваної цілі, заради якої здійснюється вибрана альтернатива; 2) імовірність 
досягнення очікуваного результату; 3) можливість матеріальних та інших втрат, пов’язаних зі 
здійсненням вибраної в умовах невизначеності альтернативи. 

Важливим елементом ризику є наявність імовірності відхилення від вибраної цілі. При цьому 
можуть бути відхилення як негативного, так позитивного напряму дії. Можливість позитивного 
відхилення у результаті ризику в економічній літературі часто характеризується як шанс. Отже, ризик 
– це втрати, негативне відхилення, збиток; а шанс – позитивне відхилення, прибуток. При цьому 
позицію, яка припускає існування «шансу», підтримують такі вітчизняні та зарубіжні економісти, як 
І.Т. Балабанов, І.А. Бланк, В.М. Гриньова, О.П. Коюда, П. Самуельсон, П. Хейне. 

Суперечливість як риса ризику проявляється у різних аспектах. Як різновид діяльності, ризик, з 
одного боку, орієнтований на одержання суспільно значимих результатів неординарними, новими 
способами в умовах невизначеності і ситуації вибору. З іншого боку – ризик призводить до 
авантюризму, суб’єктивізму, стримування соціального прогресу, до тих чи інших соціально-
економічних і моральних витрат, якщо в умовах неповної вихідної інформації про ситуацію ризику 
альтернатива вибирається без належного урахування об’єктивних закономірностей розвитку явища, 
відносно якого приймається рішення. 

Узагальнюючи викладене вище, можна визначити економічний ризик як діяльність суб’єктів 
господарської діяльності, пов’язану із подоланням невизначеності, у процесі якої є можливість оцінити 
імовірність досягнення бажаного результату, невдачі та відхилення від цілі, яка міститься у вибраних 
альтернативах. 

Розуміння сутності економічного ризику пов’язано із виділенням функцій, які він виконує при 
здійсненні господарської діяльності в умовах невизначеності. До таких функцій можна віднести 
регулятивну та захисну функції. 

Регулятивна функція має суперечливий характер і може виступати у двох формах – 
конструктивній та деструктивній. Конструктивність проявляється, зокрема, у тому, що ризик виконує 
роль каталізатора, оскільки йому притаманні активність, цілеспрямованість на перспективу, пошук 
новаторських рішень. Особливо наочно це проявляється на прикладі так званого венчурного капіталу 
та діяльності інноваційних банків. Деструктивний характер регулятивної функції проявляється у тому, 
що прийняття і реалізація рішень із необґрунтованим ризиком призведуть до авантюризму та 
волюнтаризму. У цьому випадку ризик виступає як дестабілізуючий фактор і представляє собою 
сумнівне підприємство. 

Захисна функція ризику також має два аспекти – історико-генетичний і соціально-правовий. У 
першому випадку мова йде про те, що уже на ранніх етапах розвитку цивілізації люди стихійно шукали 
засоби і форми захисту від можливих небажаних наслідків. Нині така передбачуваність проявляється 
у формі створення і функціонування фондів ризику, які сприяють стабілізації економічної, 
господарської та виробничої діяльності. Стабільність забезпечується також через механізм 
перерозподілу ризику. Наприклад, держава повністю або частково відшкодовує 
сільськогосподарським підприємствам збитки від посухи, урагану або паводків за рахунок спеціальних 
резервів чи накопичень від доходів у інших галузях національного господарства. 

Сутність соціально-правового аспекту захисної функції полягає у забезпеченні права новатора 
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на ризик. Ініціативним підприємцям необхідний захист, правові, політичні й економічні гарантії. 
Подальша характеристика сутності та функцій економічного ризику пов’язана з вивченням його 

різновидів, які виділяються залежно від низки класифікаційних ознак. Аналіз економічної літератури 
показав, що нині відсутня чітка класифікація ознак, оскільки існує безліч думок щодо цілей і завдань 
класифікації. Проте можна виділити два основні загальні підходи до її побудови. 

Згідно з першим підходом виділяють видові класифікації ризику, сформовані науковцями та 
організаціями, які відрізняються залежно від поставлених цілей. Нині найбільш детальні класифікації 
складаються міжнародними організаціями (Global Association of Risk Professionals (GARP), the Institute 
of Risk Management (IRM) та ін.), консалтинговими і фінансовими компаніями, а також дослідниками, 
які займаються питаннями управління ризиком. Наприклад, асоціація GARP у своєму документі 
Generally Accepted Risk Principles виділяє 6 основних груп ризиків, до складу яких входять 
спеціалізовані їх різновиди: кредитний ризик; ринковий ризик; ризик концентрації портфеля; ризик 
ліквідності; операційний ризик; ризик бізнес-події. 

Організації банківського сектору найбільш часто оперують ризиками, які виділяються 
Базельським комітетом по банківському нагляду в Угоді про достатність капіталу Basel ІІ (кредитний, 
ринковий, операційний і ризик ліквідності). Другий підхід пов'язаний зі складанням так званих 
оглядових або систематичних класифікацій, які формуються залежно від низки базових ознак. 

Наведена вище класифікація ризиків характерна для вітчизняних економістів, а специфікою 
зарубіжних класифікацій є наявність у провідних країнах стійкої банківської системи, а також 
розвинених валютних ринків і ринків цінних паперів. Саме тому більшість зарубіжних авторів 
дотримується класифікації ризиків залежно від належності їх до бізнес-процесів. Виходячи із цього, 
виділяються наступні ризики: операційний ризик; ринковий ризик; кредитний ризик; діловий ризик; 
ризик ліквідності; юридичний ризик; ризик, пов'язаний із регулюючими органами. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, можна виділити безліч ризиків, із якими 
стикається суб’єкт господарювання, причому їх класифікація найчастіше залежить від низки факторів і 
є унікальною для кожного конкретного підприємства. 

Невизначеність зовнішнього середовища господарюючих суб’єктів АПК та особливості їх 
внутрішнього функціонування потребують забезпечення конкурентоспроможного виробництва, на 
рівень якого впливають існуючі ризики. Зазначимо, що питання, пов’язані із ризиком, мають 
відображатися при виконанні усіх управлінських функцій (планування, організація, регулювання, 
контроль і т.д.), при вирішенні різних задач. 

В основу розробки державної політики щодо забезпечення продовольчої безпеки країни 
покладено принцип розвитку базової галузі АПК – сільського господарства. Реалізація продовольчої 
безпеки країни потребує урахування ризиків та загроз, які можуть істотно її послабити. При розробці 
продовольчої політики держави важливо брати до уваги наступні загрози: перевищення порогової 
величини імпорту; низький платоспроможний попит населення; цінові диспропорції на продовольчому 
ринку; дефіцит кваліфікованих кадрів; нерозвиненість системи моніторингу і прогнозування 
продовольчого ринку; негативні політичні фактори . 
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Свиноус І.В., Гаврик О.Ю. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ ТА 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗМІСТУ ПОНЯТЬ «НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ», «РИЗИК» 
Мета. Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень щодо трактування основних 

понять, що характеризують систему ризиків виробничо-господарської діяльності підприємства. 
Методика дослідження. У процесі обґрунтування теоретичних засад, розробки й опрацювання практичних 

рекомендацій широко використовувалися такі методи: спостереження і порівняння, формалізації, узагальнення – 
при розкритті економічної сутності понять «невизначеність», «ризик» і «сукупний ризик»; систематизації, 
класифікації, аналізу і синтезу, методи кількісного, якісного та абстрактно-логічного аналізу – при вивченні і 
аналізі виробничого ризику. 

Результати. Розкрито економічну сутність понять «невизначеність», «ризик» і «сукупний ризик». 
Узагальненням існуючих підходів до визначення категорії «економічний ризик» встановлено, що у більшості 
авторів він асоціюється лише із несприятливими наслідками господарювання у невизначених умовах. 
Встановлено, що виробничий ризик, пов'язаний із виробничою діяльністю підприємства, характеризується 
невизначеним результатом розвитку і можливістю відхилення параметрів виробництва від передбаченого рівня. 
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Наукова новизна. Запропоноване авторське тлумачення поняття економічний ризик, що, на відміну від 
існуючих наукових підходів, дозволило доповнити його основні елементи та функції. Встановлено, що зазначений 
вид ризику має двоїсту природу, оскільки виникає не лише внаслідок внутрішніх особливостей технології 
виробництва на молокозаводах, але й залежить від рівня розвитку сировинної бази та купівельної спроможності 
споживачів 

Практична значущість. Визначено поняття «виробничий ризик» стосовно діяльності  підприємств, під 
яким слід розглядати ситуацію у діяльності підприємства, яка певною мірою впливає на обсяги доходів і 
характеризується невизначеністю інформації, котра використовується при прийнятті управлінського рішення.  

Ключові слова: виробничий ризик, економічний ризик, ризик-менеджмент,  підприємство, методи оцінки. 
 
Svynous I.V., Havryk О.Yu. THEORETICAL APPROACHES TO THE INTERPRETATION OF THE ESSENCE 

AND CHARACTERISTICS OF THE CONTENT OF THE CONCEPTS “UNCERTAIN TY”, “RISK” 
Purpose. The aim of the article is development of theoretical, methodological provisions on the interpretation of 

the basic concepts that characterize the system of production and economic risks of enterprise activity.  
Methodology of research.  The following methods were used in the process of substantiation of theoretical 

principles, development of practical recommendations: observation and comparison, formalization, generalization – to 
disclosure of the economic substance of the concepts “uncertainty”, “risk” and “aggregate risk”; systematization, 
classification, analysis and synthesis methods of quantitative, qualitative, abstract and logical analysis – in studying and 
analysis of the production risk. 

Findings. The economic essence of the concepts “uncertainty”, “risk” and “aggregate risk” has been highlighted. 
Generalizing of existing approaches to the definition “economic risk” has been established that most authors associate it 
only with the adverse consequences of management in certain circumstances. It has been established that the 
production risk associated with industrial activity of the enterprise, characterized by uncertain outcome of development 
and the possibility of deviation of production parameters from the envisaged level. 

Originality. The author interpretation of the concept “commercial risk” that, unlike existing scientific approaches, 
allowed to supplement its main elements and functions has been proposed. It has been established that the specified 
type of risk has a dual nature, as there is not only the result of internal features of production technology for dairies, but 
also depends on the level of raw materials and the purchasing power of consumers. 

Practical value. The concept “commercial risk” concerning the activity of enterprises which should be considered 
the situation in the activity of the enterprise, which to some extent affects the amount of income and characterized by 
uncertainty information, which is used in making management decisions has been determined. 

Key words: production risk, economic risk, risk management, enterprise, methods of evaluation. 
 

Свиноус И.В., Гаврик А.Ю. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ТРАКТОВКЕ СУЩНОСТИ И 
ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ ПОНЯТИЙ «НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ», «РИСК» 

Цель. Целью исследования является разработка теоретических, методологических положений 
относительно трактовки основных понятий, характеризующих систему рисков производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия. 

Методика исследования. В процессе обоснования теоретических основ, разработки и обработки 
практических рекомендаций широко использовались такие методы: наблюдение и сравнение, формализации, 
обобщения - при раскрытии экономической сущности понятий «неопределенность», «риск» и «совокупный риск»; 
систематизации, классификации, анализа и синтеза, методы количественного, качественного и абстрактно-
логического анализа - при изучении и анализе производственного риска. 

Результаты. Раскрыта экономическая сущность понятий «неопределенность», «риск» и «совокупный 
риск». Обобщением существующих подходов к определению категории «экономический риск» установлено, что у 
большинства авторов он ассоциируется только с неблагоприятными последствиями хозяйствования в 
неопределенных условиях. Установлено, что производственный риск, связанный с производственной 
деятельностью предприятия, характеризуется неопределенным результатом развития и возможностью 
отклонения параметров производства от предусмотренного уровня. 

Научная новизна. Предложено авторское толкование понятия экономический риск, что, в отличие от 
существующих научных подходов, позволило дополнить его основные элементы и функции. Установлено, что 
указанный вид риска имеет двойственную природу, поскольку возникает не только вследствие внутренних 
особенностей технологии производства на молокозаводах, но и зависит от уровня развития сырьевой базы и 
покупательной способности потребителей. 

Практическая значимость. Определено понятие «производственный риск» относительно деятельности 
предприятий, под которым следует рассматривать ситуацию в деятельности предприятия, которая в 
определенной степени влияет на объемы доходов и характеризуется неопределенностью информации, 
используемой при принятии управленческого решения. 

Ключевые слова: производственный риск, экономический риск, риск-менеджмент, предприятие, методы 
оценки. 
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ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ: 
 СУТНІСТЬ ТА СУСПІЛЬНА ПОТРЕБА 

 
Постановка проблеми. Сучасний період розвитку світової економіки, економіки України 

характеризується високим ступенем фінансомісткості та наближенням до вичерпаності екстенсивних 
факторів забезпечення економічного розвитку. Тому, як держава (в особі органів влади), так і суб’єкти 
господарювання всіх галузей для отримання об’єктивної інформації про доцільність і перспективність 
програм розвитку, бізнес-планів, капіталовкладень, локальних напрямків діяльності, як спосіб оцінки 
обґрунтованості та економічного ефекту підготовлюваних управлінських рішень, реалізації проектів 
тощо використовують економічну експертизу.  

В сучасному суспільстві експертиза як вид діяльності набуває дедалі все більшого значення як 
економічний, соціальний і політичний інститут. У всіх розвинутих країнах давно стало нормою 
проведення експертизи на стадії підготовки документів і проектів, яка передує прийняттю офіційних 
рішень (державних, муніципальних, відомчих тощо) [1, с. 6].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У спеціальній економічній і юридичній літературі (у 
роботах Т. А. Арзуманяна, І. А. Бахтіна, Ф. Ф. Бутинця, С. П. Голубятнікова, В. Г. Дрейдена, 
В. І. Лакіса, Н. М. Малюги, В. Ф. Палія, П.-З. К. Пошюнаса, A. M. Ромашова, В. С. Рудницького, 
В. К. Степутенкової, В. Г. Танасевича, Г. А. Шумакита інших авторів) економічна експертиза 
розглядається з позиції її застосування тільки в правоохоронній практиці для отримання доказової 
інформації, необхідної для забезпечення потреб судово-слідчих органів. Питання функціонування та 
державного регулювання інституту судово-експертної діяльності в Україні стало предметом 
досліджень значного числа інших вітчизняних науковців та практиків, зокрема таких, як: М. П. Білуха, 
І. В. Болоніна, І. А. Волкова, Л. М. Головченко, В. Г. Гончаренко, Л. В. Гуцайленко, А. В. Іщенко, 
А. П. Заєць, Н. І. Клименко, В. А. Комаха, В. С. Кузьмічов, В. К. Лисиченко, Г. Г. Мумінова-Савіна, 
В. Д. Понікаров, М. В. Салтевський, М. Я. Сегай, Е. Б. Сімакова-Єфремян, С. І. Тихенко, М. Л. Цимбал, 
А. П. Чередніченко, В. Ю. Шепітько, М. Г. Щербаковський та ін. Водночас згадані науковці в своїх 
роботах уникають висвітлення аспектів існування та функціонування інституту незалежної економічної 
експертизи. Втім, цілком логічно, що із розвитком правового підґрунтя й розширення економічного 
змісту експертизи диверсифікується й вектор її функціонального призначення. Не применшуючи 
значення наукового доробку згаданих вчених, вважаємо, що обмеженість подання інформації щодо 
незалежної складової економічної експертизи значно звужує можливості її застосування в сучасній 
практиці господарювання та фінансового контролю.  

Постановка завдання. Мета статті – навести аспекти обґрунтування актуалізації суспільної 
потреби функціонування інституту економічної експертизи не лише як одного із засобів доказування 
при розслідуванні та судовому розгляді справ, але як специфічної форми фінансово-господарського 
контролю, як способу оцінки обґрунтованості та економічного ефекту підготовлюваних управлінських 
рішень, реалізації проектів тощо.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Економіка, політика, управління та інші галузі 
суспільного життя постійно потребують широкого спектру науково-технічної, соціальної, правової, 
медичної, економічної, та інших видів спеціалізованих експертиз та експертних досліджень. Метою 
проведення цих експертиз/експертних досліджень є чітко сформульована фахова відповідь на 
поставлене питання, оптимальний розв’язок конкретного завдання в рамках визначених галузевих 
пріоритетів та критеріїв.  

Консультативно-експертні органи у вигляді різних комісій і підкомісій існують в Верховній Раді 
України, Державній Думі Росії, Конгресі США тощо. Вони складаються з найбільш авторитетних 
вчених, що представляють всі галузі науки, і рекомендації яких вважаються за суттєві аргументи при 
розгляді певних питань. Економічна експертиза відіграє суттєву роль при розподілі відомчих 
асигнувань у вигляді субсидій та грантів, виборі відповідальних виконавців певних проектів. Слід 
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зазначити, що в окремих країнах питання інтеграції економічної експертизи в процес прийняття рішень 
врегульовано на законодавчому рівні. Так, у США закон «Government Performance and Results Act» 
визначає базу для обов’язкового щорічного порівняння результатів програм з окресленими цілями.  

У рамках Х Міжнародного форуму під егідою ООН, присвяченого проблемам демократії, світової 
економіки, державного розвитку та освіти (Дос, столиця Катару, 31 травня – 2 червня 2010 року), в 
присутності представників близько 60 країн була визначена необхідність створення на академічному 
рівні в різних країнах світу навчальних та науково-практичних експертно-аналітичних структур, які 
змогли би дати реальну аналітичну оцінку соціальним, політичним та економічним подіям у світі та 
підвищувати рівень професіоналізму в цих напрямках відповідно до викликів ХХІ століття. 

Сучасний етап розвитку вітчизняної економічної науки характеризує дещо парадоксальна 
ситуація щодо економічної експертизи, яка, з одного боку, стала нормою життя суспільства, 
престижною формою діяльності, дієвим інструментом менеджменту, але з іншого боку – немає єдиної 
її теорії [2, с. 37]. Незважаючи на широке суспільне використання економіко-експертних матеріалів, 
суджень експертів-економістів, попиту на економічну експертизу, її методологія, а також нормативне і 
правове забезпечення в нашій країні знаходиться ще в стадії розробки. Багато питань мають 
дискусійний характер та дуже фрагментарну теоретичну та практичну розробку. 

Оскільки економічна експертиза є елементом процесу прийняття управлінських рішень, вона 
вимагає спеціального дослідження з позицій користувача експертної інформації (органа або особи, що 
приймає рішення), а також з позицій виконавця експертних робіт.  

Наукова доведеність експертних методів та методик, пошуковий характер самої експертизи 
відіграють важливу роль у системі наукового забезпечення прийняття рішень у всіх галузях 
суспільного життя.  

Розвиток і становлення економічних експертних досліджень нерозривно пов’язані з 
економічними відносинами в суспільстві в цілому. Оскільки вплив фактору часу є визначальним як для 
оцінки економічних принципів та законів, так і методології їх здійснення, аналізу, контролю, а 
відповідно економічної експертизи (економічного експертного дослідження), вони зазнають істотних 
змін відповідно до розвитку форм управління та регулювання господарювання тощо. 

Соціально-економічна трансформація України, що триває вже більше двадцяти років, перехід 
від соціалістичних до капіталістичних відносин суттєво вплинули не тільки на розвиток виробничих 
сил, суспільну форму виробництва, але й на форми контролю господарської діяльності. Окрім того, в 
умовах трансформаційного переходу зі зміною форм і способів господарювання з’явились нові форми 
економічних порушень, злочинів, які вимагають адекватних ситуаційних форм контролю. 

Реформи і перетворення в усіх сферах суспільно-економічного життя України ставлять нові 
завдання до фінансово-економічного контролю щодо розкриття економічних злочинів не тільки перед 
органами суду, дізнання, фіскальними органами, але й актуалізує розроблення нових підходів до 
питань контролю достовірності господарських явищ, фактів і процесів самими суб’єктами 
господарювання на основі застосування інституту незалежних фахових знань.  

Усвідомлене здійснення певних дій, пов’язаних з плануванням, формуванням та зміною звітних 
фінансових показників, фінансово-аналітичних чи податкових показників можливе лише при 
достатньому рівні кваліфікації осіб, що їх виконують. Відповідно, встановлення причинно-наслідкових 
зв’язків, а також кількісна та якісна оцінка впливу таких дій як на результуючі управлінські рішення, так 
і на обсяги зобов’язань зі сплати податків і зборів, також потребують застосування спеціальних знань 
у відповідній предметній галузі. Це, в свою чергу, свідчить про необхідність їх застосування також в 
процесі боротьби з економічними порушеннями та їх використання в організації робіт щодо 
упередження помилок і зловживань у процесі господарювання окремого суб’єкта. При цьому основною 
умовою забезпечення ефективності їх застосування виступають адекватна реакція та високий ступінь 
адаптивності з боку податкових, виконавчих органів та суб’єктів господарювання. 

Ефективне функціонування інституту економічної експертизи не лише як одного із засобів 
доказування при розслідуванні та судовому розгляді справ, але як специфічної форми фінансово-
господарського контролю, фактично стає запорукою об’єктивної науково обґрунтованої достовірності 
фактів, прозорості явищ чи подій у сфері економіки, підприємницької діяльності, фінансів, кредиту, 
банківської справи, оподаткування, випуску та обігу цінних паперів. 

Достовірність відповіді однаково потрібно забезпечити, наприклад, як для економічної 
експертизи бізнес-плану підприємницької діяльності [3; 4], так і для економічної експертизи в рамках 
господарської справи щодо визначення фінансових результатів діяльності підприємства [5], величини 
нарахування та сплати податків та зборів [6], вкладів до статутного капіталу підприємств різних 
організаційних форм [7], тобто для з’ясування широкого спектру економічних питань, потребуючих 
обґрунтованої фахової відповіді [8]. За І. Бентамом [9, с. 18], «питання про достовірність постають 
перед людиною щодня, на кожному кроці, щохвилини. … Всі завдання, що виникають в науці і 
мистецтві, - не що інше, як питання про достовірність». Зауважимо, що розумові процеси дослідження 
достовірності є одними й тими ж як у вирішенні буденного питання повсякденного життя, так і в роботі 
над найскладнішим питанням науки. 
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Слова «експертиза» та «експерт» в суспільній свідомості історично пов’язані з судочинством, 
але останнім часом їх активне використання, зокрема в засобах масової інформації, пов’язується, в 
першу чергу, зі сферою фінансової аналітики, а також з законодавчою, політичною та науковою 
діяльністю.  

Соціально-економічний поступ України залежить від ефективності й легітимності становлення 
ринкової моделі функціонування суб’єктів підприємництва. Критичного загострення проблеми правової 
регламентації підприємницької діяльності набувають у період посткризового відновлення, а за своєю 
глибинною сутністю створюють суміжну правову й економічну площину. Так, розбудова 
громадянського, правового суспільства передбачає дисципліну дотримання кожним суб’єктом 
господарювання чинного законодавства та його директивного застосування у своїй виробничо-
господарській діяльності незалежно від сфери функціонування та форми власності. 

Українські реалії свідчать про велику кількість установ та організацій, які займаються питаннями 
економічної експертизи, серед їх числа Інститут аналізу та експертизи, Академія економічних наук 
України (АЕНУ), ГO «Незалежна науково-дослідна експертна спілка», ГО «Всеукраїнська експертна 
мережа» [10] та інші. З січня 2007 р. діє Всеукраїнська громадська організація «Союз експертів 
України», метою якої є консолідація експертного середовища та розгортання проектно-аналітичної 
роботи для вирішення соціально-економічних проблем України. В Україні станом на 01.01.2015 р. 
налічується 46 судово-експертних організацій при державних установах [11], в Реєстрі атестованих 
судових експертів – 9690 осіб. Це вказує на те, що експертна діяльність не обмежена рамками 
судочинства, але й непроцесуальні (комерційні) експертні послуги затребувані у сучасних суб’єктів 
господарювання.  

Водночас, національна економіка все більше відзначається не розвитком ринкових відносин й 
їхнім інституційним зміцненням, а прогресуючим становленням «економічної злочинності», сфера 
поширення, якої пронизує усі рівні економіки: мікро-, мезо- та макроекономічний.  

Економічні зловживання набувають системного характеру. Злочинні дії вчиняються в сфері 
виробництва, розподілу, обміну та споживання доданої вартості, а також реалізуються через 
зловживання службовим становищем, крадіжками, порушенням правил надання послуг, виробництва 
продукції, здійснення торгівлі, порушення встановленого державою порядку ціноутворення, ухилення 
від сплати податків. Така практика господарювання є неприйнятною в лібералізованому економічному 
просторі та вимагає продуктивного поєднання здобутків юридичної та економічної наук в подоланні 
тотальної економічної злочинності. 

Свідченням активізації зростання кількості злочинів у підприємницькій сфері, фінансово-
кредитній системі, зовнішніх розрахунках є аналітичні дані щодо розглянутих у 2014 році місцевими 
загальними та окружними адміністративними судами справ (за предметом спору) [12]. Так, серед 
адміністративних справ, що розглядалися місцевими загальними судами, переважають справи зі 
спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту 
громадян (51,1 %), а серед справ, які розглядали окружні адміністративні суди – справи зі спорів з 
приводу реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів (53,6%). Слід відмітити, 
що в попередні роки у структурі домінували справи щодо соціальних виплат, тепер – податкові. 

Місцевими господарськими судами у 2014 році розглянуто 113 752 господарських справ. У 
структурі цих справ, як і в попередні роки, переважать справи щодо майнових спорів про виконання 
господарських договорів, – їх частка становить 54,1 % (61536 справ), за ними йдуть справи про 
банкрутство – 24,1 % (27418 справ) та спори з земельних відносин – 3,74% (4254 справ). Серед 
загальної кількості майнових спорів більша половина (60,8 %) – це спори щодо розрахунків за 
продукцію, товари та послуги.  

Невтішна статистика свідчить не на користь ефективності боротьби із організованою 
економічною злочинністю. Очевидно, що подолання злочинної системи в економічній сфері потребує 
нових імпульсів й економічних інструментів, а їх результативність буде залежати від ефективності 
здійснення економічного контролю, зокрема, економічної експертизи. Так, ще на початку ХХ сторіччя 
Г. Емерсон зазначав, що «в галузі обліку й звітності контроль діє як лійка, в якій збирається весь 
досвід світу в бухгалтерсько-рахунковій частині, та через яку цей досвід, очистившись фільтруванням, 
розтікається по всій організації, приносячи користь всюди, де в ньому є потреба» [13, с. 31]. Водночас, 
еволюція предмету й методу економічної експертизи, особливості організації й планування експертної 
економічної роботи, роль та значення економічної експертизи у виявленні, розкритті й профілактиці 
економічних порушень, специфіка експертного дослідження даних фінансової звітності, методика 
проведення економіко-експертних робіт в умовах застосування спеціалізованих комп’ютерних програм 
залишаються маловивченими або дослідженими недостатньою мірою, а деякі навіть не піддавалися 
дослідженню.  

Висновки з проведеного дослідження. Розвиток економічної експертизи в Україні 
відбувається в умовах домінування історично сформованих стереотипів, основна колізія яких полягає 
у процесі досить болісної демаркації предметних полів між судовою експертологією, яка є галуззю 
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криміналістики і незалежною експертологією чи експертикою (термін А. В. Нєстєрова [14]), яку юристи 
вважають не експертизою в строгому визначенні, наголошуючи на тому, що суб’єктами справжньої 
експертизи в будь-якій галузі можуть бути лише суб’єкти права. Водночас, розвиток умов 
господарювання зумовив генезис імплементації економічної експертизи у контрольну практику 
українського бізнесу на незалежній від процесу судочинства основі, тому актуалізується потреба в 
дослідженнях щодо напрямів її адаптації та вдосконалення організації та проведення. 

Отже, економічна експертиза, як специфічна детермінанта фінансово-господарського контролю, 
об’єктивно потребує нових теоретичних обґрунтувань, оскільки диференціація наукових поглядів й 
підходів дасть змогу розширити спектр її функціонального призначення та підвищити ефективність 
практичного застосування. 
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Перевозова І.В., Кінаш І.П. ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ: СУТНІСТЬ ТА СУСПІЛЬНА 

ПОТРЕБА 
Мета – навести аспекти обґрунтування актуалізації суспільної потреби функціонування інституту 

економічної експертизи не лише як одного із засобів доказування при розслідуванні та судовому розгляді справ, 
але як специфічної форми фінансово-господарського контролю, як способу оцінки обґрунтованості та 
економічного ефекту підготовлюваних управлінських рішень, реалізації проектів тощо.  

Методика дослідження. Теоретичною основою дослідження є наукові праці вітчизняних та закордонних 
вчених, законодавчі та нормативні акти України, статистичні дані. В процесі роботи були використані 
загальнонаукові та спеціальні методи пізнання, що обрані з урахуванням мети та завдань дослідження, а саме: 
порівняльно-правовий, формально-догматичний, компаративно-правовий, які застосовувалися під час аналізу 
вітчизняних нормативних актів, законопроектів, міжнародних документів щодо становлення, організації та 
безпосереднього здійснення економічної експертизи діяльності підприємств; метод узагальнення та аналізу – для 
дослідження умов та обставин, що активізують застосування економічної експертизи, інтеграції економічної 
експертизи в процес прийняття рішень. 

Результати. Обґрунтовано зростаючу роль економічної експертизи як виду діяльності, як економічного, 
соціального і політичного інституту. Доведено, що розвиток економічної експертизи в Україні відбувається в умовах 
домінування історично сформованих стереотипів. Визначено, що економічна експертиза є дієвим інструментом 
системи інтелектуалізованого менеджменту для вироблення або уточнення управлінських рішень, спрямованих 
на підвищення ефективності діяльності підприємства.  

Наукова новизна. Обґрунтована актуалізація суспільної потреби в інституті незалежної економічної 
експертизи. Вперше визначено на основі економічного змісту експертизи диверсифікація вектору її 
функціонального призначення.  

Практична значущість. Отримані результати дослідження сприяють імплементації економічної експертизи у 
контрольну практику українського бізнесу на незалежній від процесу судочинства основі. Ефективне функціонування 
інституту економічної експертизи стає запорукою об’єктивної науково обґрунтованої достовірності фактів, прозорості 
явищ чи подій у сфері економіки, підприємницької діяльності, фінансів, кредиту, банківської справи, оподаткування, 
випуску та обігу цінних паперів. 

Ключові слова: економічна експертиза, експертне дослідження, спеціальні знання, суспільство, 
управлінське рішення, фінансовий контроль. 

 
Perevozova I.V., Kinash I.P. INSTITUTE OF ECONOMIC EXPERTISE: THE NATURE AND SOCIAL NEEDS 
Purpose – to bring aspects of the justification of mainstreaming social need functioning of the institution of 

economic expertise not only as a means of proof in the investigation and court proceedings, but as a specific form of 
financial and economic control, as a way to assess the validity and benefits prepared by management decisions, projects 
and more. 

Methodology of research.  The theoretical basis of scientific research is the work of domestic and foreign 
scientists, the laws and regulations of Ukraine statistics. In the process used general scientific and special methods of 
knowledge, elected to the purpose and objectives of the study, namely, comparative legal, formal-dogmatic, 
comparative-law that applied in the analysis of national regulations, laws, international instruments on formation, 
organization and implementation of the direct examination of the economic activity of enterprises; method of synthesis 
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and analysis to study the conditions and circumstances that make active use of economic expertise, integration expertise 
in economic decision-making. 

Findings.  In the article the substantiation of the growing role of economic expertise as an activity as economic, 
social and political institutions. It is proved that the development of economic expertise in Ukraine in terms of dominance 
is historical stereotypes. Determined that the economic expertise is an efficient instrument of іntelligent management 
system for the development or refinement of management decisions to improve the efficiency of the company. 

Originality.  Substantiates the need for updating public institute independent economic expertise. For the first time 
defined on the basis of the economic content examination vector diversification of its functionality. 

Practical value.  The results of research contribute to the implementation of economic expertise in the control 
practice of Ukrainian business on an independent basis by judicial process. The effective functioning of the institute 
economic expertise is a key to the reliability of objective science-based facts, events or developments transparency in 
the economy, business, finance, credit, banking, taxation, issue and circulation of securities. 

Key words:  economic expertise, expert research, expertise, society, management decisions, financial control. 
 

Перевозова І.В., Кинаш І.П. ИНСТИТУТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ: СУТНОСТЬ И 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОТРЕБНОСТЬ 

Цель – навести аспекты обоснования актуализации общественной потребности функционирования 
института экономической экспертизы не только как одного из средств доказывания при расследовании и 
судебном рассмотрении дел, но как специфической формы финансово-хозяйственного контроля, как способа 
оценки обоснованности и экономического эффекта готовящихся управленческих решений, реализации проектов 
и т.п. 

Методика исследования. Теоретической основой исследования являются научные труды отечественных 
и зарубежных ученых, законодательные и нормативные акты Украины, статистические данные. В процессе 
работы были использованы общенаучные и специальные методы познания, которые выбраны с учетом целей и 
задач исследования, а именно: сравнительно-правовой, формально-догматический, компаративно-правовой, 
которые применялись при анализе отечественных нормативных актов, законопроектов, международных 
документов, по становлению, организации и непосредственного осуществления экономической экспертизы 
деятельности предприятий; метод обобщения и анализа – для исследования условий и обстоятельств, которые 
активизируют применение экономической экспертизы, интеграции экономической экспертизы в процесс принятия 
решений. 

Результаты. Обосновано растущую роль экономической экспертизы как вида деятельности, как 
экономического, социального и политического института. Доказано, что развитие экономической экспертизы в 
Украине происходит в условиях доминирования исторически сложившихся стереотипов. Определено, что 
экономическая экспертиза является действенным инструментом системы интеллектуализированного 
менеджмента для выработки или уточнения управленческих решений, направленных на повышение 
эффективности деятельности предприятия. 

Научная новизна. Обоснована актуализация общественной потребности в институте независимой 
экономической экспертизы. Впервые определено на основе экономического содержания экспертизы 
диверсификация вектора ее функционального назначения. 

Практическая значимость. Полученные результаты исследования способствуют имплементации 
экономической экспертизы в контрольную практику украинского бизнеса на независимой от процесса 
судопроизводства основе. Эффективное функционирование института экономической экспертизы становится 
залогом объективной научно обоснованной достоверности фактов, прозрачности явлений или событий в сфере 
экономики, предпринимательской деятельности, финансов, кредита, банковского дела, налогообложения, 
выпуска и обращения ценных бумаг. 

Ключевые слова: экономическая экспертиза, экспертное исследование, специальные знания, общество, 
управленческое решение, финансовый контроль. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ  44’’ 22001155[[2299]] 
Міжнародний науково-виробничий журнал 

 
 

 189 

УДК 657.471 
Маниліч М.І., 

доктор філософії з економічних наук, к.е.н., доцент, президент, 
Бурдейна Л.В., 

старший викладач кафедри обліку і аудиту, 
ПВНЗ «Буковинський університет» 

 
ОЦІНКА ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ 

ВАРТІСТЮ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СИСТЕМИ 
МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Постановка проблеми. Якісне та ефективне управління підприємствами неможливе без 

своєчасної, достовірної та повної інформації щодо наявних виробничих запасів. Вагоме місце у 
системі інформаційного забезпечення управління підприємством належить бухгалтерському обліку, 
основним призначенням якого є надання внутрішнім і зовнішнім користувачам достатньої релевантної 
облікової інформації для прийняття ефективних рішень. 

В економіці України настав час, коли реформування господарського механізму підприємств 
співпало з масштабною реформою бухгалтерського обліку. Введення у практичну діяльність 
підприємств національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а у подальшій перспективі – 
запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності у повному обсязі, зумовило проведення 
певних заходів, які мають не лише організаційний, економічний, а й методичний характер. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні, методичні та практичні проблеми оцінки 
виробничих запасів за справедливою вартістю досліджені в наукових працях Бондаря М. І., 
Карпової В. В., Кірейцева Г. Г., Корягіна М. В., Кутера М. І., Малюги Н. М., Романів Р. Р., 
Циганової Т. Б. та інших. Проте в сучасних умовах діяльності підприємств проблеми визначення 
вартості виробничих запасів потребують подальшого їх дослідження. 

Постановка завдання. Метою статті є розгляд особливостей оцінки виробничих запасів за 
справедливою вартістю в інформаційному забезпеченні системи менеджменту підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Достовірне визначення вартості виробничих 
запасів підприємств надає важливу інформацію, яка вказує на призначення окремого продукту, 
відповідність виробу вимогам споживачів. У зв’язку з цим оцінка вартості виробничих запасів дає змогу 
зробити певні висновки, порівняти результати з початковими судженнями або проконтролювати кожну 
зміну крок за кроком, орієнтуючись на отримання максимальної віддачі. Саме правильний вибір оцінки 
виробничих запасів може створити атмосферу боротьби за максимальний прибуток і скоординувати 
плани з метою досягнення кращих результатів встановленням реальної ціни на виготовлену продукцію. 

При оцінюванні виробничих запасів на дату складання балансу в стабільному економічному 
середовищі, що характеризується незначним рівнем інфляційних і циклічних коливань цін, запаси 
доцільно обліковувати за вартістю їх придбання. Однак при збільшенні річного рівня інфляції, що 
виражається у відчутних коливаннях цін, відображення запасів за вартістю придбання вже не дає 
об’єктивної картини їх реальної вартості й господарської корисності як джерела потенційного доходу [2]. 

Ринкова вартість виробничих запасів може зменшуватися під впливом науково-технічного 
прогресу і фактора морального старіння, що передбачає різницю між вартістю придбання виробничих 
запасів та їх вартістю на даний момент. З метою збереження об’єктивності оцінювання виробничих 
запасів в умовах цінової нестабільності згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 
«Запаси» [4] вони відображаються у бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: 
первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. Така вимога викликана необхідністю застосування 
принципу обачності, згідно з яким активи або доходи не повинні бути завищені, а зобов’язання або 
витрати – занижені. 

На практиці для відображення в бухгалтерському балансі й фінансовій звітності виробничих 
запасів у грошовій оцінці використовують ціни: 

– історичні, або ціни придбання, які були актуальними в минулому, тобто в момент отримання 
запасу; 

– поточні, що використовуються в момент виконання оцінки; 
– ціни відтворення, або репродукційні – ціни передбачення визначених складових, відповідних у 

момент, коли цю складову буде замінено. 
Зміну цін спричиняють дві складові. Одна є результатом дії ринкових чинників – попиту і 

пропозиції, а друга – зміни цін, зумовленої інфляцією. 
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За міжнародними стандартами бухгалтерського обліку в Балансі (Звіті про фінансовий стан) 
виробничі запаси оцінюють за мінімально можливою вартістю, яку отримують порівнянням фактичної 
собівартості придбаних виробничих запасів із їх ринковими цінами на момент складання звітного 
балансу. Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» виробничі запаси у 
балансі підприємств відображаються за:  

– первісною вартістю – сума фактичних витрат на їх придбання або виготовлення;  
– чистою вартістю реалізації запасів – це очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної 

діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію;  
– справедливою вартістю – сума, за якою можна обміняти актив чи погасити заборгованість за 

операцією між проінформованими, зацікавленими та незацікавленими сторонами [4]. 
Для відображення виробничих запасів у Балансі в міжнародній практиці використовують методи 

оцінки за вартістю:  
– первісною, до якої входять витрати на придбання конкретного об’єкта;  
– відновною, яка є сумою грошових коштів, що необхідно було би сплатити в певний момент у 

разі заміни об’єкта відповідним іншим об’єктом;  
– чистою реалізаційною – ціною продажу за вирахуванням торгових витрат і розумного прибутку;  
– приведеною-дисконтованою величиною майбутніх надходжень грошових коштів, що, як 

очікується, може забезпечити реалізація певного предмета в ході звичайної «комерційної операції» [10]. 
Відповідно до вимог МСФЗ [10] суми оцінки виробничих запасів у балансі в умовах гіперінфляції 

необхідно перераховувати із застосуванням загального індексу цін, починаючи з дати їх придбання або 
за справедливою вартістю; у випадку, якщо офіційний індекс цін відсутній за період, з дати придбання чи 
дати останньої переоцінки до дати балансу, то цим стандартом дозволяється використовувати оцінку на 
основі змін курсу обміну валют звітності на відносно стабільну іноземну валюту. Але і в цьому випадку 
не можна говорити про автоматичне перерахування немонетарних статей активів, бо правило 
мінімальної оцінки з собівартості та чистої вартості реалізації залишається чинним. 

Різниця між первісною вартістю, що визначена за фактичними затратами на придбання запасів, і 
чистою вартістю їх реалізації в міжнародній і вітчизняній практиці визнається збитком від зберігання 
(знецінення) запасів. 

При інфляції ціни на виробничі запаси зростають і, відповідно, зростає номінальна величина 
фінансових потреб підприємств. Але при відтермінуванні платежів інфляція фактично зменшує 
реальну ціну придбання виробничих запасів, примушуючи підприємства підвищувати середній термін 
кредиторської заборгованості (у розумних межах) настільки, що він починає перевищувати середній 
термін дебіторської заборгованості. 

Перерахунки виробничих запасів до мінімальної з двох оцінок слід здійснювати лише на дату 
складання фінансової звітності, а не щомісяця, а результати відносити на рахунок фінансових 
результатів, але розкривати інформацію результатів про переоцінку окремо у примітках до фінансової 
звітності. Тобто переоцінку виробничих запасів необхідно здійснювати окремо по кожному виду 
виробничих запасів, у залежності від коливання ринкових цін на подібні запаси на ринку під час 
складання балансу. Індексації підлягають усі запаси сировини, матеріалів, незавершеного 
виробництва та готової продукції в цілому з попереднім чи наступним коригуванням балансової 
вартості окремих видів виробничих запасів до мінімальної з двох оцінок – собівартість чи чистої 
вартості реалізації.  

Підприємства, які мають зобов’язання, опиняються у виграшному становищі, оскільки можуть 
здійснювати виплату за боргами «знеціненими» грошима. Але при цьому їх показники 
кредитоспроможності й ліквідності спотворюються, оскільки одні статті активу (вартість основних 
засобів і запасів) штучно занижуються порівняно з їх реальною вартістю, а інші статті (грошові кошти, 
крім валютних, дебіторська заборгованість) – завищуються.  

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, які застосовуються в Україні, базуються на 
нормах, встановлених міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. Однією з вимог цих 
стандартів є положення про оцінку більшості статей Балансу (Звіту про фінансовий стан) та Звіту про 
фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за вартістю, яка найточніше відображає вартість 
майбутніх економічних вигід, які будуть отримані стосовно виробничих запасів. У стандартах така 
вартість названа «справедливою» і за розміром, як правило, суттєво відрізняється від вартості 
придбання виробничих запасів згідно з договірними умовами – історичної вартості. Однак визначення 
справедливої вартості виробничих запасів і досі залишається серед дискусійних та викликає багато 
питань серед учених-економістів. 

Застосування методу оцінки за справедливою вартістю виробничих запасів у бухгалтерському 
обліку багато років викликає широкі дискусії серед науковців. Прихильники необхідності забезпечення 
надійності системи обліку виступають проти використання справедливої оцінки виробничих запасів, а 
також будь-яких прогнозних чи стратегічних параметрів у бухгалтерському обліку. Прихильники 
задоволення зростаючих потреб користувачів у прогнозній обліковій інформації про потенційні доходи 
і вартість виробничих запасів дотримуються позиції необхідності усунення історичної оцінки як 
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основного методу обліку та впровадження концепції оцінки за справедливою вартістю. Представники 
першої групи переважно увагу приділяють оцінці прибутку підприємства (доходів і витрат, на основі 
яких він розраховується). Представники другої групи приділяють увагу оцінці статей балансу, на 
основі якої можна визначити вартість виробничих запасів, а одержаний підприємством рівень прибутку 
вважають похідним забезпечення процесу оцінювання вартості виробничих запасів показником 
функціонування підприємства, який має другорядну роль при визначенні вартості виробничих запасів. 

При визначенні справедливої вартості виробничих запасів підприємство може використовувати 
дані про: 

а) останню ринкову ціну операцій із відповідними запасами (за умови відсутності суттєвих 
негативних змін у технологічному, ринковому, економічному або правовому середовищі, в якому діє 
підприємство); 

б) ринкові ціни на подібні активи, скориговані з урахуванням індивідуальних характеристик, 
особливостей або ступеня незавершеного виробництва, для якого визначається справедлива 
вартість; 

в) додаткові показники, які характеризують рівень цін на запаси [3]. 
Корягін М. В. дотримується думки, що «справедлива вартість» повинна існувати як самостійна 

категорія бухгалтерського обліку, що може покладатися в основу підходу до оцінки вартості окремих 
об’єктів у відповідності до вимог користувачів облікової інформації [7, с. 50]. 

Кірейцев Г. Г. зазначає, що нормативне закріплення поняття «справедлива вартість» означає 
відмову суспільства від етимологічного значення категорії «справедливість» і свідчить про активний 
наступ капіталу на людину. Виходячи з позиції ООН стосовно оцінки пріоритетів в економічних 
інтересах та реалізації принципу соціальної справедливості при розподілі доходів на рівні відносин 
«підприємство – працівники підприємства», Г .Г. Кірейцев доводить необґрунтованість використання 
цієї категорії в обліку [6, с. 68]. 

У системі формування вартості виробничих запасів проблеми оцінки за справедливою вартістю 
потребують нагального вирішення в сучасних умовах розвитку теорії та методології бухгалтерського 
обліку. Підтвердженням цього є позиція М. І. Кутера про те, що для обліку оцінка за справедливою 
вартістю є однією з основних теоретичних і практичних проблем XXІ ст. [8, с. 58]. 

Циганова Т. Б. говорить про недостатню готовність підприємств до використання справедливої 
вартості поряд із іншими інструментами облікової оцінки. Зокрема, автор відзначає, що ефективне 
застосування концепції обліку за справедливою вартістю потребує постійної роботи з боку 
міжнародного економічного співтовариства. У російській практиці багатьох підприємств у економістів 
та бухгалтерів ще недостатньо досвіду для застосування такої облікової категорії, як справедлива 
вартість. Найчастіше вони не розуміють змісту використання справедливої вартості, внаслідок чого 
з’являються серйозні ускладнення для потенційних інвесторів, яким необхідне одержання адекватної 
інформації про фінансовий стан компанії [12, с. 7]. 

Проблеми застосування механізму визначення справедливої вартості розкриває В. В. Карпова, 
зауважуючи, що можливість використання альтернативних варіантів для оцінки справедливої вартості 
призводить до порушення взаємозв’язків поточної вартості надходження з вартістю продаж, 
підвищення трансакційних витрат, втрати якостей корисності, достовірності й «чесності» справедливої 
вартості [5, с. 36].  

Наведена позиція свідчить на користь необхідності вдосконалення концепції справедливої 
вартості, реалізованої у Міжнародних стандартах фінансової звітності, для її використання в якості 
основи оцінки виробничих запасів у процесах управління вартістю активів підприємства та його 
інвестиційній діяльності. 

Для оптимізації оцінки за справедливою вартістю окремими авторами пропонується розробити 
методику її застосування для активів та зобов’язань підприємств, щодо яких відсутній активний ринок. 
Також необхідним є більш детальне тлумачення наданого у МСФЗ поняття «активний ринок» [11, с. 
316]. Ця проблема є актуальною для українських підприємств, оскільки рівень розвитку національного 
ринку цінних паперів не дозволяє ефективно реалізовувати механізм справедливої вартості, 
підвищуючи суб’єктивність справедливої оцінки при її застосуванні вітчизняними підприємствами. 

Як зауважують вітчизняні науковці, основною проблемою на сьогодні є не саме використання 
справедливої вартості, а її визначення в умовах кризи, коли ринки змінюють свої параметри, стають 
неактивними. У такому випадку банки можуть використовувати неоднозначні підходи для оцінки 
активів, що в кінцевому рахунку не буде сприяти довірі з боку інвесторів [1, с. 136].  

Малюга Н. М. пропонує оцінювати всі об’єкти обліку на основі ринкової (справедливої) вартості, 
яка замінює принцип фактичної собівартості [9, с. 342]. Таким чином, автор асоціює ринкову вартість із 
справедливою. 

Сьогодні залишається невирішеною проблема вибору підходу до визначення змісту поняття 
«справедлива вартість», що використовується у системі бухгалтерського обліку та забезпечує 
справедливість для кожного суб’єкта господарювання, повинна існувати як самостійна категорія 
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бухгалтерського обліку, що може покладатися в основу підходу до оцінки вартості виробничих запасів 
у відповідності до вимог користувачів облікової інформації. 

Процес оцінювання або розрахунку вартості виробничих запасів на підприємствах є складним 
динамічним явищем, що виходить за межі системи бухгалтерського обліку та опосередковується 
виконанням додаткових аналітичних процедур. Послідовне визначення справедливої вартості 
виробничих запасів, безпосередній розрахунок вартості та її коригування під впливом чинників ризику 
становлять основу процесу визначення їх ринкової вартості за пропонованою методикою та формують 
інформаційну базу для прийняття виважених економічних рішень. 

Застосування оцінки виробничих запасів за справедливою вартістю відіграє важливу роль як для 
інвесторів, так і для інших користувачів бухгалтерської інформації, без вирішення проблеми 
застосування справедливої вартості виробничих запасів у системі бухгалтерського обліку, не можуть 
бути сформовані передумови розробки обліково-оціночного інструментарію як складової системи 
формування вартості виробничих запасів. Справедлива вартість адекватно відображає інтереси 
учасників ринку в умовах непередбаченості зовнішнього середовища господарської діяльності. 

Справедлива оцінка є необхідною для визначення вартості виробничих запасів, інформація про 
які за історичною оцінкою не задовольняє потреб користувачів облікової інформації.  

Відповідно, ведення бухгалтерського обліку виробничих запасів із використанням справедливої 
вартості розширює інформаційне поле для оцінки дійсного фінансового становища підприємств, у 
порівнянні з веденням бухгалтерського обліку на основі використання концепції історичної вартості. 

Проблема оцінки виробничих запасів за справедливою вартістю є актуальною для підприємств 
України, оскільки рівень розвитку національного ринку не дозволяє ефективно реалізовувати механізм 
справедливої вартості виробничих запасів, підвищуючи суб’єктивність справедливої оцінки при її 
застосуванні вітчизняними підприємствами. 

Враховуючи специфіку використання у бухгалтерському обліку виробничих запасів за 
справедливою вартістю, можна забезпечити підвищення релевантності облікової інформації в умовах 
зростаючих потреб користувачів. У той же час діюча концепція справедливої вартості, яка наведена у 
національних та міжнародних стандартах бухгалтерського обліку, має певні недоліки практичного 
застосування. 

Недоліки полягають у необхідності вдосконалення діючої концепції справедливої вартості з 
урахуванням специфіки та можливостей її реалізації в національному середовищі бухгалтерського 
обліку виробничих запасів.  

Застосування справедливої вартості виробничих запасів подекуди пов’язане з неможливістю 
визначення точної суми їх історичної (фактичної) собівартості. Коли існує сталий ринок із певного виду 
виробничих запасів, то справедливою вартістю зазвичай вважають ринкову ціну на нього. 

В основу вдосконалення концепції справедливої вартості пропонуємо покладати основну мету 
впровадження такої оцінки – задоволення потреб користувачів облікової інформації. В контексті 
обраного предмета дослідження тільки потреби користувачів облікової інформації про фактори 
генерування та руйнування вартості виробничих запасів можуть виступати основним орієнтиром при 
розробці концепції справедливої оцінки в бухгалтерському обліку як засобу інформаційного 
забезпечення формування вартості виробничих запасів. У контексті цього твердження «справедлива 
оцінка» передбачатиме надання доречної та релевантної інформації про вартість виробничих запасів 
внутрішнім і зовнішнім користувачам. 

Така проблема також властива міжнародним та зарубіжним стандартам бухгалтерського обліку, 
в яких використовуються відмінні підходи до розуміння справедливої вартості.  

У Міжнародних стандартах фінансової звітності 13 «Оцінка за справедливою вартістю» 
розроблено концептуальну основу для практичного застосування механізму оцінки, зокрема 
визначено загальну трирівневу ієрархічну структуру оцінки за справедливою вартістю [10]. 

В основу розробки справедливої вартості виробничих запасів покладена оцінка засобів за 
вартістю їх вибуття, вимірюваної цінами організованого ринку, що виявилося більш зручним для 
глобалізації обліку, ніж історична вартість, яка відображає ціни конкретних угод і має місцевий і 
обмежений у часі характер. Ці ідеї були покладені в основу справедливої вартості, яка стала одним із 
найбільш дискутованих питань у бухгалтерській літературі другої половини XX-початку XXI ст. 

Справедлива вартість – компонента методів оцінки активів і зобов’язань, перелічених у концепціях 
фактичної вартості, вартості заміщення, чистої вартості реалізації і дисконтованої вартості [10]. 

Аналіз змісту поняття «справедлива вартість», наведеного у Міжнародних стандартах 
фінансової звітності, дозволяє встановити існування формальних розходжень у його трактуванні для 
різних об’єктів бухгалтерського обліку. Однак за своїм змістовним наповненням наведені трактування 
не мають значних відмінностей та є подібними між собою, що дозволяє говорити про існування 
єдиного підходу до визначення поняття справедливої вартості. 

Модель оцінки виробничих запасів у складі активів підприємств пов’язує застосування історичної 
оцінки виробничих запасів, справедливої оцінки виробничих запасів як альтернативу історичній оцінці, 
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а також застосування комбінованого варіанта, що передбачає одночасне застосування історичної та 
справедливої оцінки для різних об’єктів обліку. 

Висновки з проведеного дослідження. Первісна вартість виробничих запасів змінюється під 
впливом науково-технічного прогресу та фактора морального старіння, що передбачає виникнення 
різниці між вартістю їх придбання та вартістю на поточний момент часу. Достовірне визначення 
справедливої вартості виробничих запасів, її безпосередній розрахунок та коригування під впливом 
чинників ризику становлять основу процесу визначення ринкової вартості виробничих запасів у складі 
активів підприємств та формують інформаційну базу для прийняття виважених економічних рішень. 
Вирішення проблеми застосування справедливої вартості виробничих запасів у обліково-
інформаційній системі дозволяє сформувати передумови розробки оціночного інструментарію як 
складової системи формування вартості підприємства, оскільки справедлива вартість адекватно 
відображає інтереси учасників ринку в умовах непередбаченості зовнішнього середовища 
господарської діяльності підприємств. 
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Маниліч М.І., Бурдейна Л.В. ОЦІНКА ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТІСТЮ В 

ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ 
Мета полягає у розробці й обґрунтуванні теоретичних положень і практичних рекомендацій із 

удосконалення оцінки виробничих запасів за справедливою вартістю для потреб ефективного управління 
діяльністю підприємств.  

Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою статті є фундаментальні положення 
сучасної економічної науки, праці вітчизняних та зарубіжних вчених. У процесі дослідження, зокрема, 
застосовувались методи: аналізу і синтезу – для вивчення об’єкта і предмета дослідження; діалектичного методу 
пізнання – для уточнення поняття справедлива вартість виробничих запасів; абстрактно-логічний метод – для 
теоретичних узагальнень та формулювання висновків; метод групування – для опрацювання аналітичної 
інформації; причинно-наслідкових зв’язків, опису, конкретизації, формалізації – для визначення інформаційних 
потреб користувачів щодо оцінки виробничих запасів підприємств за справедливою вартістю.  

Результати. Розкрито економічну суть оцінки виробничих запасів за справедливою вартістю. Визначено 
роль і місце оцінки виробничих запасів за справедливою вартістю у процесі прийняття управлінських рішень. 
Виявлено, що в економічній літературі поняття «справедлива вартість» вживається досить обмежено. 
Обґрунтовано методичні підходи щодо оцінки виробничих запасів для забезпечення процесу управління 
підприємством.  

Наукова новизна результатів дослідження полягає в уточненні теоретичних положень та розробці 
практичних рекомендацій щодо оцінки виробничих запасів за справедливою вартістю, що забезпечує підвищення 
рівня ефективності прийняття управлінських рішень. 

Практична значущість. Результати дослідження спрямовані на вдосконалення оцінки виробничих запасів 
за справедливою вартістю і можуть бути використані в діяльності суб’єктів господарювання. 

Ключові слова: оцінка, вартість, активи, виробничі запаси, справедлива вартість, первісна вартість, чиста 
вартість реалізації, переоцінка, активний ринок, підприємство. 

 
Manylich M.I., Burdeina L.V. ASSESSMENT OF INDUSTRIAL STOCKS AT FAIR VALUE IN INFORMATION 

SUPPORT OF SYSTEM MANAGEMENT ENTERPRISES 
Purpose  is to develop and substantiation of theoretical positions and practical recommendations for the 

improvement of the assessment industrial stocks at fair value for the purposes of effective management of the enterprise. 
Methodology of research.  The theoretical and methodological basis of the article is fundamental assumptions of 

modern economics, labor, domestic and foreign scientists. During the research, in particular, applied techniques, 
analysis and synthesis – to study the object and subject of study; abstract logical – theoretical generalizations and 
drawing conclusions; grouping – for analytical processing of information; cause and effect relationships, description, 
specification, formalization – to determine the information needs of users on the assessment industrial stocks at fair 
value. 

Findings.  Economic essence assessment of inventory at fair value is expanding. The role and place of evaluation 
of inventories at fair value are detected. Revealed that in the economic literature the concept of “fair value” is used quite 
limited. Grounded methodical approaches to the assessment of inventory for provide process management. 

Scientific novelty  of the results of the study is to clarify the theoretical positions and develop practical 
recommendations for evaluation of inventories at fair value, which provides increased levels efficiency of acceptance 
management solutions. 

Practical value.  The results of research aimed at improving the evaluation of inventories at fair value and can be 
used in business entities. 
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Манилич М.И., Бурдейна Л.В. ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ 

СТОИМОСТИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ 
Цель заключается в разработке и обосновании теоретических положений и практических рекомендаций по 

совершенствованию оценки производственных запасов по справедливой стоимости для нужд эффективного 
управления деятельностью предприятий. 

Методика исследования. Теоретической и методологической основой статьи являются 
фундаментальные положения современной экономической науки, труды отечественных и зарубежных ученых. В 
ходе исследования, в частности, применялись методы: анализа и синтеза – для изучения объекта и предмета 
исследования; диалектического метода познания – для уточнения понятия справедливая стоимость 
производственных запасов; абстрактно-логический метод – для теоретических обобщений и формулирование 
выводов; метод группировки – для обработки аналитической информации; причинно-следственных связей, 
описания, конкретизации, формализации – для определения информационных потребностей пользователей в 
оценке производственных запасов предприятий по справедливой стоимости. 

Результаты. Раскрыто экономическую сущность оценки производственных запасов по справедливой 
стоимости. Определены роль и место оценки производственных запасов по справедливой стоимости в процессе 
принятия управленческих решений. Выявлено, что в экономической литературе понятие «справедливая 
стоимость» употребляется весьма ограничено. Обоснованы методические подходы к оценке производственных 
запасов для обеспечения процесса управления предприятием. 

Научная новизна результатов исследования заключается в уточнении теоретических положений и 
разработке практических рекомендаций по оценке производственных запасов по справедливой стоимости, 
обеспечивает повышение уровня эффективности принятия управленческих решений. 

Практическая значимость. Результаты исследования направлены на совершенствование оценки 
производственных запасов по справедливой стоимости и могут быть использованы в деятельности субъектов 
хозяйствования. 

Ключевые слова: оценка, стоимость, активы, производственные запасы, справедливая стоимость, 
первоначальная стоимость, чистая стоимость реализации, переоценка, активный рынок, предприятие. 
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ОЦІНКА СТАНУ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ 

 
Постановка проблеми. Реформування аграрного сектору економіки України значною мірою 

вплинуло на розвиток сільськогосподарських підприємств ринкового спрямування із потужним 
виробничим, технічним та фінансовим потенціалом. Та найбільшого поширення набули різноманітні 
форми дрібнотоварного виробництва, що виробляють близько 60% валової продукції сільського 
господарства. Поряд із нерівною конкурентною боротьбою між цими двома категоріями 
спостерігається також різне їх ставлення до вирішення соціальних питань. В більшості випадків 
соціальна відповідальність суб’єктів господарювання або бізнесу – один із найслабших напрямів їх 
діяльності. 

У вітчизняній практиці ведення аграрного бізнесу відсутні чіткі підходи до розуміння, 
впровадженя соціально відповідальної поведінки сільськогосподарських підприємств, а також 
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уявлення про те, якими є етичні принципи сучасного бізнесу й економічні вигоди соціально 
відповідальної поведінки. Відповідно до цього проблематичним є здійснення оцінки стану соціальної 
відповідальності бізнесу в аграрній сфері. 

Саме тому, на наш погляд, виникає необхідність в обґрунтуванні методичного підходу до оцінки 
сучасного стану соціальної відповідальності аграрного бізнесу та визначення перспектив її розвитку 
для підприємств аграрної сфери. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання розвитку теоретичних та методологічних 
засад розвитку соціальної відповідальності, формування принципів її реалізації у практиці ведення 
бізнесу, обґрунтування методики оцінки ефективності соціальної відповідальності на мікрорівні в 
сучасних умовах господарювання висвітлено у працях зарубіжних та вітчизняних вчених-економістів: 
Г. Боуена, Н. Брюховецької, І. Булєєва, З. Галушки, Л. Грицини [2], І. Керолла, І. Комарницького, 
І. Ксьонжика, В. Кужель, О. Мазурика [3], В. Мальгіна, А. Меіра, М. Саєнсуса [4], М. Фрідмана, А. Чупіса 
[6], В. Ярової тощо.  

Проте в умовах економічної невизначеності, просування суб’єктів аграрного бізнесу на 
міжнародні ринки та дисбалансованого розвитку економічної і соціальної сфер методичний 
інструментарій оцінки ефективності соціальної відповідальності аграрного бізнесу досліджено 
фрагментарно, що вимагає наукового узагальнення, систематизації та визначення перспективних 
напрямів розвитку соціально орієнтованого аграрного виробництва. 

Постановка завдання. Метою нашого дослідження є обґрунтувати методичні підходи до оцінки 
стану соціальної відповідальності аграрного бізнесу та розробити напрями її розвитку в сучасних 
умовах господарювання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Звертаючись до міжнародного досвіду розвитку 
соціальної відповідальності, можна визначити сукупний перелік показників (індикаторів), що можуть 
бути застосовані для оцінки окремих складових соціальної відповідальності аграрного бізнесу (надалі 
– СВАБ) та передбачає наступне: 

− наукове обґрунтування діяльності у сфері СВАБ, що дозволяє забезпечити об’єктивність 
вибору напрямів та мінімізувати вплив факторів, що носять суб’єктивний характер; 

− комплексність та широке охоплення складових при аналізі діяльності підприємств у сфері 
соціальної відповідальності; 

− визначення орієнтирів покращення діяльності у даній сфері через формування нормативних 
(порогових) значень показників. 

Загалом оцінка соціальної відповідальності бізнесу та ефективності соціальних інвестицій в 
світовій практиці базується на декількох підходах: за результатами нефінансової звітності та за 
допомогою індексного, рейтингового, якісного і кількісного методів [1]. 

Вивчення світових підходів і практик щодо оцінки соціальної відповідальності вітчизняними 
науковцями дозволило виокремити та узагальнити низку методичних інструментів. 

Зокрема, у роботі Грицини Л.А. запропоновано проводити оцінку рівня соціальної 
відповідальності підприємства, яка базується на застосуванні системи нормативно-індикативного 
регулювання як сукупності показників, що визначають екологічну, суспільну, трудову та економічну 
складові її прояву, та передбачає поєднання розрахунку таксономічного показника як синтетичної 
величини, що складається з усіх ознак, які характеризують об’єкт дослідження та оцінку значень 
окремих показників [2]. 

Мазурик О.В. виділяє загальний якісний індекс соціальних інвестицій, який показує рівень 
комплексності соціальної діяльності підприємства, а до часткових показників відносить якісний індекс 
соціальних інвестицій для певного підприємства, що показує рівень комплексності соціальної 
діяльності підприємства [3, с. 128]. 

Відповідно до концепції соціальної відповідальності передбачено основні складові соціальної 
відповідальності підприємства, а саме: організаційне управління, права людини, трудові відносини, 
чесна операційна діяльність, захист навколишнього середовища, питання захисту прав споживачів, 
розвиток місцевих громад і співпраця з ними [4]. Тому окремі вчені пропонують проводити показник 
«ступінь соціальної відповідальності» на основі запропонованих концепцією соціальної 
відповідальності складових по принципу термометра [5]. 

Найбільш поширеними в науковій літературі є такі дуже узагальнені види оцінок ефективності 
програм соціальної відповідальності бізнесу: 

– результативність = Р / М – відношення отриманого результату до поставленої мети, що 
характеризує економічні зусилля підприємства щодо досягнення певного результату; 

– економічність = Р / В – відношення результатів до витрат ресурсів; 
– доцільність = М / П – відношення цілей до реальних соціальних проблем, що характеризує 

ступінь вирішеності реальних соціальних проблем [6]. 
В свою чергу, враховуючи обмеженість і відсутність у цих критеріях стратегічної направленості, 

Кужель В.В. пропонує низку якісних показників оцінки соціальної відповідальності бізнесу в аграрній 
сфері (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Показники якісної оцінки соціальної відповідальності аграрного бізнесу  

 
Група показників соціальної 
відповідальності перед 
співробітниками 

Група показників зовнішнього 
середовища 

Група показників поведінки 
підприємства на аграрному ринку 

- плинність кадрів; 
- оплата та умови праці у 
співставності із 
середньогалузевими; 
- структура людського капіталу в 
гендерному розрізі; 
- оцінка підприємства власними 
співробітниками 

- вплив та витрати підприємства на 
охорону природи; 
- використання вторинної сировини; 
- енергоємність виробництва; 
- штрафні санкції за перевищення 
екологічних нормативів 

- недобросовісна реклама; 
- штрафні санкції 
антимонопольного комітету; 
- сервісне обслуговування 
покупців; 
- кредиторська заборгованість; 
- рівень відповідності стандартам 
та сертифікація продукції; 
- участь у стратегічному розвитку 
регіону 

Джерело: [7] 
 
Аналізуючи дані таблиці 1, можна зробити висновок, що запропоновані групи показників 

відображають ступінь взаємовідносин аграрного бізнесу із природним, соціальним середовищем у 
наступних аспектах: економічній, трудовій, суспільній та екологічній відповідальності. Виходячи із 
цього, оцінка СВАБ повинна базуватися на системі показників діяльності окремих підприємств. Для 
найбільш повної і всебічної оцінки соціальної відповідальності необхідно скористатися комбінацією і 
якісних, і кількісних параметрів, що дозволить провести всебічну діагностику та оцінити ефект СВАБ. 

Перелік показників оцінки екологічної, суспільної та трудової відповідальності, методика їх 
розрахунку, нормативні (порогові) значення показників (індикаторів) оцінки окремих напрямів прояву 
СВАБ та методику їх розрахунків у літературі пропонують визначати на основі аналізу діючих 
нормативно-правових актів, публікацій, які стосуються суміжних сфер та розкривають питання оцінки 
екологічної безпеки виробництва, оподаткування підприємства, відносин із різними групами 
зацікавлених сторін, управління та розвитку персоналу, процедури проведення фінансово-
економічного аналізу. 

В результаті загальний перелік показників, що визначають основні складові СВАБ, а саме його 
екологічну, суспільну трудову та економічну відповідальність, складається відповідно із 6, 11, 16 та 18 
коефіцієнтів (табл. 2). 

Таблиця 2 
Загальний перелік показників оцінки рівня соціальної відповідальності 

 
Види 

відповідальності Система показників 

1 2 

Економічна 
відповідальність 

• коефіцієнт зносу основних засобів. 
• коефіцієнт оновлення основних засобів. 
• коефіцієнт вибуття основних засобів. 
• коефіцієнт оборотності активів. 
• коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача). 
• коефіцієнт оборотності власного капіталу. 
• коефіцієнт поточної ліквідності. 
• коефіцієнт швидкої ліквідності. 
• коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності). 
• коефіцієнт покриття. 
• коефіцієнт фінансової автономії. 
• коефіцієнт фінансування. 
• коефіцієнт маневреності власногокапіталу. 
• коефіцієнт концентрації позикового капіталу. 
• коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами. 
• коефіцієнт сплати дивідендів. 
• коефіцієнт рентабельності активів. 
• коефіцієнт рентабельності власного капіталу. 
• коефіцієнт рентабельності діяльності. 
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продовження табл. 2 
1 2 

Екологічна 
відповідальність 

• коефіцієнт сплати екологічних зборів. 
• коефіцієнт втрат підприємства від нераціонального природокористування. 
• коефіцієнт достатності витрат на природоохоронні заходи. 
• коефіцієнт ефективності витрат на природоохоронні заходи. 
• коефіцієнт екологоємкості продукції підприємства. 
• коефіцієнти відповідності обсягів викидів шкідливих речовин їх гранично допустимій 
концентрації. 

Суспільна 
відповідальність 

• коефіцієнт податкового навантаження. 
• коефіцієнт приросту податкових платежів на одиницю приросту фінансового 
результату. 
• коефіцієнт якості продукції, робіт. 
• коефіцієнт благодійної діяльності підприємства. 
• коефіцієнт працевлаштування інвалідів. 
• коефіцієнт забезпеченості підприємств закладами соціальної інфраструктури. 
• коефіцієнт фінансування закладів соціальної інфраструктури. 
• коефіцієнт інформаційної відкритості. 
• коефіцієнт економічних втрат (штрафи). 
• коефіцієнт окупності витрат на збут. 
• коефіцієнт втрат від поставки неякісної продукції. 

Трудова 
відповідальність 

• показник вікового складу. 
• освітній рівень працівників. 
• коефіцієнт професійності персоналу. 
• коефіцієнт виробничого травматизму. 
• коефіцієнт фінансування заходів з охорони праці. 
• коефіцієнт відповідності умов праці санітарно-гігієнічним нормам. 
• коефіцієнт фінансування заходів щодо покращення санітарно-гігієнічних умов праці. 
• коефіцієнт соціальних витрат на одного працівника. 
• коефіцієнт неповної зайнятості. 
• коефіцієнт співвідношення темпів зростання середньої заробітної плати та 
продуктивності праці. 
• коефіцієнт зростання/зменшення рівня заробітної плати. 
• коефіцієнт заборгованості з оплати праці. 
• коефіцієнт відповідності рівня оплати праці на підприємстві середньому рівню 
оплати праці по Україні. 
• коефіцієнт загальної плинності кадрів. 
• коефіцієнт освітньо-професійного розвитку працівників. 
• коефіцієнт витрат на професійне зростання працівників. 

Джерело: систематизовано на підставі джерела [8] 
 
Інші вчені пропонують рівень соціальної відповідальності підприємства розраховувати за 

допомогою інтегрального показника, що відображає ступінь відповідності фактичного рівня соціально 
відповідальних витрат підприємства в порівнянні з прийнятою базою. До складу основних видів 
соціальних витрат пропонується включити: витрати на оплату праці, єдиний соціальний внесок, 
витрати на «соціальний» пакет і розвиток персоналу, податки й збори в бюджет, поточні соціальні 
витрати, соціальні інвестиції, дивіденди. В основі розрахунків лежить обчислення співвідношень 
окремих видів соціальних витрат до чистого доходу від реалізації продукції (рис. 1). 

При цьому у розглянутих підходах щодо проведення оцінки соціальної відповідальності 
передбачається реалізація трьох етапів: 

- перший – визначення абсолютних величин соціальних витрат; 
- другий – обчислення індивідуальних коефіцієнтів; 
- третій – розрахунок комплексних коефіцієнтів у порівнянні з прийнятою базою (середнім чи 

найкращим підприємством). 
Проаналізувавши існуючі методичні підходи до оцінки соціальної відповідальності аграрного 

бізнесу, слід наголосити на низці недоліків: 
1. Окремі положення мають занадто теоретичний характер і не враховують особливості 

аграрного виробництва та його взаємозв’язок із природним і соціальним середовищем. 
2. Запропонована громіздка система індикаторів оцінки різних видів відповідальності базується 

на загальноприйнятих аналітичних прийомах і практично нічим не відрізняється від методики 
проведення аналізу фінансового стану підприємства. 
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3. Більшість запропонованих методик стосуються алгоритму проведення оцінки на рівні 
окремого підприємства, що унеможливлює її застосування на рівні регіону чи макрорівні, а 
застосування їх у комплексі, на наш погляд, є необхідністю. 

4. Частина розроблених коефіцієнтів враховує лише один із напрямів відносин підприємства із 
зовнішнім середовищем, зокрема соціальним, що не повною мірою відображає комплекс зв’язків. 

 

 
 

Рис. 1. Система коефіцієнтів, що відображають рівень соціальної відповідальності 
підприємств відносно базових величин 

Джерело: [9] 
 
Тому з метою всебічного аналізу стану і розвитку соціальної відповідальності аграрного бізнесу 

на регіональному рівні у порівнянні з іншими галузями, допускаючи також оцінку СВАБ за окремими 
підприємствами та визначення інтегрального показника, нами запропоновано показники розвитку 
аграрного сектору економіки та сільських територій Тернопільської області. Згідно цих показників 
можна робити певні висновки про вплив СВАБ на економічні, соціальні та екологічні складові житття 
регіону (табл. 3). 

Таблиця 3 
Окремі показники розвитку аграрного сектору економіки та сільських територій 

Тернопільської області  
 

Показник  
Рік  

2014 р. до 2012 р. 
2012 2013 2014 

+,– % 
1 2 3 4 5 6 

Економічні показники 
Фізичний обсяг випуск (у фактичних цінах; 
млн.грн.) * 

8785 10060 10029 1244 114,2 

- темп зростання, % * 142,8 114,5 99,7 -43,1 х 

- індекс до середнього рівня по економіці* 1,12 1,08 1,01 -0,11 х 
Валова додана вартість (у фактичних цінах; 
млн.грн.) * 3448 3896 3925 477 113,8 

- темп зростання, % * 146,2 112,9 100,7 -45,5 х 

- індекс до середнього рівня по економіці* 1,17 1,05 0,96 -0,21 х 
Виробництво продукції сільського господарства 
на одну особу, грн. 

7368 7488 8557 1189 116,1 

Виробництво продукції сільського господарства 
на 100 га сільського-сподарських угідь, тис.грн. 

824,1 834,5 947,4 123,3 114,9 
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продовження табл. 3 
1 2 3 4 5 6 

Продуктивність праці в сільськогосподарських 
підприємствах (у постійних цінах 2010р.), тис. грн. 233,7 237,1 278,9 45,2 119,3 

Фінансовий результат (сальдо) підприємств до 
оподаткування, млн. грн. 793,2 78,8 –1826,5 -2619,7 -3,02 р. 

- темп зростання, % 78,6 9,9 -23,2р. -2398,6 х 

- індекс до середнього рівня по економіці 0,14 0,36 1,19 1,05 х 

Рентабельність операційної діяльності, % 13,5 5,6 -7,0 -20,5 х 

- відхилення до середнього рівня по економіці, +/- 5,8 -2,7 -0,9 -6,7 х 

Соціальні показники 

Кількість сільського населення, тис. осіб 603,5 599,6 595,6 -7,9 98,6 

Частка сільського населення, % 56,2 56,0 55,8 -0,4 х 
Припадає сільського населення на 1 особу 
міського населення, осіб 1,29 1,28 1,27 0,01 98,4 

Природний приріст (скорочення), ‰: -2,9 -3,7 -3,1 -0,2 х 

- міського населення 0,9 -0,2 1,2 0,3 х 

- сільського населення -5,8 -6,4 -6,7 -0,9 х 
Частка сільського населення з середньодушовими
еквівалентними грошовими доходами у місяць, 
нижчими, % *: 

     

- середнього рівня грошових доходів * 66,2 66,7 62,7 -3,5 х 

- індекс до міського населення * 1,06 1,05 1,03 -0,03 х 

- прожиткового мінімуму * 29,3 32,7 31,6 2,3 х 

- індекс до міського населення * 1,42 0,98 1,14 -0,28 х 
Частка оплати праці у структурі грошових доходів 
домогосподарств (у середньому за місяць у 
розрахунку на домогоспо-дарство), % *: 

39,3 35,6 41,9 2,6 х 

- індекс до міського населення * 0,76 0,65 0,92 0,16 х 

Трудові показники 
Зайняте населення у сільському господарстві, 
 тис. осіб 143,6 148,3 130,0 -13,6 90,5 

Наймані працівники у сільському господарстві, 
 тис. осіб 15,0 14,6 14,4 -0,6 96,0 

Частка найманих працівників, зайнятих, %: 10,4 9,8 11,1 0,7 х 

- індекс до середнього рівня по економіці 0,22 0,21 0,23 -0,01 х 
Середньомісячна номінальна заробітна плата по 
економіці, грн.: 2185 2359 2527 342 115,6 

- у сільському господарстві 1800 2048 2260 460 125,5 

- у % до середнього рівня по економіці 82,3 86,8 89,4 7,1 х 
Частка витрат на оплату праці у структурі 
собівартості продукції, % 5,5 5,5 5,0 -0,5 х 

Частка відрахувань на соціальні заходи у 
структурі собівартості продукції, % 2,0 2,0 1,9 -0,1 х 

Екологічні показники 
Відведено зворотних вод у поверхневі водні 
об’єкти, млн.м3 49,7 51,2 52,3 2,6 105,2 

Частка сільського господарства, % 68,4 71,3 72,0 3,6 х 
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря стаціонарними джерелами забруднення, 
тонн 

2488,0 2680,6 2432,7 -55,3 97,8 

Частка сільського господарства, % 11,9 16,9 29,5 17,6 х 
Викиди діоксиду вуглецю в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами забруднення, тис. тонн 

10,5 17,6 18,3 7,8 174,3 

Частка сільського господарства, % 1,2 2,8 3,5 2,3 х 
* Дані вказані за 2011-2013 рр. 
Джерело: складено авторами на підставі джерел [10-13] 
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Дані таблиці 3 свідчать про те, що на практиці рівень запровадження принципів соціальної 
відповідальності представниками аграрного бізнесу має негативну тенденцію і не збігається з 
декларуванням їхньої позиції щодо цього процесу. 

Так, отримані позитивні економічні результати підприємств аграрного сектору економіки 
Тернопільської області (темпи виробництва зростають – 114-116%, підвищується рівень 
продуктивності (119,3%) та рентабельності – становить більше 10%) мали б позитивно відображатися 
на соціальній та екологічній сфері. Однак більшість із цих індикаторів відображають ситуацію до 
навпаки, хоча необхідно підкреслити, що СВАБ носить як прямий, так і опесередкований вплив: 

1. Соціальні показники: 
• кількість сільського населення постійно скорочується – 98,6%, а також їх частка – мінус 0,4%; 
• підвищується природне скорочення чисельності сільського населення – мінус 0,9‰; 
• збільшується частка населення, доходи яких нижчі за середній рівень (-3,5%) і прожитковий 

мінімум (2,3%), а порівняно із міським населенням ситуація ще гірша -0,03 та -0,28. 
2. Трудові показники: 
• знижується кількість зайнятих (90,5%) та найманих працівників (96,0%) у сільському 

господарстві; 
• середньомісячна номінальна заробітна плата у галузі зросла лише на 25,5%; 
• частка витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи у структурі собівартості 

продукції поступово знижується і становить відповідно 5,0 та 1,9. 
3. Екологічні показники: 
• галузь сільського господарства займає найбільшу частку у відведені зворотних вод у 

поверхневі водні об’єкти (72,0%); 
• постійно зростають обсяги викидів забруднюючих речовин (97,8%) і діоксиду вуглецю (174,3%). 
Підтвердженням цих даних є висновки Федерації профспілок України, в якій стверджують, що, 

не дивлячись на велику кількість компаній, які позиціонують себе як соціально відповідальні, 
залишається низка проблем, про які всі знають, але вважають за краще не згадувати. Так, наприклад: 

• за даними Державної служби статистики України, останні 15 років щорічно збільшується 
кількість працюючих в умовах, які не відповідають санітарно -гігієнічним нормам; 

• на багатьох підприємствах до 80 відсотків машин, механізмів, іншого обладнання і 
транспортнихзасобів не відповідають вимогам безпеки; 

• кожен п’ятий працівник в Україні отримує заробітну плату, нижчу за прожитковий мінімум; 
• перевірками державної інспекції праці та профспілками на 95% перевірених підприємств було 

виявлено порушення законодавства про працю [14]. 
Якщо ж оцінювати ситуацію із СВАБ загалом, то існуюча політична та економічна нестабільність 

впливає на: скорочення витрат сільськогосподарських підприємств на проекти із соціальної 
відповідальності, які традиційно цим займалися; відмову представників аграрного бізнесу виділяти на 
соціальну відповідальність кошти, для яких ця діяльність є доволі новою. Однак, на нашу думку, у 
цьому присутній і позитив. Він полягає у тому, що аграрний бізнес, усвідомлюючи важливість та 
необхіність партнерських відносин з іншими учасниками СВАБ, більш якісно буде реалізовувати 
існуючі соціальні та екологічні проекти та уникне формалізму у формуванні стратегії її розвитку. 

У питаннях розвитку соціальної відповідальності аграрного бізнесу необхідно врахувати також 
важливу роль державної політики, адже саме від неї залежить становлення практично всіх елементів 
механізму її розвитку. Із цією метою необхідно розробити й реалізувати комплексну державну 
програму підтримки й стимулювання СВАБ, враховуючи також міжнародний досвід стимулювання 
представників бізнесу щодо розвитку соціальної відповідальності. 

До цієї системи варто включити наступні елементи: 
- поширення суспільної думки щодо значущості соціальної відповідальності аграрного бізнесу 

для соціального та економічного розвитку підприємства, громади і держави загалом; 
- формування позитивної думки серед представників аграрного бізнесу відносно активної 

соціальної позиції у суспільстві; 
- розроблення нормативно-правових документів із однозначним тлумаченням соціальної 

відповідальності, критеріями її виміру та формами застосування; 
- унормувати систему преференцій для аграрних підприємств, що запроваджують політику 

соціальної відповідальності та реалізують соціально важливі соціально-економічні та екологічні 
програми; 

- удосконалення та активне застосування податкового механізму, згідно з яким будуть визначені 
пільги в процесі реалізації соціальних програм; 

- передбачити в законодавстві, що регулює розкриття інформації про нефінансові ризики 
діяльності підприємств, вимоги до суб’єктів господарювання у сфері соціальної відповідальності; 



ММЕЕННЕЕДДЖЖММЕЕННТТ,,  ММААРРККЕЕТТИИННГГ,,  ППІІДДППРРИИЄЄММННИИЦЦТТВВОО 
 

 

 202 

- розробити державні механізми стимулювання реалізації політики безперервного системного 
вдосконалення соціальної відповідальності підприємств. 

Така система має орієнтуватися не лише на зменшення та запобігання негативним наслідкам 
діяльності представників аграрного бізнесу, а й на досягнення економічного, екологічного та 
соціального ефектів, що може розглядатися як основа підвищення конкурентоспроможності окремих 
підприємств і забезпечення стратегії їх розвитку. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, з метою всебічного аналізу стану і 
розвитку соціальної відповідальності аграрного бізнесу на регіональному рівні у порівнянні з іншими 
галузями, допускаючи також оцінку СВАБ за окремими підприємствами та визначення інтегрального 
показника, нами запропоновано показники розвитку аграрного сектору економіки та сільських 
територій. На підставі зроблених висновків про вплив СВАБ на економічні, соціальні та екологічні 
складові житття регіону нами запропоновано напрями її стимулювання, що включає: поширення 
суспільної думки щодо значущості СВАБ; формування позитивної думки серед представників бізнесу 
відносно СВАБ; розроблення нормативно-правових документів у цій сфері; унормувати систему 
преференцій для аграрних підприємств; удосконалення та активне застосування податкового 
механізму; розробку державних механізмів стимулювання реалізації політики соціальної 
відповідальності підприємств. 
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Кулик С.М., Сава А.П., Довгань О.М. ОЦІНКА СТАНУ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ 
Мета - обґрунтувати методичні підходи до оцінки стану соціальної відповідальності аграрного бізнесу та 

розробити напрями її розвитку в сучасних умовах господарювання. 
Методика дослідження. Реалізація мети та завдань наукової роботи здійснена за допомогою наступних 

методів: системного підходу – при формуванні теоретико-методичних засад формування та реалізації принципів 
соціальної відповідальності аграрного бізнесу, узагальнення – при обґрунтуванні методичних підходів оцінки 
стану та розвитку соціальної відповідальності; економіко-статистичні прийоми – відображення основних 
параметрів економічного зростання та впливу соціальної відповідальності аграрного бізнесу на соціальні та 
екологічні показники розвитку сільських територій. 

Результати. Обґрунтовано існуючі методичні засади оцінювання стану і розвитку соціальної 
відповідальності аграрного бізнесу, здійснено критичний аналіз відображених у літературі системи показників 
визначення рівня соціальної відповідальності підприємств, запропоновано комплекс економічних, соціальних та 
екологічних індикаторів, якими характеризується вплив соціальної відповідальності на розвиток сільських 
територій. 

Наукова новизна. Сформовано авторський підхід до застосування методичного підходу оцінки рівня 
соціальної відповідальності, проаналізовано її вплив на розвиток сільських територій регіону. Запропоновано 
основні напрями та мотиваційні механізми реалізації соціальної відповідальності сільськогосподарських 
підприємств в контексті забезпечення стратегічного розвитку сільських територій. 

Практична значущість результатів дослідження визначається можливістю комплексної оцінки сучасного 
рівня соціальної відповідальності аграрного бізнесу; обгрунтування причин та наслідків реалізації соціальної місії 
сільськогосподарських підприємств, а також напрямів і мотиваційних механізмів її розвитку. 

Ключові слова: соціальна відповідальність, аграрний бізнес, аграрні формування, соціальна сфера, 
сільські території. 

 
Kulyk S.M., Sava A.P., Dovhan O.M. ASSESSMENT OF THE STATE AND  PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF AGRICULTURAL BUSINESS 
Purpose.  The aim of the article is to substantiate methodical approaches to the assessment of social 

responsibility of agricultural business and develop ways of its development in the modern conditions of menage.  
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Methodology of research. Implementation of the goals and objectives of the scientific work is carried out by 
using the following methods: a systematic approach – in the formation of theoretical and methodological bases of 
formation and implementation of the principles of social responsibility of agricultural business, generalization – in 
substantiation of methodological approaches to the assessment of the state and development of social responsibility; 
economic and statistical techniques – to reflect the main parameters of economic growth and the impact of social 
responsibility of agricultural business on  social and environmental performance for development of rural areas. 

Findings. It has been substantiated existing methodological principles of assessment of the status and 
development of social responsibility agricultural business, a critical review of reflected in the literature scorecard 
determining the level of social responsibility of enterprises has been conducted: the complex of economic, social and 
environmental indicators that define social responsibility impact on rural development were proposed. 

Originality. It has been formed architectural approach to application of methodical approach of assessing the 
level of social responsibility, its impact on rural development in the region has been analyzed. The basic directions and 
motivational mechanisms for implementing social responsibility of agricultural enterprises in the context of a strategic 
development of rural areas were proposed. 

Practical value. The practical significance of the research results is determined by the possibility of 
comprehensive assessment of the current level of social responsibility of agricultural business; substantiation of the 
causes and consequences of realization of social mission of agricultural enterprises,, as well as directions and 
motivational mechanisms of development. 

Key words: social responsibility, agricultural business, agricultural formation, social sphere, rural territories. 
 

Кулик С.М., Сава А.П., Довгань О.М. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АГРАРНОГО БИЗНЕСА 

Цель - обосновать методические подходы к оценке состояния социальной ответственности аграрного 
бизнеса и разработать направления ее развития в современных условиях хозяйствования. 

Методика исследования. Реализация целей и задач научной работы осуществлена с помощью 
следующих методов: системного подхода - при формировании теоретико-методических основ формирования и 
реализации принципов социальной ответственности аграрного бизнеса; обобщение - при обосновании 
методических подходов оценки состояния и развития социальной ответственности; экономико-статистические 
приемы - отражение основных параметров экономического роста и влияния социальной ответственности 
аграрного бизнеса на социальные и экологические показатели развития сельских территорий. 

Результаты. Обоснованно существующие методические основы оценки состояния и развития социальной 
ответственности аграрного бизнеса, осуществлен критический анализ отраженных в литературе системы 
показателей определения уровня социальной ответственности предприятий, предложен комплекс 
экономических, социальных и экологических индикаторов, которыми характеризуется влияние социальной 
ответственности на развитие сельских территорий. 

Научная новизна. Сформирован авторский подход к применению методического подхода оценки уровня 
социальной ответственности, проанализированы ее влияние на развитие сельских территорий региона. 
Предложено основные направления и мотивационные механизмы реализации социальной ответственности 
сельскохозяйственных предприятий в контексте обеспечения стратегического развития сельских территорий. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью комплексной оценки современного 
уровня социальной ответственности аграрного бизнеса; обоснование причин и последствий реализации 
социальной миссии сельскохозяйственных предприятий, а также направлений и мотивационных механизмов ее 
развития. 

Ключевые слова: социальная ответственность, аграрный бизнес, аграрные формирования, социальная 
сфера, сельские территории. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ КАНАЛІВ РОЗВИТКУ 
СОЦІАЛЬНОГО БІЗНЕСУ 

 
Постановка проблеми. Сьогодні існує думка, що успішний підприємець той, хто думає не 

тільки про власні гроші, а ще й про навколишнє середовище, освіту, сільське господарство, здоров’я 
або й інші, більш глобальні речі.  

Це нова сфера діяльності в бізнесі, коли людина починає думати про позитивні зміни та 
втілювати їх у реальність. Звичайні бізнесмени думають про власний прибуток і статки, а соціально 
відповідальні намагаються свої гроші застосувати на благо людям: вони думають, як утилізувати 
сміття та нагодувати нужденних, як вести прибутковий та успішний бізнес. 

В українському бізнес-середовищі така діяльність з’явилась не так давно, тому підприємці ще не 
повністю перейняли світову тенденцію, та й держава не може належним чином підтримувати 
ініціативи малого та середнього бізнесу [4]. 

Проте, крім бізнесменів, в основному такою діяльністю займаються громадські організації, які 
створюють соціальну ініціативу так, щоб об’єднувати підприємництво, яке допомогло б переважно 
соціально незахищеним або малозахищеним людям. 

У соціальному бізнесі успіх вимірюється не грошовим прибутком, а досягненням конкретних 
соціальних цілей: скорочення голодних смертей серед дітей і дорослих, приріст населення, 
збільшення числа людей, що отримали доступ до чистої питної води, збільшення кількості малого 
бізнесу ці завдання не можуть не привернути уваги бізнес середовища та державних інституцій. 

Існують такі принципи, на які може опиратися кожен соціальний бізнесмен: 
1. Мета бізнесу не надприбуток, а подолання однієї із проблем, яка загрожує суспільству. 

Наприклад, підвищити рівень життя, освіти, охорони здоров’я, забезпечити доступ до технологій, 
захистити довкілля. 

2. Інвестори соціального бізнесу повертають лише суму своїх інвестицій, без будь-яких 
дивідендів. 

3. Після повернення інвесторові суми інвестицій, основний прибуток компанії вкладається в її 
розвиток і поліпшення якості продукту. 

4. Фінансова та економічна стійкість. 
5. Екологічна відповідальність. 
6. Забезпечення працівників гідною заробітною платою і оптимальними умовами 

роботи [7, c. 57]. 
Поняття «соціальний проект» дещо інше. Для реалізації соціального проекту не обов’язково бути 

юридичною особою. Багато країн здійснюють соціальні програми силами волонтерів [1, c. 53]. 
Кожна людина, приймаючи рішення, повинна чітко розуміти свою соціальну відповідальність 

перед усім суспільством. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням удосконалення механізмів створення та 

розвитку соціального бізнесу і їх функціонуванням приділено увагу у працях таких вчених, як: 
О. Бородіна, Л. Дмитриченко, В. Зянько, С. Єрохін, М. Жук, В. Ляшенко, Є. Панченко, О. Титаренко, 
В. Шарапов та ін.  

Як відомо, немає єдиного визначення поняття «соціальне підприємництво», різні країни, різні 
фонди трактують його по-різному. Потрібно визначити головний категоріальний апарат цього явища та 
головні принципи його діяльності. Також не мало важливим є з’ясування того, чому так мало 
підприємців займаються соціальним бізнесом.  

Абсолютна більшість вчених і експертів вважають, що трактування терміну не є настільки 
важливим, головна цінність поліпшення життя суспільства, використовуючи будь-які форми [3, c. 8]. 

Тому, незважаючи на значну увагу науковців до даної проблеми, її вивчення залишається 
актуальним завданням, особливо в частині узагальнення успішного зарубіжного досвіду створення і 
функціонування цих структур. 

Постановка завдання. Мета статті – дослідити досвід функціонування соціального бізнесу 
закордоном та в Україні, охарактеризувати його значимість та необхідність для суспільства. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Очевидно, що як і в інших країнах, де соціальний 
бізнес вже міцно увійшов в бізнес-план економічного життя, важливо, щоб усі стейкхолдери 
домовилися про розуміння того, що вважається соціальним бізнесом [8]. 

Величезну роль в успішному розвитку соціального бізнесу відіграє освіта (і тут завдання не 
тільки створити освітні програми для потенційних соціальних підприємців і бізнесменів, а й ввести 
поняття «соціальне підприємництво», «соціальний бізнес» на рівні школи, а то й дитячого садка).  

Адже, якщо в головах з дитинства буде закладена можливість вибору тієї чи іншої моделі 
майбутнього розвитку, не тільки традиційного бізнесу, пов’язаного переважно з максимізацією 
фінансового ефекту, то і життєва траєкторія людини, що приймає рішення на певному етапі свого 
шляху з вибором роду діяльності, очевидно, буде іншою [2, c. 12]. 

Все частіше представники університетів, що мають досвід створення та проведення навчальних 
програм в сфері соціального підприємництва та соціального бізнесу, говорять про важливість і 
ефективність навчання «за межами аудиторії».  

Не менш важливе питання: «а хто ж навчатиме?» Чи можуть наші «традиційні» професори вчити 
підприємців? І взагалі, чи можна використовувати слово «навчання» по відношенню до підприємців, чи 
мова, швидше за все, буде йти про самоосвіту? 

Складна тема це введення поняття «Соціальне підприємництво» в законодавчий простір і 
надання допомоги соціальним підприємцям у формі субсидій, податкових пільг, допуску до участі в 
державних тендерах і т.д.  

З одного боку, не визначивши поняття, неможливо якось його ідентифікувати, дослідити. З 
іншого дуже важливо продумано підійти до питання як ідентифікації, так і підтримки, щоб уникнути 
«мімікрії», яка зараз іноді відбувається, наприклад, у Великобританії [5, c. 160]. 

В Україні вже почали активний розвиток підприємництва, який можна було б називати 
соціальним. Історія львівської пекарні «Горіховий дім» – якісна ілюстрація шляху типового 
українського соцпідприємця.  

Пекарня, що займається виготовленням печива з мигдалем, виникла на базі громадської 
організації «Народна допомога». Вона мала вирішити фінансові питання організації, що займається 
інтеграцією жінок у кризових ситуаціях. Крім того, жінки, яким допомагає «Народна допомога», час від 
часу могли працювати та заробляти гроші в пекарні.  

Справи пішли добре, і наразі «Горіховий дім» функціонує як окреме підприємство. Пекарня 
приймає всі виклики ринку, однак її прибутки будуть передаватися на забезпечення програм 
«Народної допомоги». Печиво можна скуштувати в кав’ярнях або замовити в Інтернеті. 

Також у Львові функціонує унікальна організація допомоги безпритульним «Оселя». Декілька 
ентузіастів, об’єднаних ідеєю відповідальності перед безпритульним, організовують місця, де люди 
без даху можуть поїсти, поспати, помитися. «Оселя» існує вже 11 років і встигла стати учасником 
всесвітнього руху допомоги безпритульним «Емаус». 

«Оселя» починалася з маленької хатки у Винниках під Львовом. Наразі до її структури входить 
охайний будинок із чудовим двором, де мешкає спільнота безпритульних, осередок підтримки, куди 
щодня приходять митися і приводити зовнішність до ладу 15-20 людей з вулиці, гуртожиток на вулиці 
Угорській у Львові, де скоро зможе жити 20 ресоціалізованих осіб, мережа благодійних магазинів, де 
можна придбати речі, які міські жителі пожертвували спільноті, майстерні, де бездомні мають змогу 
працювати на реставрації речей, нічліжка.  

Щочетверга о 14:00 біля Порохової вежі «Оселя» організовує для безпритульних обід, на який 
приходить до сотні людей. У 2011 році «Оселя» стала переможцем конкурсу «Благодійник року 
Львівщини» у номінації «неприбуткова організація». 

Крім того, організація видає соціально-культурний журнал «Просто неба» тиражем 3 тис. 
Мар’яна Соха є його редактором, Юрій Іздрик робить верстку, свої твори у журнал безкоштовно 
передають Тарас Прохасько, Юрій Андрухович, Таня Малярчук, Григорій Семенчук, Андрій Бондар та 
інші знані літератори й художники. Журнал розповсюджують самі бездомні, половину вартості з 
продажу (2,5 грн.) вони можуть забирати собі. 

На форзаці кожного випуску журналу можна знайти список місць у Львові, де безпритульна 
людина може поїсти. В основному це релігійні організації. «Оселя» відрізняється від них не лише 
позарелігійним статусом та масштабами допомоги, але й способом організації господарства. 

Згідно з даними за минулий рік, 44% бюджету організації становлять кошти, зароблені 
самостійно її спільнотою. Мар’яна Соха зізнається, що «Оселя» хотіла б не залежати від допомоги 
грантодавців і спонсорів, а формувати власний бюджет повністю за рахунок благодійної крамнички чи 
майстерень реставрації речей, проте як неприбуткова громадська організація вона не може 
перетворитися на бізнес. Попри це, «Оселя» виявляється цікавою моделлю поєднання соціально 
свідомих та комерційних форм. 

The Citizens Foundation – проект, створений в 1995 році, який є одним із провідних 
постачальників формальної освіти в Пакистані. Інновації, реалізовані The Citizens Foundation за 
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останні 20 років призвели до формування найбільшої мережі приватних шкіл для незахищених верств 
населення.  

The Citizens Foundation зараз працює з тисячею спеціально побудованих шкільних установ і 145 
тисячами студентів в селах по всіх містах Пакистану. Більше 11500 людей отримали роботу в 
Пакистані, з них - 7700 вчителів-жінок, що заробляють кошти для життя. 

Головними чинниками для створення соціальних проектів чи стартапів мають бути 
відповідальність за створення і підтримку соціальних цінностей, зацікавленість у пошуку можливостей 
інновацій та вміння їх адаптувати для свого середовища (регіон, місто, село) та команди, 
відповідальність за все, що ти робиш. 

Напевно, найважливіше підтримка людей та суспільства. Саме на ініціативах знизу будуються 
найуспішніші проекти соціального бізнесу. А якщо держава при цьому їх підтримає буде тільки краще 
[6, c. 230]. 

Висновки з проведеного дослідження. В українському бізнес-середовищі діяльність 
соціального бізнесу з’явилась не так давно, тому підприємці ще не повністю перейняли світову 
тенденцію, та й держава не може належним чином підтримувати ініціативи малого та середнього 
бізнесу.  

Проте, крім бізнесменів, в основному такою діяльністю займаються громадські організації, які 
створюють соціальну ініціативу. 

Адже, якщо в головах з дитинства буде закладена можливість вибору тієї чи іншої моделі 
майбутнього розвитку, не тільки традиційного бізнесу, пов’язаного переважно з максимізацією 
фінансового ефекту, то і життєва траєкторія людини, що приймає рішення на певному етапі свого 
шляху з вибором роду діяльності, очевидно, буде іншою. 

У соціальному бізнесі успіх вимірюється не грошовим прибутком, а досягненням конкретних 
соціальних цілей: скорочення голодних смертей серед дітей і дорослих, приріст населення, 
збільшення числа людей, що отримали доступ до чистої питної води, збільшення кількості малого 
бізнесу ці завдання не можуть не привернути уваги бізнес середовища та державних інституцій. 
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Степаненко В.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ КАНАЛІВ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО БІЗНЕСУ 
Мета – дослідити досвід функціонування соціального бізнесу закордоном та в Україні, охарактеризувати 

його значимість та необхідність для суспільства. 
Методика дослідження. Використовується описовий метод, аналіз та спостереження. Загальнонаукові 

методи застосовано при обґрунтуванні ролі і значенні соціального бізнесу та вивченні процесу його необхідності 
для побудови економічно розвиненої держави; організаційно-економічні методи – при визначенні сутності і 
механізму функціонування соціального бізнесу. 

Результати. Встановлено, що взаємодія соціальних підприємств дає можливість ефективно поєднати 
підприємницьку чутливість і вирішення проблем середовища та суспільства із користю для бізнесу та людей. 
Виявлено, що результаті функціонування соціального бізнесу створюються такі можливості, які за інших умов 
залишилися б втраченими і недоступними. Обґрунтовано причини існування в Україні проблем із соціальним 
бізнесом (відсутність знань та освітніх навичок, невміння знайти перспективи для створення соціальних 
підприємств, розуміння значення не економічного прибутку від справи, а соціального).  

Наукова новизна. Виявлено причини повільного розвитку соціального бізнесу в Україні, на відміну від 
закордонного досвіду; наведено вже існуючі перспективні підприємства, які активно розвиваються та приносять 
користь громадськості, що пояснює яким чином ці рекомендації допоможуть підвищити потенціал людського 
капіталу. 

Практична значущість. Отримані результати дослідження можуть бути використані у подальших 
дослідженнях з розвитку та створення різних видів соціального підприємництва в Україні; на заняттях у ВНЗ з 
теми «Різновиди стимулювання підприємництва»; а також на факультативних заняттях з економіки для реалізації 
створення потужних соціальних підприємств в Україні. 

Ключові слова: соціальне підприємництво, соціальний бізнес, мале підприємництво, велике 
підприємництво, інновації, правова підтримка соціального бізнесу, державна підтримка соціального бізнесу. 

 
Stepanenko V.V. RESEARCH OF MAIN CHANNELS OF SOCIAL BUSINESS 
Purpose – explore the experience of social business in Ukraine and abroad, to characterize its importance and 

the need for society. 
Methodology of research.  Use descriptive method, analysis and observation. General scientific methods used in 

substantiating the role and meaning of social business and its learning process necessary to build economically 
developed state; organizational and economic methods – in determining the nature and mechanism of functioning of 
social business. 

Findings.  It was found that the interaction of social enterprises makes it possible to effectively combine business 
sensitivity and problem-solving environment and society with the benefit of business and people. Revealed, that result of 
functioning of social business, created opportunities that otherwise would have remained lost and inaccessible. Also 
grounded reasons why in Ukraine there is a problem with social business (lack of knowledge and educational skills, 
inability to find prospects for the creation of social enterprises, not understanding the importance of economic profit 
business, and social). Also the fact, why was useful to promote this type of activity and its prospects for the development 
of business environment in Ukraine and well-being of the population. 

Originality.  It was found reasons for the slow development of social business in Ukraine, in contrast to 
international experience; are existing promising companies that are actively developing and benefiting the public, 
explaining how these recommendations will help to increase the potential of human capital. 

Practical value.  The results of research can be used in further research on the development and creation of 
business incubators in Ukraine; in the classroom at the university on "Varieties of stimulating entrepreneurship"; as well 
as elective courses in economics to implement build powerful business incubators in Ukraine. 

Key words:  social entrepreneurship, social business, small business, large business, innovation, social business 
legal support, state support of social business. 

 
Степаненко В.В. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ КАНАЛОВ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО БИЗНЕСА 
Цель – исследовать опыт функционирования социального бизнеса за рубежом и в Украине, 

охарактеризовать его значимость и необходимость для общества. 
Методика исследования. Используется описательный метод, анализ и наблюдения. Общенаучные 

методы применены при обосновании роли и значении социального бизнеса, и изучении процесса его 
необходимости для построения экономически развитого государства; организационно-экономические методы – 
при определении сущности и механизма функционирования социального бизнеса. 

Результаты. Установлено, что взаимодействие социальных предприятий дает возможность эффективно 
совместить предпринимательскую чувствительность и решения проблем среды и общества с пользой для 
бизнеса и людей. Выявлено, что результате функционирования социального бизнеса создаются такие 
возможности, которые при других условиях остались бы потерянными и недоступными. Обоснованы причины 
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существования в Украине проблем с социальным бизнесом (отсутствие знаний и образовательных навыков, 
неумение найти перспективы для создания социальных предприятий, понимание значения не экономической 
прибыли от дела, а социальной). Также рассмотрено то, почему было бы полезным популяризировать такой вид 
деятельности и его перспективы для развития бизнесс-среды в Украине и благополучия населения. 

Научная новизна. Выявлены причины медленного развития социального бизнеса в Украине, в отличие от 
зарубежного опыта; приведены уже существующие перспективные предприятия, которые активно развиваются и 
приносят пользу общественности, что объясняет каким образом эти рекомендации помогут повысить потенциал 
человеческого капитала. 

Практическая значимость. Полученные результаты исследования могут быть использованы в 
дальнейших исследованиях по развитию и созданию различных видов социального предпринимательства в 
Украине; на занятиях в ВУЗах по теме «Разновидности стимулирования предпринимательства»; а также на 
факультативных занятиях по экономике для реализации создания мощных социальных предприятий в Украине. 

Ключевые слова: социальное предпринимательство, социальный бизнес, малое предпринимательство, 
крупное предпринимательство, инновации, правовая поддержка социального бизнеса, государственная 
поддержка социального бизнеса. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ІНТЕГРАЦІЇ 
ДРІБНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ТОВАРОВИРОБНИКІВ – ВИРОБНИКІВ МОЛОКА 
 
Постановка проблеми. Ринкові відносини висувають принципово нові економічні вимоги до 

функціонування й розвитку сільськогосподарського виробництва, особливо молочного скотарства. 
Головна із них – забезпечення конкурентоспроможності галузі й необхідного рівня рентабельності 
виробництва молока. У зв’язку із цим низькорентабельне, а у більшості господарств збиткове, 
молочне скотарство характеризується скороченням поголів’я, валового виробництва молока та 
молочної продуктивності корів. Зазначимо, що скорочення обсягів виробництва молока зумовлено 
двома основними причинами: по-перше, порівняно низьким технічно-організаційним рівнем галузі 
щодо забезпечення її конкурентоспроможності відносно інших галузей сільського господарства; по-
друге, відсутністю еквівалентності в товарообміні між суб’єктами ринку внаслідок диспаритету між 
цінами на сільськогосподарську продукцію і цінами на матеріальні ресурси, енергоносії.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню сутності та напрямів інтеграції 
аграрного сектора економіки в умовах структурної перебудови присвячено роботи вітчизняних 
економістів-аграріїв, у тому числі Амбросова В.Я., Андрійчука В.Г., Єрмакова О.Ю., Зіновчука В.В., 
Лукінова І.І., Маліка М.Й., Саблука П.Т., Топіхи І.Н., Червена І.І., Шпичака О.М., Юрчишина В.В. та 
інших. Але поза увагою науковців залишися дослідження щодо інтеграційних процесів в молочному 
скотарстві. 

Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень 
і практичних рекомендацій щодо розвитку інтеграційних процесів в молочному скотарстві України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Характеризуючи діяльність 
сільськогосподарських підприємствах, які займаються виробництвом молока, за результатами 
дослідження доцільно виділити три групи господарств за чисельність корів, які мають відмінні стратегії 
розвитку виробництва: дрібні – (0–150 голів), середні – (151–300 голів), висококонцентровані 
(надвеликі ферми) – понад 300 голів. 

Так, дрібні за кількістю дійного стада сільськогосподарські підприємства, незважаючи на низьку 
рентабельність, намагаються концентрувати свій виробничий потенціал з метою нарощування обсягів 
виробництва та реалізації молока [1]. 

Як свідчить досвід функціонування сільськогосподарських підприємств Хмельницької області, 
необхідно умовою підвищення ефективності молока є запровадження міжгосподарської кооперації. 
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Об’єктивними передумовами формування міжгосподарських виробничих формувань є: 
подальший розвиток продуктивних сил і науково-технічний прогрес вимагають постійного 
вдосконалення організації виробництва й управління; переваги поділу праці можна використовувати 
тільки за умови подальшого поглиблення спеціалізації та концентрації, кооперування і комбінування 
виробництва; межі одного господарства часто є замалими, а фінансові та матеріальні кошти – 
недостатніми для будівництва й експлуатації сучасних підприємств; дія економічного закону – 
відповідності виробничих відносин рівню розвитку продуктивних сил, закону концентрації та 
спеціалізації виробництва; концентрація сприяє поділу праці між господарствами й поглибленню їх 
спеціалізації на виробництві окремих видів продукції або виконанні окремих стадій (операцій) у 
загальній технології виробництва сільськогосподарської продукції; закономірність процесу 
міжгосподарського кооперування в умовах науково-технічного прогресу [2]. 

Науково-технічний прогрес вимагає підвищення ступеня концентрації галузей, оскільки лише в 
умовах великого виробництва можна ефективно застосовувати інноваційне обладнання, досягнення 
науки і практики. Навіть високоефективні спеціалізовані сільськогосподарські підприємства без 
відповідної кооперації не можуть повністю використовувати всі переваги концентрації [3]. 

Отже, сучасний етап кооперації супроводжується створенням за безпосереднього впливу 
науково-технічного прогресу нових форм виробництва – міжгосподарських формувань: асоціацій, 
спілок, що охоплюють поряд із виробничою сферою сферу освіти науки, культури і побуту. 

Основними принципами організації міжгосподарських формувань слід назвати: добровільність у 
спільному співробітництві сільськогосподарських та інших підприємств, організацій; науковий підхід до 
вибору організаційних форм, напрямів і послідовності проведення робіт відповідно до спеціалізації, і 
концентрації з урахуванням виробничої структури, економічного стану господарств, особливостей 
галузей, накопиченого досвіду; збереження господарської самостійності сільськогосподарських 
підприємств, інших підприємств і організацій, що входять до міжгосподарського формування; 
матеріальна заінтересованість і відповідальність підприємств, працівників у розвитку й підвищенні 
ефективності виробництва як у межах формування, так і кожному окремому підприємстві [4]. 

На базі дрібних сільськогосподарських підприємств пропонується створити асоціацію виробників 
молока «Подільське молоко» в межах одного району, яке буде об’єднувати два господарства, які 
спеціалізуються на вирощуванні кормів, 5 сільськогосподарських підприємств, котрі спеціалізуються 
на виробництві молока, із поголів’ям 100–150 голів у кожному господарстві, племінний репродуктор.  

Основою розрахунків протягом календарного року має бути трансферна ціна, розрахована на 
основі нормативної собівартості з 15% рентабельності, що забезпечить розширене виробництво. 

Як свідчать результати дослідження, інтенсивне нарощування виробництва молока в Хмельницькій 
області стримують недостатня забезпеченість ферм механізмами й обладнанням, низький технічний 
рівень багатьох серійних механізмів. У молочному скотарстві частка ручних операції досягає 28–40%. 

Через відсутність комплексної механізації навантаження на оператора машинного доїння у 
досліджуваній області за останні роки збільшилась від 23 до 25 корів, а на працюючого в молочному 
скотарстві – від 12 до 15 голів. Не вирішено проблему комплексної механізації малих ферм. Молочні 
ферми з поголів’ям до 100 корів не мають засобів комплексної механізації. Приміщення для утримання 
корів і нетелей здебільшого порожні або вже не придатні для цього. Для механізації найбільш 
трудомісткого процесу – доїння – промисловість випускає низку уніфікованих доїльних установок, у тому 
числі автоматизованих. Це дозволяє механізувати процес доїння на фермах із поголів’ям 100–200 корів за 
будь-якого способу їх утримання і з різним типом організації праці. 

Враховуючи зміну кліматичних умов, зокрема підвищення середньорічної температури, можливо 
відмовитися від будівництва капітальних споруд для утримання поголів’я дійного стада, що дасть 
змогу знизити собівартість виробленого молока [5]. Так, у фермерському господарстві «Пролісок», де 
утримують 50 корів, збудовано виробниче приміщення із використанням металопластика, а для доїння 
використовується доїльна установка з молокопроводом вітчизняного виробництва.  

Експлуатація молокопроводів значно  підвищує показники якості молока і є більш економним 
варіантом порівняно з обладнанням доїльних залів. Перевагами молокопроводів є: мінімальна 
кількість води, енергії і засобів очищення, що витрачаються в процесі доїння та промивання 
молокопроводу; оптимальні умови для збереження здоров’я корів, оскільки в молокопроводі молоко 
надходить безперервно, що запобігає захворюванням на мастит; мінімальна витрата матеріалів на 
складання молокопроводу; надійна й міцна конструкція для щоденного використання; висока 
продуктивність; оптимальне співвідношення ціни та якості [6]. 

Середній термін використання корів у дрібних сільськогосподарських підприємствах дорівнює 5–6, 
а биків-плідників – 4–6 років. При цьому прискорюється оборот стада, але зростають витрати, пов’язані з 
вирощуванням тварин. Водночас ускладнюється ведення племінної роботи, адже через короткий термін 
використання тварин неможливо оцінювати і вести серед них відбір і підбір. Слід зазначити, що окремі 
корови зберігають протягом 20–22-літнього віку здатність до відтворення і дають високі надої, а деяких 
цінних бугаїв-плідників використовують до 14–15 років. При цьому, за інформацією М.М. Щепкіна, 
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тривалість використання високопродуктивних тварин визначає рівень культури ведення тваринництва в 
господарстві [7]. 

Транспортування молока від сільськогосподарських підприємств-членів асоціації «Подільське 
молоко» необхідно здійснювати спеціальним транспортом молокопереробних підприємств, 
обладнаним експрес-лабораторією для визначення основних параметрів якості молока. Вибірково 
щодекадно проводять контрольне доїння спільно з представниками переробника. Процедура 
контролю якості є обов’язковою і в господарствах, які займаються виробництвом кормами. За нашими 
розрахунками, незважаючи на невеликі обсяги реалізації молока, рівень рентабельності становить 
20,1%. 

Наприкінці року здійснюється розподіл кінцевого фінансового результату між суб’єктами 
підприємницької діяльності – членами асоціації залежно від внеску кожного учасника. 

Функціонування схожого об’єднання дає можливість створити дрібним товаровиробникам 
молока конкуренцію середнім і великим сільськогосподарським підприємствам за рахунок зниження 
собівартості та підвищення якості молока, оскільки для його виробництва вони використовують 
інноваційні розробки, що дає змогу забезпечити ефективне виробництво [8]. Перспективи ефективного 
виробництва молока в дрібних сільськогосподарських підприємствах вбачаються в межах 
сформованого об’єднання виробників молока шляхом створення власного переробного підприємства, 
яке вироблятиме традиційні для досліджуваного регіону молокопродукти такі, як м’який сир 
«Поділля», твердий сир «Косичка». 

Придбання пастеризатора дасть можливість реалізовувати частину виробленого молока на 
роздрібному продовольчому ринку та через мережу молочних автоматів, які будуть встановлені у м. 
Хмельницькому. Практична реалізація цих та аналогічних заходів дасть змогу переорієнтувати товарні 
потоки на реалізацію «за іншими каналами», де рівень цін на молоко вищий, ніж при реалізації 
переробним підприємствам. 

Зважаючи на близьке розташування до міст обласного підпорядкування, є можливість постачати 
пастеризоване молоко навчальним закладам у межах програми «Шкільне молоко». Як свідчать 
проведені дослідження, реалізація за вищеназваними каналами збуту є найбільш вигідною для 
дрібних сільськогосподарських підприємств – виробників молока. 

Перспективним є розвиток органічного виробництва молока в дрібних сільськогосподарських 
підприємствах, розташованих поблизу курортної зони «Товтри». Прикладом успішного функціонування 
є діяльність ТОВ «Новий світ», який спеціалізується на виробництві органічного молока, що дає змогу 
реалізувати його санаторіям за цінами роздрібних продовольчих ринків шляхом укладання договорів 
поставки, що забезпечує рівень рентабельності виробництва молока 57,9%. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, проведені дослідження свідчать про те, що в 
системі ринкових відносин висока ефективність виробництва продукції молочного скотарства є 
головною умовою успішного функціонування сільськогосподарських підприємств, але низький її рівень 
на сучасному етапі не дозволяє забезпечити навіть просте відтворення, а населення області – 
молоком і м'ясом в достатніх обсягах. Основними факторами, що визначають рівень ефективності 
виробництва продукції молочного скотарства, нині є концентрація та спеціалізація галузі шляхом 
інтеграції дрібних сільськогосподарських підприємств – виробників молока. Реалізація запропонованих 
першочергових заходів забезпечить отримання вищого прибутку, рівень рентабельності молочного 
скотарства буде зростати, збільшиться виробництво молока та молочної продукції на душу населення.  
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Радько В.І., Микитюк Д.М. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ІНТЕГРАЦІЇ ДРІБНИХ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ – ВИРОБНИКІВ МОЛОКА 
Мета. Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень і практичних рекомендацій 

щодо розвитку інтеграційних процесів в молочному скотарстві України. 
Методика дослідження. Для досягнення поставленої в роботі мети були застосовані спеціальні методи 

дослідження, зокрема: абстрактно-логічний (при вивченні літературних джерел, узагальненні теоретичних 
аспектів та формуванні кінцевих висновків), спостереження, опитування, економіко-статистичний, порівняльного 
аналізу (при оцінці сучасного стану розвитку галузі молочного тваринництва), системний підхід (при вивченні 
сутності економічних основ управління і організації ринку молока та молочної продукції в регіоні). 

Результати. Проведені дослідження свідчать про те, що в системі ринкових відносин висока ефективність 
виробництва продукції молочного скотарства є головною умовою успішного функціонування 
сільськогосподарських підприємств, тоді як низький її рівень на сучасному етапі не дозволяє забезпечити навіть 
просте відтворення, а населення області – молоком і м'ясом в достатніх обсягах. Встановлено, що основними 
факторами, які визначають рівень ефективності виробництва продукції молочного скотарства, нині є концентрація 
та спеціалізація галузі шляхом інтеграції дрібних сільськогосподарських підприємств – виробників молока. 

Наукова новизна. Запропоновано науковий підхід до забезпечення ефективного розвитку малих 
сільськогосподарських підприємств із виробництва молока шляхом створення асоціації (структури з виробництва 
молока, кормів, племінного репродуктора), що є багатокомпонентною системою, спроможною забезпечити 
достатній рівень адаптації підприємств на основі централізованої координації господарської діяльності та 
виробничих ресурсів. 

Практична значущість. Визначено, що функціонування інтеграційного об’єднання дає можливість 
створити дрібним товаровиробникам молока конкуренцію середнім і великим сільськогосподарським 
підприємствам за рахунок зниження собівартості та підвищення якості молока, оскільки для його виробництва 
вони використовують інноваційні розробки, які дають змогу забезпечити ефективне виробництво. 

Ключові слова: інтеграція, сільськогосподарські підприємства, молоко, споживач, якість. 
 
Radko V.I., Mykytiuk D.M. ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC  FOUNDATIONS FOR INTEGRATION OF 

SMALL AGRICULTURAL PRODUCERS – PRODUCERS OF MILK 
Purpose. The aim of the article is the development of theoretical, methodological provisions and practical 

recommendations on the development of integration processes in the dairy farming of Ukraine.  
Methodology of research.  Special methods of research were used for achievement of the goal in the work, 

including: the abstract and logical (in studying literary sources, generalization of theoretical aspects and the formation of 
final conclusions), observations, surveys, economic and statistical, comparative analysis (at assessing the current state 
for the development of dairy cattle breeding), systemic approach (in the study of the economic foundations of the 
essence of the economic foundations of management and organization of the milk market and milk products in the 
region). 

Findings.  Conducted studies indicate that the high efficiency of dairy farming production in the system of market 
relations is the main condition for successful functioning of the agricultural enterprises, while its low level at present does 
not allow even simple reproduction and population of the region with milk and meat in the sufficient volumes. 
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It has been established that the main factors that determine the level of efficiency of dairy farming production 
today is the concentration and specialization of the industry through the integration of small agricultural enterprises – 
manufacturers of milk. 

Originality. A scientific approach to ensure the effective development of small agricultural enterprises in milk 
production by creating associations (structure of milk production, feed, tribal reproducer) that is a multi component 
system, able to provide a sufficient level of adaptation for the enterprises on the basis of a centralized coordination of 
economic activity and productive resources was proposed. 

Practical value. It has been determined that functioning of the integration association allows small commodity 
producers of milk to create competition with medium and large agricultural enterprises by reducing costs and improving 
the quality of milk, because they use innovations for its production that allow to ensure effective production. 

Key words: integration, agricultural enterprises, milk, consumer, quality. 
 
Радько В.И., Микитюк Д.М. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРАЦИИ МЕЛКИХ 

СІЛЬСЬКОГОДАРСЬКИХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ – ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЛОКА 
Цель. Целью исследования является разработка теоретических, методологических положений и 

практических рекомендаций по развитию интеграционных процессов в молочном скотоводстве Украины. 
Методика исследования.  

Методика исследования. Для достижения поставленной в работе цели были применены специальные 
методы исследования, в частности: абстрактно-логический (при изучении литературных источников, обобщении 
теоретических аспектов и формировании конечных выводов), наблюдения, опроса, экономико-статистический, 
сравнительного анализа (при оценке современного состояния развития отрасли молочного животноводства), 
системный подход (при изучении сущности экономических основ управления и организации рынка молока и 
молочной продукции в регионе).  

Результаты. Проведенные исследования свидетельствуют о том, что в системе рыночных отношений 
высокая эффективность производства продукции молочного скотоводства является главным условием 
успешного функционирования сельскохозяйственных предприятий, но низкий ее уровень на современном этапе 
не позволяет обеспечить даже простое воспроизводство, а население области молоком и мясом в достаточных 
объемах. Установлено, что основными факторами, определяющими уровень эффективности производства 
продукции молочного скотоводства, в настоящее время является концентрация и специализация отрасли путем 
интеграции мелких сельскохозяйственных предприятий – производителей молока. 

 Научная новизна. Предложен научный подход к обеспечению эффективного развития малых 
сельскохозяйственных предприятий по производству молока путем создания ассоциации (структуры по 
производству молока, кормов, племенного репродуктора), что является многокомпонентной системой, способной 
обеспечить достаточный уровень адаптации предприятий на основе централизованной координации 
хозяйственной деятельности и производственных ресурсов.  

Практическая значимость. Установлено, что функционирование интеграционного объединения дает 
возможность создать мелким товаропроизводителям молока конкуренцию средним и крупным 
сельскохозяйственным предприятиям за счет снижения себестоимости и повышения качества молока, поскольку 
для его производства они используют инновационные разработки, которые позволяют обеспечить эффективное 
производство.  

Ключевые слова: интеграция, сельскохозяйственные предприятия, молоко, потребитель, качество. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ 

ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ САНАТОРНО-
КУРОРТНИХ ЗАКЛАДІВ  

 
Постановка проблеми. Система адміністративного управління є основою ефективного 

управління для будь-яких компаній світу. Дана система є базисною, значно спрощує процес 
управління й істотно підвищує ефективність будь-яких підприємств, дозволяючи їм прогресивно 
розвиватися. Одним з напрямів вдосконалення системи адміністрування санаторно-курортних 
закладів є процес інформатизації. 

Сьогодні можливості автоматизації та інформатизації системи адміністрування отримали 
комплексний характер. Донедавна українська санаторно-курортна індустрія знаходилася в ізоляції від 
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світових тенденцій розвитку, і сьогодні переживає етап масштабної переорієнтації з паперово-ручного 
методу роботи на застосування автоматизованих інформаційних технологій управління. Для більшості 
санаторіїв України, впровадження інноваційно-інформаційних технологій в управління є необхідною та 
важливою умовою для успішного розвитку бізнесу, дозволяє істотно підвищити ефективність, 
прибутковість і конкурентоспроможність підприємств.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми ефективного використання 
інформаційних технологій в адмініструванні санаторно-курортних підприємств у своїх працях 
висвітлюють багато авторів. Так, у працях Бабарицьокї В. К., Малиновської О. Ю., Любцевої О. О., 
Мальської М. П., Худо В. В. аналізується вплив інформаційних технологій на туристичне виробництво. 

Проте, у вітчизняній теорії та практиці дискусійними залишаються питання обґрунтування 
доцільності та ефективності впровадження інформаційних технологій в систему адміністрування 
підприємств у сфері надання послуг, зокрема, на підприємствах санаторно-курортного комплексу. 

Постановка завдання. Метою дослідження є визначення доцільності впровадження 
інформаційних технологій в систему адміністрування санаторно-курортних закладів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Система адміністрування – система управління 
підприємства, що застосовує сучасні адміністративно-розпорядчі форми управління, які спрямовані на 
раціоналізацію управлінської діяльності з метою побудови оптимальної організаційної структури та 
створення ефективної моделі трудових відносин. Система адміністративного менеджменту дозволяє 
розкрити невикористані ресурси, збільшити синергетичний ефект системи управління на підприємстві і 
тим самим створює передумови для підвищення продуктивності на підприємстві [1]. 

Сталою тенденцією останніх років розвитку туристичної індустрії є активне використання  
інформаційних систем в адмініструванні. Підприємства, що активно застосовують такі системи, 
одержують істотну конкурентну перевагу і досягають помітного збільшення доходів [2].  

Інформаційна технологія – це процес, що використовує сукупність засобів і методів збору, 
обробки та передачі даних для отримання інформації нової якості про стан об’єкта, процес або 
явище [3]. 

Сучасний розвиток господарства вимагає впровадження у виробництво новітніх інформаційних 
технологій, які впливають на якість надання послуг та конкурентоспроможність санаторно-курортних 
закладів.  

Санаторно-курортне лікування представляє собою комплекс заходів з пріоритетним 
використанням природних лікувальних ресурсів та інших немедикаментозних засобів лікування 
відповідно до галузевих стандартів, спрямованих на відтворення функціональних можливостей 
організму людини, порушених внаслідок вроджених вад, хронічних захворювань або перенесених 
травм [4]. 

Сучасний розвиток інформаційних технологій призвів до того, що за останні роки у сервісному 
секторі економіки стали широко застосовуватися різноманітні інформаційні технології. 
Автоматизоване управління пов'язане з бурхливим розвитком технологій, що забезпечують швидкі й 
ефективні методи передачі, обробки, збереження й одержання інформації. Автоматизація процесів 
управління санаторію досягається шляхом інтеграції різних інформаційних технологій, метою яких є 
підвищення ефективності і продуктивності роботи працівників і дає можливості для підвищення 
ефективності управління санаторієм.  

Інформаційний центр забезпечує об'єднання процесів постачання, споживання і виробництва, 
перетворюючи їх у єдину високоефективну систему. Це дозволить в умовах швидкої зміни потреб і 
бажань клієнтів на ринку туристичних послуг оперативно і гнучко адаптувати операційну систему під 
індивідуальні потреби різних сегментів клієнтів. Також, це надасть можливість мінімізувати витрати на 
виробництво послуг і дозволить істотно скоротити час обслуговування, прискорити процес одержання 
інформації різними службами і підвищити рівень сервісу. 

Сучасне санаторно-курортне адміністрування тісно пов’язане з інформаційними технологіями. 
Інформаційні технології допомагають адміністративному персоналу санаторію вести автоматизовану 
базу даних, проводити гнучку маркетингову і цінову політику, досягаючи максимальної прибутковості 
від кожної отриманої заявки чи пропозиції. Створюючи високоефективну стратегію продажів, що 
базується на аналізі тенденцій і взаємодій на ринку, санаторій має можливість контролювати умови 
реалізації своїх послуг. У такий спосіб санаторій одержує максимально можливу віддачу від кожного 
сегменту ринку.   

На сучасному ринку інформаційних технологій представлені комп’ютерні програми автоматизації 
роботи підприємств санаторно-курортної діяльності, які мають різні можливості. В українських 
санаторно-курортних установах переважно застосовуються такі програми, як: «Респект: Управління 
санаторієм, ред. 1.0», програмний комплекс «РЕГІОН», «1С-Рарус: Управління санаторно-курортним 
комплексом, редакція 1», «Кинт: Управління санаторієм» [5; 6; 7].  

Аналіз програмних продуктів з автоматизації роботи санаторно-курортних підприємств наведено 
у табл. 1. 
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Для аналізу впровадження інформаційних технологій в діяльність санаторно-курортних 
підприємств раціонально використати методику розрахунку економічної ефективності Олександра 
Піддубного, експерта компанії «Antegra consulting» [8]. Методичний інструментарій розрахунку 
економічної ефективності впровадження інформаційних технологій в діяльність санаторно-курортних 
підприємств використовує спрощену систему розрахункових алгоритмів: розрахунок витрат на 
управління персоналом; розрахунок показника економії, який досягається за рахунок збільшення 
продуктивності праці співробітників; розрахунок економічної ефективності впровадження 
інформаційних технологій в адміністрування санаторно-курортних закладів.  

Таблиця 1 
Характеристика продуктів автоматизації санаторно-курортних послуг 

 

Назва продукту 
автоматизації Характеристика 

Вартість 
впровад-
ження 

«Респект: 
Управління 
санаторієм» 

Комплексна система організації та обліку діяльності із надання 
санаторно-оздоровчих послуг. Включає в себе програмні модулі на 
загальній платформі 1С «Підприємство 8», що охоплюють різні аспекти 
діяльності санаторіїв. Комплекс складається з модулів обліку номерного 
фонду, роботи з графіками і розкладами сеансів лікувальних місць, дає 
можливість ведення електронних медичних карт, спрощує організацію 
харчування пацієнтів по регламентованим меню. 

Поставка – 
13 000 грн. 

 

Програмний 
комплекс 
«РЕГІОН» 

У вартість поставки програмного комплексу входять наступні послуги: 
установка програмного комплексу в санаторії, налаштування всіх 
необхідних робочих місць; консультації та сприяння в розробці необхідної 
інфраструктури; навчання роботі з комплексом; інтеграція системи 
бронювання та оплати в веб-сайт санаторію; автоматизація реєстратури і 
заселення; статистика та звіти з експортом в Excel, PDF; управління 
номерним фондом; управління медичним відділенням; інтеграція з 
бухгалтерською програмою; мобільна робота, підключеного до мережі 
Інтернет. 

Вартість 
32 000 грн. 

Програмний 
продукт «1С-
Пакарус: 
Управління 
санаторно-
курортним 
комплексом» 

Призначений для комплексної автоматизації установ санаторно-
курортного типу. Програмний продукт дозволяє одночасно 
автоматизувати 3 блоки оперативного обліку на підприємстві, а також 
організувати гнучку взаємодію зазначених блоків в єдиній інформаційній 
базі, включає в себе: ведення єдиної бази обліку послуг готелю, страв та 
інгредієнтів, витратних матеріалів, медикаментів, досліджень і процедур; 
ведення єдиної системи взаєморозрахунків по всіх блоках; управлінський 
облік: доходи і витрати, грошові кошти, управлінський баланс; 
оперативне управління номерним фондом, наданням медичних послуг 
[3]. 

Вартість 
продукту: 

30 000 грн. 

«Кинт: 
Управління 
санаторієм» 

Програмний комплекс для автоматизації санаторіїв, профілакторіїв, 
будинків відпочинку, пансіонатів, готелів і дієтичних їдалень на 
платформі «1С: Підприємство 8.2». Надає можливість оперативного 
управління і контролю за діяльністю підприємства. 
Існує базова конфігурація, яка рекомендована для невеликих санаторіїв 
(до 150-200 місць). Має такі переваги: комплексність – робота 
здійснюється в єдиному інформаційному просторі; достатньо один раз 
завести дані про клієнта для використання їх по всій системі; модульність 
– немає необхідності купувати повний комплекс, якщо потрібна тільки 
частина функціоналу. Реалізовано модулі «Готель», «Медичні послуги» і 
«Дієтхарчування»; сумісність з програмами на платформі 1С та іншими; 
забезпечення безпеки персональних даних; зменшення тривалості черг 
на процедури [4]. 

Вартість: 
23 000 грн. 

Джерело : складено авторами на основі вказаних джерел 
 
Для розрахунку витрат на управління персоналом використовується наступна формула: 
 
                                                             Zп=1 × Zм × (l+Aс/100),                                                         (1) 

 
де Zм – середня заробітна плата керівників підрозділів в місяць; 
Ас – утримання єдиного соціального внеску, що складає 36,76%. 

 
Не менш важливим інструментом оцінки ефективності впровадження інформаційних технологій 

в діяльність санаторно-курортних підприємств є показник економії, який досягається за рахунок 
збільшення продуктивності праці співробітників і розраховується за формулою: 
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                                                             P = Zп × T,                                                                      (2) 

де Zп – витрати на утримання персоналу; 
T – кількість робочих годин в день, що складає 8 годин. 

 
Розрахунок економічної ефективності впровадження інформаційних технологій в 

адміністрування санаторно-курортних закладів проводиться за формулою: 
 

                                                          Е = Ер – Ен × Кп,                                                             (3) 
 
де Ер – річна економія; 
Ен – нормативний коефіцієнт (Eн = 0,15); 
Кп – капітальні витрати на проектування і впровадження, включаючи первісну вартість 

програми. 
 
Аналіз ефективності впровадження продуктів автоматизації в діяльність клінічного санаторію 

«Лазурний» наведено в табл. 2.  
Таблиця 2 

Порівняльна характеристика ефективності продуктів автоматизації адміністрування в санаторії 
«Лазурний» 

 

Назва продукту 
Капітальні 
витрати 

Витрати на 
утримання 
персоналу 

Економія за рахунок 
збільшення продуктивності 

праці 
Ефективність 

«Респект: Управління 
санаторієм» 13 000 грн. 2 735 грн. 21 880 грн. 19 930 грн. 

Програмний комплекс 
«РЕГІОН» 32 000 грн. 2 735 грн. 21 880 грн. 17 080 грн. 

Програмний продукт «1С-
Пакарус: Управління 
санаторно-курортним 

комплексом» 

30 000 грн. 2 735 грн. 21 880 грн. 17 380 грн. 

«Кинт: Управління 
санаторієм» 23 000 грн. 2 735 грн. 21 880 грн. 18 430 грн. 

Джерело : складено авторами 
 
Аналіз даних табл. 2 дає можливість зробити висновок, що для клінічного санаторію «Лазурний» 

найбільш економічно вигідним є впровадження в адміністрування інформаційного продукту «Респект: 
Управління санаторієм». Рівень віддачі цього продукту становить 19 930 грн. при умові, що капітальні 
витрати становлять 13 000 грн. Програмний комплекс «РЕГІОН» має найменший показник економічної 
ефективності для санаторію – лише 17 080 грн. Середній рівень економічної ефективності 
впровадження в адміністрування санаторію «Лазурний» мають програмні продукти «1С-Пакарус: 
Управління санаторно-курортним комплексом» та «Кинт: Управління санаторієм» – 17 380 грн. та 18 
430 грн. відповідно. 

Висновки з проведеного дослідження. Дослідження показало, що в сучасних умовах 
неможливо забезпечити якісне обслуговування без застосування сучасних інформаційних технологій. 
Встановлено, що впровадження автоматизованої системи адміністрування в санаторно-курортні 
заклади відкриває нові можливості для ефективного вирішення основних задач бізнесу: забезпечення 
підвищення продуктивності, раціонального використання ресурсів санаторію та сприяння підвищенню 
ефективності контролю за діяльністю підприємства.  
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Леміш К.М., Нехай Т.І. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПОКРАЩЕННЯ 

АДМІНІСТРУВАННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ЗАКЛАДІВ  
Мета – визначення доцільності впровадження інформаційних технологій в систему адміністрування 

санаторно-курортних закладів. 
Методика дослідження. В процесі виконання дослідження використовувалися методи системного аналізу, 

які стали підґрунтям для дослідження можливості застосування інформаційних технологій у системі 
адміністрування санаторно-курортних закладів. Змістовно-логічні (аналізу та синтезу), економіко-математичні 
методи застосовано для обґрунтування ефективності використання інформаційних технологій у системі 
адміністрування санаторно-курортних закладів. 

Результати. Обґрунтовано суть та значення системи адміністрування в діяльності санаторно-курортного 
закладу, а також роль та напрямки використання інформаційних технологій в діяльності підприємств санаторно-
курортної сфери. Визначено зв’язок між системою адміністрування та процесом інформатизації та автоматизації 
управління на підприємстві. Встановлено можливості використання інформаційних технологій в умовах 
автоматизації системи адміністрування санаторно-курортних закладів. Досліджено основні програмні продукти з 
автоматизації роботи санаторно-курортних підприємств. Обґрунтовано доцільність використання сучасних 
інформаційних технологій в адмініструванні санаторно-курортних підприємств. Сформовано методику розрахунку 
ефективності впровадження інформаційних технологій в систему адміністрування санаторно-курортних закладів. 
Встановлено, що впровадження автоматизованої системи адміністрування в діяльність санаторно-курортних 
закладів відкриває нові можливості для ефективного вирішення основних завдань бізнесу: забезпечення 
підвищення продуктивності, раціонального використання ресурсів санаторію і сприяння підвищенню ефективності 
контролю за діяльністю підприємства. 

Наукова новизна. Обґрунтовано теоретичні та практичні засади застосування інформаційних технологій 
для реалізації функцій адміністрування, що розглядаються як дієвий інструмент розвитку санаторно-курортних 
закладів. 

Практична значущість. Отримані результати дослідження можуть бути використані для вирішення 
практичних проблем підвищення ефективності системи адміністрування санаторно-курортних закладів, що 
дозволить покращити якість обслуговування споживачів, сприятиме кращій адаптації санаторно-курортних 
підприємств до мінливих умов зовнішнього середовища. 

Ключові слова: санаторно-курортне підприємство, система адміністрування, інформаційні технології, 
комп’ютерні програми, автоматизація. 
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Lemish K.M., Nekhai T.I. INFORMATION TECHNOLOGY AS THE  TOOLS OF IMPROVING THE 
ADMINISTRATION IN HEALTH RESORT INSTITUTIONS 

Purpose – definition of expediency of introducing information technologies in the system of administration of 
health resort institutions. 

Methodology of research.  While implementing the research there were used the methods of system analysis, 
which became the basis for the study of the possibility of using information technology in the administration system of 
health resort institutions. Content-logical (analysis and synthesis), economic and mathematical methods were applied to 
support the effective use of information technology in the system of health resort institutions’ management. 

Findings.  There was defined the role and importance of the system of the enterprise administration. There were 
considered the possibilities of using information technology in the conditions of automation of system of health resort 
institutions’ management. There were researched the basic software for automation of health resort institutions work. 
There were given the comparative characteristics of products of health resort services’ automation. There was proved 
the expediency of the use of modern information technology in the health resort institutions’ management. There was 
examined the method of calculating the efficiency of information technology in health resort institutions’ management. It 
has been established that the introducing an automated system of administration in the health resort institutions can 
open up new opportunities for effective solving main business tasks: providing increased productivity, efficient use of 
health resort resources and promotion of increasing control efficiency over the enterprise’s activities. 

Originality.  There was considered theoretical and practical basis for the use of information technology for 
realizing administrative functions as an effective instrument for the development of health resort institutions. 

Practical value.  The results of research can be used to solve practical problems of increase of efficiency of 
management of health resort businesses. 

Key words:  health resort institutions, system of administration, information technology, software, automation. 
 

Лемиш Е.М., Нехай Т.И. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Цель – определение целесообразности внедрения информационных технологий в систему 
администрирования санаторно-курортных учреждений. 

Методика исследования. В процессе выполнения исследования использовались методы системного 
анализа, которые стали основой для исследования возможности применения информационных технологий в 
системе администрирования санаторно-курортных учреждений. Содержательно-логические (анализа и синтеза), 
экономико-математические методы применены для обоснования эффективности использования 
информационных технологий в системе администрирования санаторно-курортных учреждений. 

Результаты. Обоснованы суть и значение системы администрирования в деятельности санаторно-
курортного учреждения, а также роль и направления использования информационных технологий в 
деятельности предприятий санаторно-курортной сферы. Определена связь между системой администрирования 
и процессом информатизации и автоматизации управления на предприятии. Установлены возможности 
использования информационных технологий в условиях автоматизации системы администрирования санаторно-
курортных учреждений. Исследованы основные программные продукты по автоматизации работы санаторно-
курортных учреждений. Обоснована целесообразность использования современных информационных 
технологий в администрировании санаторно-курортных предприятий. Сформирована методика расчета 
эффективности внедрения информационных технологий в систему администрирования санаторно-курортных 
учреждений. Установлено, что внедрение автоматизированной системы администрирования в деятельность 
санаторно-курортных учреждений открывает новые возможности для эффективного решения основных задач 
бизнеса: обеспечения повышения производительности, рационального использования ресурсов санатория и 
содействие повышению эффективности контроля над деятельностью предприятия. 

Научная новизна. Обоснованы теоретические и практические основы применения информационных 
технологий для реализации функций администрирования как действенный инструмент развития санаторно-
курортных учреждений. 

Практическая значимость. Полученные результаты исследования могут быть использованы для решения 
практических проблем повышения эффективности системы администрирования санаторно-курортных 
учреждений, что позволит улучшить качество обслуживания потребителей, будет способствовать лучшей 
адаптации санаторно-курортных предприятий к изменяющимся условиям внешней среды. 

Ключевые слова: санаторно-курортное предприятие, система администрирования, информационные 
технологии, компьютерные программы, автоматизация. 
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ОСНОВ 
МОНІТОРИНГУ ПОДАТКОВИХ РИЗИКІВ В СИСТЕМІ 

ПОДАТКОВОГО РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ 
 

Постановка проблеми. Трансформаційні процеси в економіці, які в значній мірі визначаються 
податковою політикою держави, спонукали до того, що нині набуває неабиякого розвитку інтерес 
науковців до вивчення змісту та основних характеристик податкової безпеки, оскільки саме податкова 
безпека відображає в цілому ефективність податкової системи, визначає синхронність бюджетних 
надходжень та баланс інтересів держави, суб’єктів господарювання і суспільства в процесі їх 
економічного відтворення. Останній рейтинг «Paying Taxes 2014», складений компанією Pricewater 
house Coopers (однією з чотирьох найбільших у світі міжнародних компаній з аудиту, оподаткування та 
права, супроводу транзакцій і консультування) свідчить, що податкова система України у 2014 році 
перебувала на 148 місці зі 183 країн [12]. Відповідно до рейтингу «Paying Taxes 2014» податкова 
система України нині посідає 164 місце зі 189 країн [13]. Ситуація невтішна, особливо на фоні інших 
пострадянських країн, податкові системи яких займають значно вищі місця за розділом PayingTaxes 
рейтингу «DoingBusiness»: Росія – 57, Литва – 56, Латвія – 49, Естонія – 32, Грузія – 29, Казахстан – 18 
місце [12]. Слід наголосити, що одинадцять країн, які входять до п’ятдесяти лідерів цього рейтингу, є 
членами Європейського Союзу. Серед досвіду країн ЄС, доцільного до впровадження в Україні, є 
організація податкового ризик-менеджменту [10, с. 253]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні над проблематикою податкового ризик-
менеджменту працює ряд вчених, серед яких О. М. Десятюк, К. В. Колісніченко, Я. В. Лебедзевич, 
В. В. Романенко та ін. За результатами досліджень науковцями охарактеризовано специфіку 
податкових ризиків, доведено їх вплив на функціонування податкової системи та діяльність платників 
податків, визначено проблеми і шляхи вдосконалення державного та корпоративного податкового 
ризик-менеджменту. Проте, незважаючи на суттєві наукові доробки у галузі податкової ризикології, 
порядок здійснення моніторингу податкових ризиків та управління ними залишається недостатньо 
дослідженим. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження ролі і місця моніторингу податкових ризиків 
в системі податкового ризик-менеджменту та систематизація методологічних основ його здійснення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Протилежність інтересів сторін податкових 
правовідносин, а саме держави та платників податків, спричиняє конфліктність в системі 
оподаткування, а отже є підґрунтям виникнення податкових ризиків.  

Відсутність у науковій літературі загальноприйнятого термінологічного апарата податкового 
ризику обумовлює доцільність розгляду різних точок зору до трактування даного поняття (табл. 1). 

Таблиця 1 
Трактування поняття «податковий ризик» 

 
Нормативний акт, автор Зміст поняття 

1 2 

Податковий кодекс України (далі – 
ПКУ) (ст. 14.1.221) 

Ризик – ймовірність недекларування (неповного декларування) 
платником податків податкових зобов’язань, невиконання платником 
податків іншого законодавства, контроль за яким покладено на органи 
державної податкової служби. 

Наказ ДПА України «Про 
затвердження Методичних 
рекомендацій щодо порядку 
розподілу платників податків по 
категоріях уваги» № 373 від 
30.06.2006 р. 

Податковий ризик – вірогідність порушення податкового законодавства 
суб'єктами господарювання, внаслідок чого можливі втрати бюджету. 
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продовження табл. 1 
1 2 

Наказ ДПА України «Про 
затвердження Методичних 
рекомендацій з організації 
проведення перевірок 
підприємств, що входять до 
складу фінансово-промислових 
груп, інших об’єднань і великих 
платників податків» № 432 від 
16.07.2007 р. 

Податковий ризик – можливість втрати бюджетних надходжень внаслідок 
достовірного чи встановленого порушення податкового і валютного 
законодавства. 

Бечко П.К. Податковий ризик – невизначеність майбутніх подій стосовно стабільності 
податкової політики. 

Крисоватий А.І., Кізима А.Я. 
Податковий ризик – вірогідність порушення податкового законодавства 
суб’єктами господарської діяльності, у результаті чого можливі втрати 
надходжень до бюджету. 

Десятюк О.М. 

Податковий ризик - це можливість виникнення негативних економічних 
наслідків через неефективність побудови і функціонування податкового 
механізму, тактики та стратегії податкової діяльності і вчинення 
правопорушень у сфері оподаткування. 

Євченко Н.Г. 

Податковий ризик – ризик, пов’язаний з імовірністю виникнення 
непередбачених фінансових втрат при запровадженні нових видів податків, 
збільшенні ставок податків, скасуванні наданих підприємству податкових 
пільг чи «податкових канікул», зміні порядків і строків внесення податкових 
платежів. 

Карпов Л.М. 

Податковий ризик – це можливість виникнення у суб’єкта податкових 
правовідносин небажаних наслідків, пов’язаних з процесом оподаткування, 
зумовлених негативними відхиленнями від передбачуваних станів у 
майбутньому. 

Цимбалюк І.О. 
Податковий ризик – це ймовірність виникнення потенційної загрози для 
платника податків понести фінансові втрати або недоодержати доходи 
через несплату податків, здійснення податкових правопорушень. 

Мигунова М.І.  Податковий ризик – це загроза для суб’єкта податкових відносин понести 
фінансові чи інші втрати, пов’язані з процесом оподаткування. 

Джерело : узагальнено авторами на основі [1-3; 6-9] 
 
Виходячи з поданих визначень в табл. 1, приходимо до висновку, що основними 

характеристиками податкового ризику є те, що він: 
– виникає внаслідок протилежності визначених інтересів сторін податкових правовідносин та 

спричиняє конфліктність системи оподаткування; 
– розповсюджується на учасників податкових правовідносин: платників податків, податкових 

агентів та інших суб’єктів, що представляють інтереси держави; 
– виявляється для кожного учасника податкових правовідносин по-різному [4, с. 325-328]; 
– не перебуває в прямій залежності від дохідності. 
Отже, на нашу думку, під податковим ризиком слід розуміти сукупність можливих загроз для всіх 

суб’єктів податкових правовідносин. 
На жаль, у переважній більшості науковці податкові ризики поділяють лише на податковий ризик 

держави та податковий ризик платника. При цьому наголошуючи, що податковий ризик держави - це 
економічна категорія, яка характеризує невизначеність кінцевого результату діяльності щодо 
забезпечення надходжень коштів до бюджетів усіх рівнів, державних цільових фондів, унаслідок 
можливого впливу (дії) на нього низки об’єктивних та/або суб’єктивних факторів, неефективного 
адміністрування податків та порушень податкового законодавства [1, с. 109]. А податковий ризик 
платника податків – ймовірність (загроза) донарахування йому податків (зборів), пені і штрафів в ході 
податкової перевірки за виниклих розбіжностей між платниками податків та податківцями у 
трактуванні податкового законодавства, яка може обернутися для господарюючого суб'єкта дійсним 
зростанням податкового тягаря [5, с. 253]. 

Проте ст. 18 ПКУ [7] передбачено, що до платників податків прирівнюються також і податкові 
агенти (особи, на яких ПКУ покладено обов'язок з обчислення, утримання з доходів, що нараховуються 
(виплачуються, надаються) платнику, та перерахування податків до відповідного бюджету від імені та за 
рахунок коштів платника податків). Оскільки ж доведено, що податкові ризики доцільно виокремлювати 
за кожним суб’єктом податкових правовідносин, то виникає нагальна потреба в виокремленні не тільки 
податкових ризиків держави та платника, а й ризику податкового агенту. 

Так як визначення поняття «ризик податкового агента» дотепер науковцями не подавалось, для 
його формування вважаємо доцільним спочатку навести порівняльну таблицю за видами ризиків для 
кожного суб’єкта податкових відносин та визначити їх відмінні риси (табл. 2). 
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Таблиця 2 
Види та групи податкових ризиків суб’єктів податкових правовідносин 

 

В
и

д
и

 р
и

зи
кі

в
 

В
и

д
и

 

Г
р

у
п
и
 

Для держави Для платників податків Для податкових агентів 

Р
и

зи
ки

 н
е

д
о

б
о

р
у
 

І 

Ризик зміни податкової 
політики 

Ризик зміни податкової 
політики 

Ризик зміни податкової 
політики 

Ризик реорганізації або 
зміни економічної та 
політичної системи 

Ризик посилення 
податкового тягаря 

Ризик посилення 
податкового тягаря 

Ризик прогнозування та 
планування податкових 

надходжень 

Ризик прогнозування та 
планування податкових 

платежів 

Ризик помилок та недоліків 
при плануванні, проектуванні 

та організації бізнесу 

Ризик порушення 
податкового законодавства 

платниками податків та 
податковими агентами 

Ризик порушення 
податкового законодавства 
державними службовцями 

Ризик порушення 
податкового законодавства 
державними службовцями 

Ризик необізнаності 
платника Ризик ненавмисної помилки  

Ризик затримки податкових 
перерахувань 

Ризик сплати штрафів та 
пені 

Ризик сплати штрафів та 
пені 

ІІ Ризик оптимізації 
оподаткування Ризик мінімізації податків 

Ризик неможливості 
використати податкових 

пільг 

ІІІ Ризик ухилення від 
оподаткування 

Ризик притягнення до 
відповідальності, 
обмеження прав 

розпорядження майном 

Ризик притягнення до 
відповідальності та завдання 

шкоди діловій репутації 

ІV 

Корупційний ризик 
(зловживання та корупційні 
дії зі сторони працівників 

ДФС та митниці) 

- - 

Р
и

зи
ки

 н
а

д
в
и

тр
а

тн
о

с
ті

 

V 

Ризик податкового 
адміністрування  

Ризик недосконалості 
законодавчого регулювання 

процесів податкового 
адміністрування 

Ризик недосконалості 
законодавчого регулювання 

процесів податкового 
адміністрування 

Процедурний ризик 
Ризик невиплати податкових 

відшкодувань на користь 
платника 

- 

Операційний ризик 

Ризик посилення 
податкового контролю 

(проведення додаткових 
перевірок, донарахування 
податків, штрафів, пені) 

Ризик посилення 
податкового контролю 

(донарахування податків, 
штрафів, пені) 

Джерело : узагальнено авторами за [4-6; 11] 
 
Виходячи з відмінних рис ризику податкового агента, поданих в табл. 2, приходимо до висновку, 

що ризик податкового агента - це економічна категорія, яка характеризує ймовірність настання 
несприятливих правових наслідків у вигляді фінансових або інших втрат податкового агента, 
спричинену протилежністю інтересів держави і платників, або ж мінімізацією податкових платежів. 

Для оцінки податкових ризиків Державною фіскальною службою України визначено перелік 
індикаторів (рис. 1) та методів оцінки податкових ризиків. 

 

 
 

Рис. 1. Індикатори оцінки податкових ризиків 
Джерело : складено авторами за [6] 
 

Індикатори оцінки 
податкових ризиків 

Індикатори випадкових ризиків (Ів.р) 

індикатори оптимізації оподаткування (Іо.о.) 

індикатори ухилення від оподаткування (Іу.о.) 
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Для визначення ризиків використовуються такі методи:  
– метод історичного аналізу, що полягає у визначенні схожості ситуації, схеми або документу, по 

яких визначається ризик, з тими, що спостерігалися, використовувалися або готувалися раніше;  
– метод аналогій, який базується на використанні досвіду та напрацювань, набутих іншими 

державними органами України або податковими органами інших країн в аналогічних (схожих) 
ситуаціях;  

– аналітичний метод, який передбачає використання таких технологій, як моделювання, аналіз 
за схемою «причина-наслідок» та інші;  

– метод «зворотного аналізу», який полягає у вивченні виявлених на практиці фактів 
невідповідності податкових стягнень їх прогнозованим розмірам і встановленні причин та зовнішніх 
ознак цих відхилень, які у подальшому буде можливо використовувати для виявлення ризиків на 
ранніх стадіях адміністрування;  

– індивідуальне опитування, тобто проведення опитувань, у тому числі анонімних, учасників або 
потенційних учасників процесу, щодо якого визначаються ризики [8; 9].  

Проте діючу методику оцінки податкових ризиків слід визнати недосконалою, оскільки показники 
оцінки податкових ризиків розроблено лише або ж з окремих податків, або ж лише для окремих 
суб’єктів податкових правовідносин та абсолютно не систематизовано.  

Формування оцінки податкових ризиків має базуватися на використанні деяких загальних 
методів оцінки фінансових ризиків, проте водночас повинно носити ситуативний характер, оскільки 
перелік оцінюваних податкових ризиків залежить від завдань та цілей управління податковими 
ризиками, встановлюваних в конкретній ситуації стосовно або до діяльності підприємства в цілому, 
або до певної її складової, або навіть до певної трансакції [5, с. 257-258]. 

Вибір того чи іншого методу оцінки податкового ризику залежить від масиву даних, доступного 
для використання в якості інформаційного джерела проведення оцінки (табл. 3). 

Таблиця 3 
Порядок вибору показників для оцінки податкового ризику  

 
Наявність 
інформації Методи Показники Характеристика показників 

Достатній обсяг 
інформації для 
прийняття 
рішень 

Розрахунково-
аналітичні 

Абсолютні показники 

Характеризують наслідки ризикових 
подій безпосередньо у вартісному 
(грошовому) або матеріально-
речовому вираженні. 

Відносні показники 

Характеризують величину можливих 
втрат, співвіднесених з відповідною 
базою, за яку приймаються майновий 
стан, або загальні витрати ресурсів, 
або очікуваний дохід (прибуток). 

Середні 
Узагальнюючі показники, які 
відображають фактори податкових 
ризиків. 

Інформація 
часткова, 
наявність 
певного обсягу 
початкової 
інформації 

Методи теорії 
ймовірності 

Показники ймовірності, 
точковий прогноз ризику, 
інтервальна оцінка ризику 

Є мірою можливості настання 
ризикової події і її наслідків. 
Розрахунки, як правило, 
здійснюються на основі частоти 
ризикової події. 

Економіко-
статистичні методи 

Середні значення 
очікуваного результату, 
варіація рівня ризику, 
дисперсія ступеня ризику, 
середнє квадратичне 
відхилення 

Є мірою середніх очікуваних значень 
результатів діяльності та можливих їх 
відхилень. Ця група показників є, як 
правило, параметрами відповідних 
законів розподілу випадкових 
результатів ризикової події. 

Інформація 
повністю 
відсутня 

Експертні та графічні 
методи, евристичні 
правила прийняття 

рішень 

Суб’єктивні судження, 
показники як такі відсутні 

Надають корисну інформацію для 
зниження ступеня невизначеності і 
допомагають прийняти обґрунтоване 
ризикове рішення. 

Джерело : доповнено авторами за [6; 11] 
 
Виходячи з вищевикладеного, моніторинг податкових ризиків має здійснюватись за наступною 

схемою (рис. 2). 
Формування масиву інформації є важливим етапом моніторингу податкових ризиків, тому до 

його повноти і якості повинні пред’являтися особливі вимоги, оскільки відсутність об’єктивної 
інформації є одним із істотних факторів ризику, а прийняття рішення в умовах неповної інформації є 
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джерелом додаткових втрат. Повнота відіграє інформація в процесі вибору методів оцінки 
податкового ризику: якісні та кількісні.  

 

 
 

Рис. 2. Схема послідовності моніторингу податкового ризику суб’єктів податкових 
правовідносин 

Джерело : власна розробка 
 

Якісний аналіз передбачає виявлення джерел і причин ризиків, потенційних клієнтів і зон ризиків, 
ідентифікацію всіх можливих ризиків, виявлення можливих негативних наслідків тощо. Результати 
якісного аналізу податкових ризиків слугують важливою вихідною інформацією для проведення їх 
кількісного аналізу [4, с. 355]. 

Результати кількісного аналізу мають стати каркасом для побудови матриці податкового ризику, 
при цьому за основу визначення рівня ризику має бути взяте середнє геометричне індикаторів оцінки 
податкових ризиків, визначених індексним методом: 

 

3
. . . . . . . .пр в р оо уо

I I І І= × ×  ,      (1) 

де Іп.р. – індекс податкового ризику. 
 
Залежно від визначеного сектора матриці ризиків оцінюється рівень податкового ризику суб’єктів 

податкових правовідносин і розробляються відповідні заходи щодо мінімізації або усунення тих чи 
інших факторів (табл. 4). 

Моніторинг податкового ризику суб’єктів податкових правовідносин 

Ex-ante оцінка податкового ризику 

Ex-nunc оцінка податкового ризику 

Ex-post оцінка податкового ризику 

1 етап Формування масиву інформації для оцінки податкового ризику 

2 етап Вибір методів оцінки податкового ризику 

3 етап Визначення меж допустимого податкового ризику 

Якісні методи Кількісні методи 

Допустимий рівень податкового ризику Недопустимий рівень податкового ризику 
 

4 етап Побудова матриці податкових ризиків 

5 етап Розробка заходів по мінімізації податкового ризику 

Розрахунково-
аналітичні 

Методи теорії 
ймовірності 

Економіко-статистичні 
методи 

Експертні та графічні 
методи 
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Таблиця 4 
Матриця податкових ризиків суб’єктів податкових правовідносин 

 

Рівень ризику Бальна 
оцінка 

Наслідки для суб’єктів податкових 
правовідносин Заходи 

Мінімальний ≈ 0 

Відсутність негативних наслідків та 
штрафних санкцій, які можуть бути 
накладені на платників (податкових агентів), 
в результаті застосування інструментів 
податкового планування 

Контроль виконання податкових планів 
суб’єктів податкових відносин, 
коригування не здійснюється 

Допустимий ≤ 0,25 Адміністративна відповідальність за 
порушення податкового законодавства 

Виявлення та усунення причин 
виникнення ризику суб’єктів 
податкових відносин, застосування 
упереджувальних заходів щодо 
мінімізації впливу ризиків, коригування 
не здійснюються  

Контрольований ≤ 0,5 Фінансова відповідальність за порушення 
податкового законодавства 

Коригування фінансових і податкових 
планів та бюджетів податкових витрат 
суб’єктів податкових відносин 

Критичний ≤ 0,75 
Фінансова відповідальність за порушення 
податкового законодавства, податковий 
арешт активів 

Перегляд методики податкового 
планування та критеріїв оцінки 
факторів податкових ризиків суб’єктів 
податкових відносин 

Кризовий ≈ 1 
Кримінальна відповідальність за порушення 
податкового законодавства, податковий 
арешт активів 

Перегляд методики податкового 
планування та критеріїв оцінки 
факторів податкових ризиків суб’єктів 
податкових відносин 

Джерело : доповнено авторами за [11] 
 
Побудова матриці податкових ризиків суб’єктів податкових правовідносин дозволить не тільки 

оцінити податкові ризики та вибрати напрямок управління ними, але й дозволить встановити 
допустимий рівень податкового ризику, який не зашкодить їх економічному розвитку. 

Висновки з проведеного дослідження. Питанню податкового ризику було присвячено дуже 
багато наукових праць. Але, на нашу думку, розкритою сутність даного терміна вважається, тільки 
виходячи з трьох аспектів: з боку держави, з боку платника податків та з боку податкового агента. У 
податкових відносинах бере учать як платник податків, держава, так і податковий агент, тому кожному 
з них притаманні свої види податкових ризиків.  

Підґрунтям для управління податковими ризиками суб’єктів податкових правовідносин мають 
стати результати моніторингу податкового ризику, який має включати Ex-ante оцінку, Ex-nunc оцінку та 
Ex-post оцінку податкового ризику. Результати оцінки мають стати каркасом для побудови матриці 
податкового ризику, яка дозволить не тільки оцінити податкові ризики та вибрати напрямок управління 
ними, але й дозволить встановити допустимий рівень податкового ризику, який не зашкодить 
економічному розвитку суб’єктів податкових правовідносин. 
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Левченко Н.М., Песеукова А.В. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ОСНОВ МОНІТОРИНГУ 
ПОДАТКОВИХ РИЗИКІВ В СИСТЕМІ ПОДАТКОВОГО РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ  

Мета – дослідження ролі і місця моніторингу податкових ризиків в системі податкового ризик-менеджменту 
та систематизація методологічних основ його здійснення. 

Методика дослідження. У процесі дослідження застосовувалися як загальнонаукові, так і специфічні 
методи пізнання: методи логічного аналізу, синтезу, індукції і дедукції (при уточненні економічної сутності поняття 
«ризик податкового агента»), метод системного вивчення господарських процесів (при розробці практичних 
рекомендацій щодо удосконалення методологічних основ моніторингу податкових ризиків суб’єктів податкових 
правовідносин), абстрактно-логічний метод – при узагальненні теоретичних положень, встановленні причинно-
наслідкових зв’язків і формуванні висновків та пропозицій. 

Результати. Розширено понятійно-категоріальний апарат податкового ризик-менеджменту, 
систематизовано методологічні основи моніторингу податкових ризиків в системі податкового ризик-
менеджменту, побудовано матрицю податкових ризиків суб’єктів податкових правовідносин, що дозволить не 
тільки оцінити податкові ризики та вибрати напрямок управління ними, але й встановити допустимий рівень 
податкового ризику, який не зашкодить їх економічному розвитку. 

Наукова новизна полягає в розширенні понятійно-категоріального апарату податкового ризик-
менеджменту шляхом уточнення визначення поняття «ризику податкового агенту» як економічної категорії, яка 
характеризує ймовірність настання несприятливих правових наслідків у вигляді фінансових або інших втрат 
податкового агента, спричинену протилежністю інтересів або ж мінімізацією податкових платежів. 

Практична значущість полягає в тому, що основні положення даного дослідження у формі практичних 
рекомендацій можуть бути використані суб’єктами податкових правовідносин в процесі управління податковими 
ризиками. 

Ключові слова: податковий ризик-менеджмент, моніторинг податкових ризиків, рівень податкового ризику, 
ризик податкового агента. 

 
Levchenko N.M., Peseukova A.V. SYSTEMATIZATION OF METHODO LOGICAL BASES OF TAX RISKS 

MONITORING IN THE SYSTEM OF TAX RISK MANAGEMENT 
Purpose – considering the role and place of tax risks monitoring in the system of tax risk management and 

systematization of methodological bases for its implementation. 
Methodology of research.  General scientific and specific methods were used during the studying: methods of 

logical analysis, synthesis, induction and deduction (at clarifying the economic substance of the concept of "risk tax 
agent"), a method of systematic study of business processes (the development of practical recommendations to improve 
the methodological bases of monitoring of tax risks subjects of tax relations) abstract-logical method – at a synthesis of 
theoretical positions, establishing causal relationships and forming conclusions and proposals. 

Findings.  An expanded conceptual-categorical apparatus of tax risk management systematically methodological 
bases of monitoring of tax risks in the system of tax risk management, tax risk matrix built business tax law that will not 
only assess the tax risks and choose the direction of the management but also to establish permissible level of tax risk 
will not harm their economic development. 

Originality is in the expanding conceptual and categorical apparatus of tax risk management by clarifying the 
definition of "tax risk agent" as an economic category that describes the probability of adverse legal consequences in the 
form of financial or other loss of tax agent caused the opposite interests or minimizing tax payments. 

Practical value  is that the main provisions of this study in the form of practical recommendations can be used by 
tax relations subjects in the tax risk management. 

Key words:  tax risk management, tax risks monitoring, the level of tax risk, the risk of tax agent. 
 

Левченко Н.М., Песеукова А.В. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ МОНИТОРИНГА 
НАЛОГОВЫХ РИСКОВ В СИСТЕМЕ НАЛОГОВОГО РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА 

Цель – исследование роли и места мониторинга налоговых рисков в системе налогового риск-
менеджмента и систематизация методологических основ его осуществления. 

Методика исследования. В процессе исследования применялись как общенаучные, так и специальные 
методы познания: методы логического анализа, синтеза, индукции и дедукции (при уточнении экономической 
сущности понятия «риск налогового агента»), метод системного изучения хозяйственных процессов (при 
разработке практических рекомендаций по совершенствованию методологических основ мониторинга налоговых 
рисков субъектов налоговых правоотношений), абстрактно-логический метод – при обобщении теоретических 
положений, установление причинно-следственных связей и формирование выводов и предложений. 

Результаты. Расширен понятийно-категориальный аппарат налогового риск-менеджмента, 
систематизированы методологические основы мониторинга налоговых рисков в системе налогового риск-
менеджмента, построено матрицу налоговых рисков субъектов налоговых правоотношений, позволит не только 
оценить налоговые риски и выбрать направление управления ими, но и установить допустимый уровень 
налогового риска, который не повредит их экономическому развитию. 

Научная новизна состоит в расширении понятийно-категориального аппарата налогового риск-менеджмента 
путем уточнения определения понятия «риска налогового агента» как экономической категории, которая 
характеризует вероятность наступления неблагоприятных правовых последствий в виде финансовых или других 
потерь налогового агента, вызванную противоположностью интересов или минимизацией налоговых платежей. 

Практическая значимость состоит в том, что основные положения данного исследования в форме 
практических рекомендаций могут быть использованы субъектами налоговых правоотношений в процессе 
управления налоговыми рисками. 

Ключевые слова: налоговый риск-менеджмент, мониторинг налоговых рисков, уровень налогового риска, 
риски налоговых агентов. 
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЇ МЕХАНІЗМУ ДОСЯГНЕННЯ 
ПОДАТКОВОГО КОМПРОМІСУ 

 
Постановка проблеми. На даний час в Україні особливої актуальності набуло дослідження 

проблематики податкового адміністрування, оскільки від результативності та ефективності 
податкового адміністрування залежить стан податкових надходжень до бюджету, а звідси і 
спроможність держави вчасно та у належному обсязі оплачувати створення суспільних благ. З метою 
детінізації економіки та вдосконалення адміністрування податків в Україні згідно Закону України «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України (далі – ПКУ) щодо особливостей уточнення податкових 
зобов'язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість (далі - ПДВ) у разі 
застосування податкового компромісу» впроваджено інститут податкового компромісу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням податкового адміністрування присвячено 
праці вітчизняних науковців та практиків: М. О. Куц, М. П. Кучерявенко, Є. М. Смичок, А. О. Поляничко, 
О. І. Столярська, О. О. Фелів, І. О. Білоус, В. П. Андрущенко, О. Д. Василик, Ю. Б. Іванов, 
В. М. Федосов та ін. Проте, не зважаючи на широке висвітлення у науковій літературі проблеми 
формування досконалої системи податкового адміністрування, до тепер не всі аспекти цієї складної та 
багатогранної проблеми з’ясовано та належно обґрунтовано. Зокрема, це стосується механізму 
досягнення податкового компромісу. 

Постановка завдання. Мета статті полягає у розгляді дії механізму досягнення податкового 
компромісу, спрямованого на забезпечення режиму звільнення від юридичної відповідальності платників 
податків за заниження податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та/або ПДВ. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Податковий компроміс - це режим звільнення від 
юридичної відповідальності платників податків та/або їх посадових (службових) осіб за заниження 
податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та/або ПДВ за будь-які податкові періоди до 
1 квітня 2014 року з урахуванням строків давності, встановлених статтею 102 Податкового Кодексу [7]. 

Підставою започаткування інституту податкового компромісу в нашій країні став позитивний 
досвід низки європейських країн щодо детінізації економіки та вдосконалення податкового 
законодавства [1, c. 12]. 

Аналогія податкового компромісу використовується як інститут податкових правовідносин в 
міжнародній практиці, тому така преференція для платників податків відповідає міжнародному досвіду 
(США, Німеччина, Ірландія, Великобританія). Саме цей метод у 1998 р. дав змогу Ірландії зібрати до 
бюджету суму, що дорівнювала приблизно 2,5% ВВП. Позитивним результатом може поділитись й 
Італія, де було задекларовано понад 100 млрд. євро та сплачено до бюджету близько 7% від 
легалізованих коштів, тобто 7 млрд. євро [3]. 

Результати досліджень зарубіжного досвіду свідчать, що механізм досягнення податкового 
компромісу в кожній країні відрізняється. Так, у деяких країнах він поширюється на території всієї 
держави, в інших стосується лише окремих федеративних утворень. Водночас в більшості держав 
досягнення податкового компромісу затверджується рішенням парламенту, а в деяких, зокрема в 
Швейцарії, він є предметом референдуму, і вже на його підставі приймається відповідне рішення 
щодо надання права податкової амністії або ж відмови у його наданні. 

В ідеалі податкова амністія є стимулом до виведення капіталів із тіні в легальний товарообіг 
внаслідок сплати податків за зниженою ставкою зі звільненням від різних видів відповідальності. Окрім 
того, внаслідок податкової амністії та легалізації певних видів виведених за межі держави капіталів 
виникає додатковий стимул інвестицій в економіку за рахунок їхньої легалізації [5]. 

Згідно Податкового кодексу України, процедура податкового компромісу поширюється на: 
1) випадки добровільного декларування платником податків занижених податкових зобов'язань 

з ПДВ та податку на прибуток у відповідних податкових звітних періодах до 1 квітня 2014 року (пункт 1 
підрозділу 9 розділу XX ПКУ) [6]; 

2) випадки добровільного декларування платником податків занижених податкових зобов'язань 
у разі, коли у платника податків незалежно від процедури податкового компромісу за рішенням 
контролюючого органу розпочата документальна перевірка або складено акт за наслідками такої 
перевірки (пункт 7 підрозділу 92 розділу XX ПКУ) [6]; 
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3) випадки, коли платник податків отримав податкове повідомлення-рішення, за яким податкові 
зобов’язання з податку на прибуток підприємств та/або ПДВ не узгоджені відповідно до норм Кодексу 
(пункт 7 підрозділу 92 розділу XX ПКУ) [6]; 

4) неузгоджені суми податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та/або ПДВ, 
визначені у податкових повідомленнях-рішеннях, щодо яких триває процедура адміністративного 
оскарження (пункт 7 підрозділу 92 розділу XX ПКУ) [6]; 

5) неузгоджені суми податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та/або ПДВ, 
визначених у податкових повідомленнях-рішеннях, щодо яких триває процедура судового оскарження 
(пункт 7 підрозділу 9 розділу XX ПКУ) [6]. 

Під досягненням компромісу розуміється сплата платником податків до бюджету сум податкових 
зобов’язань з ПДВ та/або податку на прибуток. Досягнення компромісу виключає необхідність 
складання протоколу про адміністративне правопорушення, якщо він не був складений, а також дає 
підстави суду для звільнення від адміністративної відповідальності [2]. 

Після досягнення податкового компромісу податкові зобов’язання, щодо яких проводилась 
вказана процедура, не підлягають оскарженню платником податків та їх розмір не може бути ним 
змінений в інших податкових періодах, а сума погашеного податкового зобов’язання з податку на 
прибуток та/або ПДВ у розмірі 95% внаслідок застосування податкового компромісу не враховується 
для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств. 

У разі досягнення податкового компромісу перевірки щодо податку на прибуток підприємств 
та/або ПДВ за уточненими операціями у наступних періодах за вказаними податками контролюючими 
органами не проводяться [7]. 

Механізм досягнення податкового компромісу подано на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Механізм податкового компромісу 
Джерело : розроблено авторами 
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Для початку процедури застосування податкового компромісу, платник податків, який вирішив 
скористатися такою процедурою, може подати протягом 90 днів з дня набрання чинності Законом 
№ 63 до контролюючого органу за основним місцем свого податкового обліку уточнюючі розрахунки з 
ПДВ та/або податку на прибуток підприємств за будь-які податкові періоди до 1 квітня 2014 року (з 
урахуванням строків давності, встановлених статтею 102 Кодексу), в яких визначає суму завищення 
витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств 
та/або суму завищення податкового кредиту з ПДВ, та заяву, в якій платником податків зазначається 
інформація щодо мотивів подання уточнюючого розрахунку для застосування до нього процедури 
досягнення податкового компромісу. 

Процедура досягнення податкового компромісу триває не більше ніж 70 календарних днів з дня, 
наступного за днем подання уточнюючого розрахунку [8]. 

При складанні уточнюючих розрахунків податкових зобов’язань для застосування податкового 
компромісу не враховуються суми коригувань податкового кредиту з ПДВ та/або витрат, що 
враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування податком на прибуток, відображених в 
уточнюючих розрахунках, які одночасно відповідають таким умовам: 

– поданий у порядку, встановленому ст. 50 ПКУ після 01.04.2014 р. [6]; 
– уточнює показники податкових декларацій за звітні періоди, що передували 01.04.2014 р.; 
– за результатами подання таких уточнюючих розрахунків було зменшено податкове 

зобов’язання (збільшене від’ємне значення) з податку на прибуток або з ПДВ за такі звітні (податкові) 
періоди. 

Крім того, за результатами застосування податкового компромісу у платника податків не можуть 
виникати або збільшуватися помилково та/або надміру сплачені грошові зобов’язання. 

Контролюючий орган протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем подання уточнюючого 
розрахунку та Заяви про компроміс, приймає рішення про необхідність або відсутність необхідності 
проведення документальної позапланової перевірки, про що повідомляє платника податків 
рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручає платнику податків (його 
законному представнику чи уповноваженому представнику) під розписку. 

Рішення приймається керівником контролюючого органу на підставі колегіального розгляду 
структурними підрозділами поданих платником матеріалів, що оформлюється відповідним 
протоколом. 

День отримання платником податків рішення контролюючого органу про відсутність необхідності 
проведення документальної позапланової перевірки є днем узгодження податкового зобов’язання, 
визначеного в уточнюючому розрахунку, яке підлягає сплаті протягом 10 календарних днів з дня, 
наступного за днем узгодження. 

Така документальна позапланова перевірка проводиться виключно з питань, які стосуються 
витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств 
та/або суми завищення податкового кредиту з ПДВ, в межах процедури досягнення податкового 
компромісу. 

Якщо контролюючий орган повідомив платника податків про відсутність необхідності проведення 
документальної позапланової перевірки, сума задекларованих зобов’язань вважається 
узгодженою [1, c. 15]. 

У разі прийняття рішення про необхідність проведення документальної позапланової перевірки 
контролюючий орган проводить таку перевірку та за її результатами: 

1) приймає податкове повідомлення-рішення, у разі виявлення порушень платником податків 
вимог податкового законодавства, сплата грошового зобов’язання за яким здійснюється у розмірі 5% 
від суми податку, а інша частина – 95% вважається погашеною, у точу числі штраф і пеня; 

2) складає довідку у разі відсутності таких порушень, що підтверджує правомірність 
визначення сум податкових зобов’язань в уточнюючому розрахунку. 

Якщо платник податків розпочав процедуру адміністративного та/або судового оскарження 
податкового повідомлення-рішення, прийнятого на підставі акта документальної позапланової 
перевірки, складеного відповідно до пункту 3 підрозділу 92 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу 
[6], то податковий компроміс не застосовується. У такому разі сплаті у встановлений Кодексом строк 
підлягає вся сума грошового зобов'язання, визначена у податковому повідомленні-рішенні.  

Слід наголосити, що процедура податкового компромісу поширюється також на неузгоджені 
суми податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та/або ПДВ, визначених у податкових 
повідомленнях-рішеннях, щодо яких триває процедура судового та/або адміністративного оскарження, 
а також на випадки, коли платник податків отримав податкове повідомлення-рішення, за яким 
податкові зобов’язання не узгоджені відповідно до норм ПК. Досягнення податкового компромісу у 
такому разі здійснюється за заявою платника податків у письмовій формі до контролюючого органу 
про намір досягнення податкового компромісу. У таких випадках днем узгодження платником податків 
податкових зобов’язань, визначених у податковому повідомленні-рішенні, є день подання такої заяви 
до відповідного контролюючого органу. У разі несплати платником податків такого податкового 
зобов’язання у розмірі 5% в установлені кодексом строки сплати узгодженого податкового 
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зобов’язання, визначеного контролюючим органом, таке податкове зобов’язання вважається 
неузгодженим, а компроміс – недосягнутим. 

Податковий компроміс вважається досягнутим після сплати платником податків узгоджених 
податкових зобов’язань згідно із законодавством України [7]. 

Результати роботи податкового компромісу за 2015 рік подано в табл. 1. 
Таблиця 1 

Динаміка надходження грошових коштів до бюджету України 
протягом 2015 року 

 
Результати податкового компромісу січень-березень квітень травень 

1. Платники податків, які вирішили скористатися податковим 
компромісом 

2600 5119 6152 

2. Кількість заяв, які отримали органи ДФС від платників 
податків 3200 6764 8174 

3. Грошові кошти, що надійшли до бюджету України в 
результаті досягнення податкового компромісу, млн. грн 261,5 358,8 793,9 

Джерело : розроблено авторами за даними [4] 
 
Протягом січня-березня 2015 року майже 2,6 тис. платників податків вирішили скористатися 

законодавчим механізмом щодо досягнення податкового компромісу. Вони подали до органів ДФС 
понад 3,2 тис. заяв. В результаті досягнення податкового компромісу до бюджету надійшло 261,5 млн. 
грн. Протягом січня-березня фахівцями центру було надано 931 відповідь на запитання платників 
податків щодо зазначеної тематики. 

Станом на квітень 2015 року перевагами застосування податкового компромісу вирішили 
скористатися 5119 платники податків. На той час від платників надійшло 6764 заяв до органів ДФС 
про намір щодо застосування цього механізму. Загалом, у результаті досягнення податкового 
компромісу до бюджету надійшло 358,8 млн. грн. [4]. 

Із загальної кількості поданих заяв 2236 заяв надійшло від платників податків з наміром 
досягнення податкового компромісу до неузгоджених сум податкових зобов’язань, щодо яких триває 
процедура адміністративного/судового оскарження. 

Податковий компроміс було досягнуто по 1511 таких зверненнях, за результатами застосування 
якого до бюджету надійшло 138,1 млн. грн. 

Серед платників податків, що забажали скористатись перевагами застосування податкового 
компромісу, виявилось чимало суб’єктів господарювання, щодо яких слідчими податкової міліції 
провадилось досудове слідство за фактами ухилення від сплати податків. 

Перші результати звільнення від кримінальної відповідальності таких платників податків 
спростували окремі їх побоювання щодо можливого встановлення слідчими податкової міліції 
перешкод застосування положень Закону України №63-VIII. На квітень 2015 р. в результаті досягнення 
податкового компромісу закрито 170 кримінальних проваджень, у яких до бюджету сплачено майже 
131 млн. грн. 

Серед платників податків, щодо яких закривались кримінальні провадження, – великі будівельні 
гіпермаркети, підприємства енергетичної галузі, телекомунікаційної сфери тощо. 

На 12 травня 2015 р. перевагами застосування податкового компромісу вирішили скористатися 
6152 платники податків. Органи ДФС отримали від платників 8174 заяви про намір щодо застосування 
цього механізму. Загалом, у результаті досягнення податкового компромісу до бюджету надійшло 
793,9 млн. грн. [4]. 

Висновки з проведеного дослідження. За результатами дослідження приходимо до висновку, 
що досягнення ефективного результату від набуття податкового компромісу можливе за наступних 
умов: 

– механізм податкового компромісу повинен бути чітко та лаконічно обґрунтований у 
податковому законодавстві; 

– податковий компроміс повинен встановлювати рівні умови для всіх платників податків. 
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Андрющенко І.Є., Гринь Ю.В. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЇ МЕХАНІЗМУ ДОСЯГНЕННЯ ПОДАТКОВОГО 

КОМПРОМІСУ  
Мета статті полягає у розгляді дії механізму досягнення податкового компромісу, спрямованого на 

забезпечення режиму звільнення від юридичної відповідальності платників податків за заниження податкових 
зобов'язань з податку на прибуток підприємств та/або ПДВ. 

Методика дослідження. У процесі дослідження застосовувалися як загальнонаукові, так і специфічні 
методи пізнання: методи логічного аналізу, синтезу, індукції і дедукції (при уточненні економічної сутності 
механізму досягнення податкового компромісу), аналізу (при оцінці ефективності дії механізму досягнення 
податкового компромісу), монографічний (при викладенні результатів дослідження), абстрактно-логічний метод 
(при узагальненні теоретичних положень, встановленні причинно-наслідкових зв’язків і формуванні висновків та 
пропозицій). 

Результати. Розглянуто дію механізму досягнення податкового компромісу, спрямовану на забезпечення 
режиму звільнення від юридичної відповідальності платників податків за заниження податкових зобов'язань з 
податку на прибуток підприємств та/або ПДВ за будь-які податкові періоди до 1 квітня 2014 року з урахуванням 
строків давності, встановлених статтею 102 Податкового Кодексу. Проаналізовано результати запровадження 
механізму податкового компромісу протягом 2015 року. 

Наукова новизна полягає у розгляді дії механізму досягнення податкового компромісу та визначенні умов, 
за яких може бути досягнуто найбільшого ефекту від його запровадження. 

Практична значущість полягає в тому, що створення запропонованих умов дії механізму досягнення 
податкового компромісу сприятиме детінізації економіки та вдосконаленню системи адміністрування податків. 

Ключові слова: податковий компроміс, податкова амністія, податкові періоди, звільнення від 
відповідальності, механізм досягнення податкового компромісу. 

 
Andriushchenko I.Ye., Hryn Yu.V. ESTIMATION OF EFFICIENCY OF THE MECHANISM ACTION OF 

ACHIEVEMENT OF TAX COMPROMISE  
Purpose  consists in consideration of action of mechanism of achievement of the tax compromise sent to providing 

of the mode of release from legal responsibility of taxpayers for understating of tax obligations from an income tax 
enterprises and/or VATS. 

Methodology of research. The study used as a general scientific and specific methods of learning: methods of 
logical analysis, synthesis, induction and deduction (in the refinement of the economic substance of mechanism of 
achievement of tax compromise), analysis (in the estimation of the efficiency of action of mechanism of achievement of 
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tax compromise), monographic (in the exposition of research results), the abstract-logical method (at generalization of 
theoretical positions, establishing causal relationships and forming conclusions and suggestions). 

Findings. We investigated the action of mechanism of achievement of the tax compromise, sent to providing of 
the mode of release from legal responsibility of taxpayers for understating of tax obligations from an income tax 
enterprises and/or VATS for any tax periods to April, 1, 2014 taking into account the limitations set by the article 102 of 
Internal revenue Code. We did the analysis of results input of mechanism of tax compromise during 2015. 

Originality in the consideration of action of mechanism of achievement of tax compromise and determination of 
terms for that it can be attained most effect from his input. 

Practical value of the results of the study is that the creation of the offered conditions of action of mechanism of 
achievement of tax compromise will assist to dishadowing the economy and perfection of the system of administration of 
taxes. 

Key words: tax compromise, tax amnesty, tax periods, release from responsibility, mechanism of achievement of 
tax compromise. 

 
Андрющенко И.Е., Гринь Ю.В. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВИЯ МЕХАНИЗМА ДОСТИЖЕНИЯ 

НАЛОГОВОГО КОМПРОМИССА 
Цель статьи состоит в рассмотрении действия механизма достижения налогового компромисса, 

направленного на обеспечение режима освобождения от юридической ответственности налогоплательщиков за 
занижение налоговых обязательств по налогу на прибыль предприятий и/или НДС. 

Методика исследования. В процессе исследования применялись как общенаучные, так и специфические 
методы познания: методы логического анализа, синтеза, индукции и дедукции (при уточнении экономической 
сущности механизма достижения налогового компромисса), анализа (при оценке эффективности действия 
механизма достижения налогового компромисса), монографический (при изложении результатов исследования), 
абстрактно-логический метод (при обобщении теоретических положений, установлении причинно-следственных 
связей и формировании выводов и предложений).  

Результаты. Рассмотрено действие механизма достижения налогового компромисса, направленного на 
обеспечение режима освобождения от юридической ответственности налогоплательщиков за занижение 
налоговых обязательств по налогу на прибыль предприятий и/или НДС на протяжении любых налоговых 
периодов до 1 апреля 2014 года с учетом сроков давности, установленных статьей 102 Налогового Кодекса. 
Проанализированы результаты внедрения механизма налогового компромисса в 2015 году.  

Научная новизна состоит в рассмотрении действия механизма достижения налогового компромисса и 
определении условий, при которых может быть достигнут наибольшего эффекта от его внедрения.  

Практическая значимость состоит в том, что создание предложенных условий действия механизма 
достижения налогового компромисса будет способствовать детенизации экономики и усовершенствованию 
системы администрирования налогов.  

Ключевые слова: налоговый компромисс, налоговая амнистия, налоговые периоды, освобождение от 
ответственности, механизм достижения налогового компромисса. 
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МЕХАНІЗМ КОМПЛЕКСНОГО СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ 
ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ  

 
Постановка проблеми. Іпотечне кредитування, як і будь-який інший вид кредитування, 

пов'язане з ризиком, тому особливого значення для мінімізації ризиків, що виникають при здійсненні 
кредитування під заставу нерухомості, має страхування. В Україні розроблено та запроваджено 
систему правового регулювання іпотечної діяльності, яка передбачає страхові відносини як 
обов'язковий інститут іпотеки. 

Важливість акцентування уваги саме на цій групі кредитів зумовлена кількома причинами: по-
перше, фінансові ризики досить тісно пов’язані з результативністю діяльності суб’єктів 
господарювання та є індикатором ефективності їх системи управління, а по-друге, дана сфера є 
найменш дослідженою, що зумовлює існування значної кількості підходів до класифікації фінансових 
ризиків, які, у свою чергу, спричиняють посилення невизначеності в даному напрямку. Також 
проблема загострюється і через розвиток та постійну модифікацію фінансової системи, нестабільність 
фінансового ринку та різний прояв фінансових ризиків [6, с. 173]. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження питань страхування кредитних ризиків 
розглядаються у наукових працях вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, таких як: О. Д. Заруби, 
В. М. Федосова, М. Т. Білухи, Ф. Ф. Бутинця, Т. В. Головко, А. В. Чупіса, В. О. Меца, Ю. С. Цал-Цалко 
та ін. Саме ними виявлено особливості страхування кредитних ризиків, зроблено спроби дослідження 
зовнішніх і внутрішніх чинників впливу на активізацію даного виду страхування тощо. Проте, не 
зважаючи на широке висвітлення у науковій літературі проблем, пов’язаних зі страхуванням кредитних 
ризиків, до тепер не всі аспекти цієї складної та багатогранної проблеми з’ясовано та належно 
обґрунтовано. В сучасній науковій літературі спостерігається певний дисбаланс у дослідженні та 
характеристиці ризиків, притаманних учасникам іпотечних відносин, оскільки більше уваги 
приділяється ризикам кредиторів. Ризики позичальників при цьому залишаються поза увагою 
науковців. Такі прогалини спричинюють проблемні ситуації на практиці і потребують подальшого 
вивчення та здійснення пошуку шляхів їх удосконалення. 

Постановка завдання. Мета статті полягає у поглибленому вивченні змістового наповнення та 
демаскування особливостей механізму комплексного страхування ризиків іпотечного кредитування, 
що сприятиме мінімізації кредитних ризиків та забезпеченню виконання договірних зобов’язань 
суб’єктами іпотеки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Іпотечне кредитування в сучасному суспільстві 
набуває надзвичайного розвитку і виконує низку економічних та соціальних функцій. Передумовою 
ефективного функціонування ринку іпотечного кредитування є забезпечення фінансової безпеки 
банків через мінімізацію іпотечних ризиків. Одним із методів управління іпотечними ризиками є такий 
ефективний інструмент економічного і соціального захисту іпотеки, як страхування [2, с. 208]. 

На законодавчому рівні визнано, що страхування ризиків іпотечного кредитування – це 
страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або 
псування і є обов'язковим відповідно до п. 35 ст. 7 Закону «Про страхування» [10] та ст. 8 Закону «Про 
іпотеку» [9]. Отже, страхування ризиків іпотечного кредитування – це особливий вид кредитного 
страхування, який захищає кредиторів від ризику збитків у зв’язку з дефолтом позичальника за 
кредитами під заставу нерухомості. Метою такого страхування є, передусім, захист банків від 
кредитного ризику, тобто від потенційних втрат кредитора у зв’язку з некредитоспроможністю 
позичальника повернути позику. Звідси, головними завданнями страхування ризиків іпотечного 
кредитування слід вважати: стимулювання банківського кредитування; стимулювання як кредиторів, 
так і позичальників до реалізації іпотечної програми без підвищення ступеня ризику у фінансовій 
системі; забезпечення більшої кількості економічних суб’єктів доступним нерухомим майном [11, с. 63]. 

Механізм регулювання питань зі страхування іпотечного кредитування на підзаконному рівні 
тривалий час в Україні був відсутнім, і лише з появою Порядку № 358 страховий ринок отримав 
порядок і правила обов'язкового страхування предмета іпотеки [3]. Проте між Порядком № 358 [8], 
Законом «Про іпотеку» [9] та Законом «Про страхування» [10] до тепер залишається ряд 
невідповідностей, зокрема: 

– щодо предмету іпотеки, то відповідно до ст. 7 Закону «Про іпотеку», предметом іпотеки можуть 
бути не тільки об’єкти незавершеного будівництва або іншого нерухомого майна, а й право, на яке 
іпотекодавець отримує лише через деякий час після підписання договору іпотеки. Водночас згідно ж 
Закону «Про страхування» страхові компанії не беруть на страхування нерухоме майно, права на яке 
не зареєстровані у належному порядку, не зважаючи на те, що страхування предмету іпотеки є 
обов’язковим; 

–  щодо самого договору іпотечного страхування, то відповідно до ст. 7 Закону «Про іпотеку» він 
є типовим. Згідно ж Порядку № 358 форму та зміст договору обов'язкового страхування нерухомого 
майна (нерухомості), що є предметом іпотеки, від ризиків випадкового знищення, випадкового 
пошкодження або псування затверджено в додатку 2 даного Порядку. При укладенні договору 
іпотечного страхування сторони мають в обов'язковому порядку дотримуватися саме такої форми; 

– щодо терміну страхування ризиків іпотечного кредитування, то можна лише припустити, що він 
поширюється на весь період чинності договору іпотеки, як передбачено Законом про іпотеку, проте 
водночас абсолютно не згадується в Порядку № 358; 

– щодо вартості об’єкта страхування, то чітко не обумовлено методику визначення вартості 
іпотеки, отже, сума страхового відшкодування може не покрити витрати на відновлення об’єкта 
іпотеки, якщо вартість цього було визначено за залишковою вартістю, а не як відбудовчу для нового 
спорудження такого ж об’єкта [1, с. 5]. 

Розглянемо основні елементи договору страхування ризиків іпотечного кредитування (рис. 1). 
Суб’єктами страхування при страхуванні ризиків іпотечного кредитування є страховик та 

страхувальник в особі банку (іпотекодавця), який уклав зі страховиком договір страхування кредиту, та 
який у встановленому законодавством України порядку здійснює кредитування на умовах, 
встановлених кредитним договором. При страхуванні відповідальності за погашення кредиту 
суб’єктом страхування виступає позичальник (іпотекодержатель) [7, с. 119]. 
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Рис. 1. Основні елементи договору страхування ризиків іпотечного кредитування 

Джерело : власна розробка 
 
Об’єктом страхування при страхуванні ризиків іпотечного кредитування є майнові інтереси, 

пов’язані з ризиками: загибелі чи пошкодження предмету іпотеки; настання цивільної відповідальності 
заставодавця за зобов’язаннями, що виникли внаслідок завдання шкоди життю, здоров’ю чи майну 
третіх осіб у результаті експлуатації майна, що є предметом застави; смерті, втрати працездатності 
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заставодавця; втрати права власності на предмет застави страхувальником. Даний перелік ризиків 
визнано ст. 8 ЗУ «Про іпотеку», проте, нашу думку, він є недостатньо повним. Підставою формування 
такої думки є одна зі специфічних особливостей іпотечного кредитування – його валютизація. 
Валютизація іпотечного кредитування відбувається через помітний розрив між процентними ставками 
за кредитами у національній та іноземній валютах, що склався у докризовий період; низький рівень 
довіри населення до національної валюти і звичку обраховувати доходи й витрати у доларах; високу 
вартість залучених банками гривневих ресурсів, головним витоком яких є депозити населення [11, с. 
63]. Зважаючи на значну частку іпотечних кредитів, виданих в іноземній валюті, існує нагальна 
потреба перелік ризиків іпотечного кредитування доповнити валютним ризиком, який також має 
підлягати страхуванню. 

Страховим ризиком виступає неповернення кредитів банку, що пов’язане з невиконанням 
(неналежним виконанням) позичальником своїх обов’язків, передбачених кредитним договором між 
позичальником та кредитором. Тож, ризик, який підлягає страхуванню має визначатись з урахуванням 
ймовірності дефолту позичальника за основною сумою боргу (залежно від стану та достатності 
фінансових ресурсів позичальника) та за відсотками по кредиту (залежно від співвідношення між 
валовою рентабельністю активів позичальника та середньозваженою ставкою відсотка за позиковим 
капіталом після його поповнення за рахунок нового кредиту).  

Перелік подій, які визнаються страховими подіями (випадками) чітко регламентовано ЗУ «Про 
страхування» [10]. 

Страховий тариф для розрахунку страхової премії має визначатись за Методикою актуарних 
розрахунків страхових тарифів за обов'язковим страхуванням предмета іпотеки від ризиків 
випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування. На розмір страхової премії при 
здійсненні страхування ризиків іпотечного кредитування впливають дві групи факторів. Перша група – 
це фактори, які пов’язані безпосередньо з діяльністю страхових компаній: частота страхових виплат, 
рівень збитків, вартість капіталу, витрати на проведення андерайтингу. Оцінки названих показників, у 
свою чергу, формуються страховими компаніями на основі статистичних даних кредитних організацій 
про обсяги іпотечного кредитування, загальних і середніх показниках дефолтів позичальників і низці 
інших характеристик. Друга група факторів, які потрібно брати до уваги при визначенні розміру 
страхових премій даного виду страхування, – це фактори, пов’язані з позичальником та предметом 
іпотеки [5, с. 275]. 

Термін дії договору іпотечного страхування триває рівно стільки часу, скільки потрібно для 
повного погашення кредиту. 

Важливим моментом договору страхування ризиків іпотечного кредитування є визначення 
розміру страхового відшкодування та визнання вигодонабувачів. Згідно ЗУ «Про страхування» розмір 
страхового відшкодування встановлюється у межах страхової суми та розміру завданих 
страхувальнику прямих збитків з відрахуванням передбаченої договором обов'язкового страхування 
іпотеки франшизи та сум, отриманих страхувальником/вигодонабувачем як відшкодування збитків від 
третіх осіб. Сума збитків у разі знищення застрахованого майна, якщо витрати на відтворення 
дорівнюють його вартості чи перевищують її або якщо таке майно не підлягає відтворенню, 
визначається у розмірі вартості майна з відрахуванням вартості наявних залишків цього майна, 
придатних для подальшого використання. У разі часткового псування застрахованого майна розмір 
збитків визначається у розмірі вартості відтворення такого майна до стану, в якому воно перебувало 
до страхового випадку [10]. 

Вигодонабувачами, згідно ст. 8 ЗУ «Про іпотеку», можуть бути як іпотекодавець, 
іпотекодержатель, та і інші кредитори іпотекодавця. У разі настання страхового випадку щодо 
предмета іпотеки, іпотекодержатель має переважне право на задоволення своєї вимоги за основним 
зобов'язанням із суми страхового відшкодування. Після задоволення вимоги іпотекодержателя, що 
має вищий пріоритет, з суми страхового відшкодування будь-яке перевищення суми страхового 
відшкодування над розміром вимоги іпотекодержателя, що має вищий пріоритет, підлягає розподілу 
між іпотекодержателями, що мають нижчий пріоритет, та іншими кредиторами боржника відповідно до 
пріоритету та  розміру їх зареєстрованих прав чи вимог і іпотекодавцем в останню чергу [9]. 

Отже, виходячи з основних елементів договору страхування ризиків іпотечного кредитування, 
поданих на рис. 1, приходимо до висновку, що специфічними ознаками страхування ризиків іпотечного 
кредитування слід визнати наступні (рис. 2).  

На особливу увагу серед специфічних ознак страхування ризиків за іпотечним кредитуванням 
заслуговує комплексний характер даного виду страхування. Зазвичай банки, які здійснюють іпотечне 
кредитування, мають генеральну угоду про співробітництво зі страховою компанією, яка здійснює 
комплексне іпотечне страхування. Програма комплексного іпотечного страхування передбачає 
страховий захист від основних ризиків при іпотечному кредитуванні, вона містить: страхування 
нерухомості (предмету іпотеки) на випадок загибелі або пошкодження; титульне страхування; 
страхування життя позичальника та/або страхування від нещасного випадку; страхування права 
власності на закладену нерухомість; страхування фінансового ризику втрати роботи позичальником; 
страхування можливих судових витрат та непередбачених витрат, що пов’язані з використанням права 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ    44’’ 22001155[[2299]] 
Міжнародний науково-виробничий журнал 

 

 236 

кредитної установи на звернення стягнення предмета іпотеки в разі невиконання суттєвих умов 
іпотечного договору; страхування відповідальності забудовника та деякі інші види страхування. Якщо 
страхувати кожен ризик окремо, то вартість страхування іпотечних ризиків становитиме у середньому 
0,2-0,5 % від страхової суми, страхування життя та працездатності – 0,3-1,5 %, титульного страхування – 
0,2-0,7 %. Тож, з перелічених видів страхування обираються найбільш необхідні. У такому випадку 
страхові тарифи знижуються і складають 1,3-1,5 % на рік від залишку за кредитом з урахуванням 
відсотків [4]. Проте це не єдина перевага комплексного страхування ризиків іпотечного кредитування. До 
їх переліку також слід віднести: можливість здійснення оптимального покриття, яке передбачає захист 
від іпотечних ризиків, що найчастіше реалізовуються; урахування особливостей іпотечних програм 
банків; оформлення страхування всіх ризиків програми одним договором страхування, що створює певні 
зручності для клієнта й для банку; значне здешевлення вартості полісу комплексного страхування 
порівняно з отриманням полісів на окремі види іпотечних ризиків [11, с. 65]. 

 

 
 

Рис. 2. Специфічні ознаки страхування ризиків за іпотечним кредитуванням 
Джерело : складено за [11, с. 64] 
 
Виходячи з вищевикладеного, механізм страхування ризиків іпотечного кредитування має 

наступний вигляд (рис. 3):  
 

 
 

Рис. 3. Механізм страхування ризиків іпотечного кредитування 
Джерело : власна розробка 
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Механізм страхування ризиків іпотечного кредитування, зображений на рис. 3, подано у 
контексті сукупності взаємопов’язаних складових елементів договору страхування ризиків іпотечного 
страхування, визначених на підставі нормативно-правового забезпечення в сфері іпотечного 
кредитування та страхування. 

Висновки з проведеного дослідження. Узагальнюючи результати здійсненого дослідження, 
слід зазначити, що страхування ризиків іпотечного кредитування є перспективним видом страхування 
у зв’язку з активним розвитком ринку нерухомості. Крім того, у майбутньому в Україні можливе 
створення системи іпотечного страхування, яка б ефективно функціонувала та поширювалася на всіх 
учасників ринку іпотеки. 
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Олійник Т.О., Льошкіна А.Е. МЕХАНІЗМ КОМПЛЕКСНОГО СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ІПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТУВАННЯ  
Мета – поглиблене вивчення змістового наповнення та демаскування особливостей механізму 

комплексного страхування ризиків іпотечного кредитування, що сприятиме мінімізації кредитних ризиків та 
забезпеченню виконання договірних зобов’язань суб’єктами іпотеки. 

Методика дослідження. Методологічною основою дослідження став діалектичний метод, який дозволив 
вивчити місце та роль комплексного страхування кредитних ризиків в системі управління ризиками іпотечного 
кредитування, визначити його специфічні ознаки, напрями активізації його розвитку та вдосконалення в умовах 
інтеграції вітчизняної економіки у глобальний економічний простір. Метод теоретичного узагальнення та 
порівняння став підґрунтям встановлення сутності страхування кредитних ризиків. При розробці моделі механізму 
комплексного страхування ризиків за іпотечним кредитуванням використано метод моделювання. Завдяки 
методам аналізу й синтезу зроблено висновки щодо необхідності та можливостей практичного застосування 
результатів дослідження. 

Результати. В ході дослідження ідентифіковано завдання та структуровано елементи страхування ризиків 
іпотечного кредитування, розглянуто основні елементи договору страхування кредитних ризиків, виокремлено 
специфічні ознаки страхування ризиків іпотечного кредитування, розроблено та обґрунтовано модель механізму 
страхування кредитних ризиків за іпотекою. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в поглибленому розгляді теоретичних аспектів 
страхування ризиків за іпотечним кредитуванням, що дозволило чітко виокремити специфічні ознаки даного виду 
страхування, визначити основні елементи договору страхування кредитних ризиків за іпотекою та побудувати 
модель механізму страхування ризиків іпотечного кредитування. 

Практична значущість полягає в тому, що основні положення даного дослідження у формі пропозицій та 
методичних рекомендацій можуть бути використані під час укладання договору страхування ризиків іпотечного 
кредитування. 

Ключові слова: іпотечне кредитування, кредитний ризик, страхування кредитного ризику, механізм 
страхування кредитного ризику. 

 
Oliinyk T.A., Loshkina А.Е. THE MECHANISM OF COMPLEX INSURANCE OF RISKS OF MORTGAGE 

LENDING 
Purpose is in-depth study of its meaning and damascenone features of complex insurance risks in mortgage 

lending, which will contribute to mitigation of credit risks and enforcement of contractual obligations by the subjects of 
mortgage. 

Methodology of research.  Methodological basis of research is the dialectical method, which allowed us to 
explore the place and role of complex insurance of credit risks in the risk management system of mortgage lending, to 
identify its specific signs, areas of enhanced development and improvement in the integration of domestic economy into 
the global economic space. Method of theoretical generalization and comparison became the basis of establishing the 
nature of credit risk insurance. When developing models of complex insurance risks on mortgage lending used modeling 
method. Thanks to methods of analysis and synthesis of the findings regarding the need and opportunities for practical 
application of research results. 

Findings.  The study identified the tasks and structured the elements of risk insurance in mortgage lending, the 
basic elements of the contract of insurance of credit risks, allocated to the specific characteristics of insurance risks in 
mortgage lending, was developed and substantiated a model of the mechanism of insurance of credit risks on 
mortgages. 

Originality  results lies in-depth consideration of the theoretical aspects of risk insurance on mortgage lending, 
which allowed to clearly identify the specific characteristics of this type of insurance, the main elements of the contract of 
insurance of credit risks on mortgages and to build the model of mechanism of insurance of risks in mortgage lending. 

Practical  value in the fact that the main provisions of this research in the form of proposals and guidelines can be 
used at the time of conclusion of the contract of insurance of risks of mortgage lending. 

Key words:  mortgage lending, credit risk insurance credit risk insurance mechanism of credit risk. 
 

Олейник Т.А., Лешкина А.Э. МЕХАНИЗМ КОМПЛЕКСНОГО СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ ИПОТЕЧНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ 

Цель – углубленное изучение смыслового наполнения и демаскирование особенностей механизма 
комплексного страхования рисков ипотечного кредитования, что будет способствовать минимизации кредитных 
рисков и обеспечению выполнения договорных обязательств субъектами ипотеки. 

Методика исследования. Методологической основой исследования стал диалектический метод, который 
позволил изучить место и роль комплексного страхования кредитных рисков в системе управления рисками 
ипотечного кредитования, определить его специфические признаки, направления активизации его развития и 
совершенствования в условиях интеграции отечественной экономики в глобальное экономическое пространство. 
Метод теоретического обобщения и сравнения стал основой установления сущности страхования кредитных 
рисков. При разработке модели механизма комплексного страхования рисков по ипотечному кредитованию 
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использован метод моделирования. Благодаря методам анализа и синтеза сделаны выводы относительно 
необходимости и возможностей практического применения результатов исследования. 

Результаты. В ходе исследования идентифицировано задачи и структурированы элементы страхования 
рисков ипотечного кредитования, рассмотрены основные элементы договора страхования кредитных рисков, 
выделены специфические признаки страхования рисков ипотечного кредитования, разработана и обоснована 
модель механизма страхования кредитных рисков по ипотеке. 

Научная новизна полученных результатов заключается в углубленном рассмотрении теоретических 
аспектов страхования рисков по ипотечному кредитованию, что позволило четко выделить специфические 
признаки данного вида страхования, основные элементы договора страхования кредитных рисков по ипотеке и 
построить модель механизма страхования рисков ипотечного кредитования. 

Практическая значимость заключается в том, что основные положения данного исследования в форме 
предложений и методических рекомендаций могут быть использованы во время заключения договора 
страхования рисков ипотечного кредитования. 

Ключевые слова: ипотечное кредитование, кредитный риск, страхование кредитного риска, механизм 
страхования кредитного риска. 
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Наукове забезпечення законопроектної, експертної та аналітичної 
діяльності Державної фіскальної служби України у митній сфері 

 

Державний науково-дослідний інститут митної справи (далі – Інститут) 
утворено постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 852 «Про 
утворення Державного науково-дослідного інституту митної справи» на базі 
Київського центру підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів 
Держмитслужби України та є єдиною в історії України державною науковою 
установою митного профілю. 

До 2013 року Інститут перебував у системі Державної митної служби 
України, з 2013 р. – Міндоходів України, з вересня 2014 р. – Державної фіскальної 

служби України. Лише за 7 років свого існування Інститутом виконано 76 науково-дослідних та 
дослідно-конструкторських робіт з економічного, організаційно-управлінського, організаційно-
правового та інформаційно-технічного напрямів здійснення митної справи, оприлюднено результати 
наукових досліджень (близько 640 наукових праць), отримано 45 актів впровадження результатів 
наукових досліджень в практичну діяльність митних органів.  

Головною метою діяльності Інституту є наукове забезпечення митних інтересів України, 
розвитку державної митної справи та професійної освіти в органах Державної фіскальної служби 
України.  

Основними напрямами та тематикою наукових досліджень Інституту є: економічний, 
організаційно-управлінський, організаційно-правовий, інформаційно-технічний. 

Інститут організовує проведення та бере участь у наукових комунікативних заходах. Науковці 
Інституту беруть участь у роботі міжнародних, національних, галузевих конференцій, семінарів, 
засідань, проведених іншими організаціями, а також організовують проведення науково-практичних 
конференцій, семінарів та круглих столів, проводять незалежні наукові експертизи, зокрема наукових 
статей, дипломних робіт, магістерських досліджень тощо. 

Інститут залучається до нормотворчого процесу шляхом участі у підготовці проектів 
нормативних актів та пропозицій до чинних нормативних актів відповідного спрямування. 

Активізується наукове співробітництво в контексті реалізації міжнародних проектів в Україні з: 
Організацією з безпеки і співробітництва в Європі та Продовольчою і сільськогосподарською 
організацією ООН (ФАО). Здійснює співпрацю у науковій площині з вітчизняними навчальними 
закладами, зокрема, з Академією митної служби України, Національним університетом «Львівська 
політехніка», Національною академією Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького 
та науково-дослідними установами: Навчально-науковим інститутом економіки і менеджменту 
Національного університету «Львівська політехніка», Науково-дослідним інститутом Державної 
прикордонної служби України. На регіональному рівні було налагоджено наукові взаємовідносини з: 
Хмельницькою торгово-промисловою палатою, Хмельницькою обласною організацією Спілки 
економістів України, Хмельницькою обласною державною адміністрацією, Хмельницькою митницею 
ДФС, яку визначено експериментальним майданчиком апробації отриманих наукових результатів 
науково-дослідних робіт. 

Інститут визнано на національному рівні, що є свідченням якості проведення наукових 
досліджень є, а саме:  

- державна атестація проведена Держінформнауки України, за результатами якої Інститут 
отримав рейтингову оцінку 426 балів з можливих 500 та віднесення до категорії «Б1»; 

- в Інституті ефективно функціонує система управління якістю стосовно наукового 
досліджування та експериментального розробляння у сфері суспільних наук, яка сертифікована на 
національному рівні і відповідає міжнародному стандарту ДСТУ ISO 9001:2009; 

- Інститут внесено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави; 
Інститут є провідником інноваційних ідей реформування митної справи та розвитку митної 

наукової думки в Україні. 
Наші контакти: 

 
Тел.: (0382) 77-98-79, тел./факс: (0382) 78-46-50, (044) 361-39-23 

Адреса: 29018, м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 13/3 
E-mail: info@dndims.com, customs_security@dndims.com 
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НАУКОВІ СТАТТІ МОЖУТЬ НАДСИЛАТИ 
науковці, викладачі, магістри, аспіранти, докторанти, всі ті, хто займається науковою діяльністю за 

такими напрямами: 
• економіка та управління національним господарством; 
• економіка та управління підприємствами;  
• регіональна економіка, демографія та соціальна 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:  
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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 
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. 
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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, 
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 
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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 ). 

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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