
МІЖНАРОДНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВИЙ ВІСНИК
МІЖНАРОДНОГО

ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Серія:
Економіка і менеджмент

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Випуск 35

Частина 1

Одеса
2019



Серію засновано у 2010 р.

Засновник – Міжнародний гуманітарний університет
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

Включено до списку друкованих періодичних видань, 
що входять до переліку наукових фахових видань України

Наказ Міністерства освіти і науки України № 455 від 15.04.2014 р.
Додаток № 5.

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази 
Index Copernicus

Рекомендовано до друку та поширення через мережу Internet
Вченою радою Міжнародного гуманітарного університету

протокол № 4 від 25.01.2019 р. 

Видавнича рада:

С. В. Ківалов, акад. АПН і НАПрН України, д-р юрид. наук, проф. – голова ради; A. Ф. Крижановський, член-
кореспондент НАПрН України, д-р юрид. наук, проф. – заступник голови ради; М. П. Коваленко, д-р фіз.-мат. 
наук, проф.; С. А. Андронаті, акад. НАН України; B. Д. Берназ, член-кореспондент НАПрН України, д-р юрид. 
наук, проф.; О. М. Головченко, д-р екон. наук, проф.; Д. А. Зайцев, д-р техн. наук, проф.; В. М. Запорожан, д-р мед. 
наук, проф., акад. АМН України; М. З. Згуровський, акад. НАН України, д-р тех. наук, проф.; В. А. Кухаренко, 
д-р філол. наук, проф.; І. В. Ступак, д-р філол. наук, доц.; Г. П. Пекліна, д-р мед. наук, проф.; О. В. Токарев, Засл. 
діяч мистецтв України.

Головний редактор серії – д-р фіз.-мат. наук, проф. М. П. Коваленко
Відповідальний секретар серії – О. М. Назарук

Редакційна колегія серії «Економіка і менеджмент»:

Б. В. Буркинський, акад. НАН України, д-р екон. наук, проф.; А. І. Бутенко, д-р екон. наук, проф.; В. С. Дога, д-р 
екон. наук, проф.; О. М. Головченко, д-р екон. наук, проф.; Д. В. Гнилицька, д-р. екон. наук, доц.; В. І. Захарченко, 
д-р. екон. наук, проф.; О. М. Котлубай, д-р екон. наук, проф.; Є. В. Лазарева, д-р екон. наук; П. Сауэр, канд. екон. 
наук, проф.; P. Габдуллін, канд. екон. наук, член-кореспондент МАІН; В. Ласло, д-р екон. наук; Б. А. Волков, д-р 
екон. наук, проф.; В. М. Осипов, д-р екон. наук, проф.; Д. М. Пармаклі, д-р екон. наук, проф.; Л. А. Бахчиванжи, 
канд. екон. наук, доц.; О. В. Сталінська, д-р екон. наук, проф.

Повне або часткове передрукування матеріалів, виданих у збірнику
«Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету»,

допускається лише з письмового дозволу редакції.

При передрукуванні матеріалів посилання  
на «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету» обов’язкове.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 20001-9801 ПР від 25.06.2013 р.

Адреса редакції:
Міжнародний гуманітарний університет

вул. Фонтанська дорога 33, м. Одеса, 65009, Україна
Телефон: +38 (099) 967 84 71

Електронна пошта: editor@vestnik-econom.mgu.od.ua
Офіційний сайт: www.vestnik-econom.mgu.od.ua

© Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.
Серія: «Економіка і менеджмент», 2019

© Міжнародний гуманітарний університет, 2019
© Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень

НАН України, 2019ISSN 2413-2675



СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО  
І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ



4

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

УДК 339

Руденко-Сударєва Л.В.
д.е.н., професор, професор кафедри міжнародних фінансів, 
ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана»
Rudenko-Sudarieva Larysa

SHEE “Kyiv National Economic University 
named after Vadym Hetman” 

Шевченко Ю.А.
аспірант,

ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана»

Shevchenko Yuliia 
SHEE “Kyiv National Economic University 

named after Vadym Hetman”

ЕФЕКТИВНІСТЬ МІЖНАРОДНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ТНК  
У ГЛОБАЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

EFFICIENCY OF INTERNATIONAL INVESTMENT  
OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS  

IN A GLOBAL ECONOMIC ENVIRONMENT
Анотація. У статті розкрито теоретичні та 

практичні методи оцінки ефективності інвес-
тиційного проекту ТНК у різні галузі економі-
ки з урахуванням сучасних чинників та умов 
міжнародного інвестування. Охарактеризова-
но основні матричні прийоми для оцінювання 
ризику та дохідності інвестиційного проекту 
ТНК ыз переходом на використання критері-
їв сталого розвитку та цифрової економіки. 
Аргументовано необхідність порівняння ін-
вестиційних пріоритетів ТНК та отримання 
оптимального інвестиційного рішення під 
час виходу на зарубіжні ринки. Визначено, 
що конкурентоспроможність ТНК залежить 
від вибору правильного та перспективного 
інвестиційного проекту, який має свої власні 
властивості та характеристики. Надано про-
позиції щодо розміщення інвестицій у най-
більш дохідні галузі з максимізацією доходу 
на перспективу.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційний 
проект, інвестиційна поведінка, матриця до-
хідності, міжнародне інвестування, трансна-
ціональні корпорації.

Постановка проблеми. Для приймаючої 
країни інвестиційна діяльність ТНК є мож-
ливістю отримувати міжнародний досвід 

у сфері технологій, інновацій, збереженні 
навколишнього середовища, а також у ство-
ренні конкурентного середовища для націо-
нальних підприємств. Та якщо розміщення 
інвестицій відбувається в країнах, що розви-
ваються, або найбідніших країнах, то ТНК 
може стикатися з різними чинниками та 
умовами в певній сфері економіки, що нега-
тивно відображається на фінансових показ-
никах ТНК.

Своєю чергою, ТНК повинні розрахову-
вати структуру капіталу, який є в наявності 
й буде створюватися на майбутню перспек-
тиву. Для повної оцінки даної структури 
управлінський персонал повинен заздалегідь 
прорахувати основні складники структури 
капіталу, а саме: структуру активів; вели-
чину операційного важеля; стабільність про-
дажів; прибутковість підприємства; чинник 
оподаткування; ринкові умови; прийняття 
оптимальних рішень керівництвом корпора-
ції. І звідси випливає необхідність у більш 
глибокому та ширшому вивченні ефектив-
ності міжнародного інвестування ТНК.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Питанням ефективності міжнародного 
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інвестування ТНК займається велика кіль-
кість міжнародних та вітчизняних учених, 
які досліджують проблеми інвестиційної 
поведінки ТНК у сучасних економічних 
умовах, а саме: О. Гусєва [1], Дж. Куінлі-
вен [10], О. Макінде [9], О. Мозговий [3], 
Р. Попельнюхов [7], О. Рогач [8], Л. Руденко- 
Сударєва [4]. Дані дослідження ґрунтуються 
на теоретичних та практичних знаннях, які 
важливі та необхідні для майбутнього нау-
кового дослідження проблеми міжнародного 
інвестування в економічному середовищі. 
У результаті різних змін у світовому еко-
номічному просторі виникає необхідність у 
подальшому вивченні сучасних інвестицій-
них процесів. Звідси випливає необхідність 
у більш широкому узагальненні ефектив-
ності міжнародного інвестування в умовах 
постійних змін у світовому економічному 
просторі.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Для ТНК важливо за 
допомогою управлінського персоналу при-
ймати оптимальне інвестиційне рішення, яке 
повинно мати підґрунтя на основі методів 
оцінки інвестиційних проектів і вирішення 
проблеми в розрізі, який саме інвестицій-
ний проект є найкращим і в якій приймаю-
чій країні розміщувати інвестиції. І тому в 
статті розкривається проблема вибору най-
кращого інвестиційного проекту в умовах 
глобального економічного середовища.

Мета статті. Метою цієї роботи є теоре-
тико-методологічне дослідження ефектив-
ності міжнародного інвестування ТНК у 
глобальному економічному середовищі.

Виклад основного матеріалу. Методи 
оцінки ефективності інвестиційного проекту 
найчастіше використовуються в практиці 
ТНК та великих підприємств, які постійно 
зважують власні фінансові та інші ресурси 
власного підприємства з ризиками, дохід-
ністю інвестицій та взагалі інвестиційної 
діяльності цілого комплексу підприємства. 

Також, на нашу думку, цікавим під час 
здійснення інвестиційної діяльності є вико-
ристання матричного методу оцінки конку-
рентоспроможності підприємства, оскільки, 
вибудовуючи стратегію розміщення інвести-
цій у приймаючій країні, можливо побачити, 

наскільки ефективно інвестувати в певну 
галузь, сектор економіки, певний інвести-
ційний проект з урахуванням конкурентного 
середовища та існуючої турбулентності. 

Основними матричними методами оцінки 
конкурентоспроможності є [1, c. 5]: матриця 
«Зростання галузі/Частка ринку» (модель 
BCG); матриця «Привабливість ринку/Кон-
курентна позиція» (модель GE-McKinsey); 
матриця спрямованої політики, або «Прива-
бливість галузі/Конкурентоспроможність» 
(модель Shell/DPM); матриця «Стадія роз-
витку ринку/Конкурентна позиція» (модель 
Hofer/Schendel); матриця «Стадія життє-
вого циклу продукції/Конкурентна позиція» 
(модель ADL/LC).

Наприклад, у матриці BCG, яка була 
розроблена Бостонською консалтинговою 
групою, вивчаються лише два чинники: 
відносна частка ринку і темп росту ринку. 
Існують недоліки під час її використання, 
які надають неточності оцінки ринку при-
ймаючої країни, тобто високий ступінь спро-
щення, неможливість точно оцінити масш-
таби ринку, ринкову частку підприємства.

Матриця GE-McKinsey є більш детальною 
і має у своїй структурі дев’ять квадрантів, 
що характеризують довгострокову привабли-
вість ринку та конкурентну позицію підпри-
ємства, що досліджується. У цьому разі під 
час побудови матриці аналізується велика 
кількість чинників, наприклад фінансово-е-
кономічні, соціальні, культурні, чинники кон-
куренції. Тобто використовуються не тільки 
кількісні характеристики приймаючої країни 
під час розміщення інвестицій, а й якісні, 
тобто використання технологій, дотримання 
концепції сталого розвитку, наявність висо-
кокваліфікованих кадрів. Перевагами цього 
методу є гнучкість, розширений та глибокий 
аналіз кон’юнктури ринку, можливість порів-
нювати різні галузі та ринки [2]. 

Звідси випливає, що під час побудови 
матриці необхідно спочатку вибрати показ-
ники, за якими буде проводитися аналіз кон-
курентоспроможності і з одночасним при-
своєнням їм вагових показників залежно 
від важливості даного показника. Сума всіх 
коефіцієнтів повинна дорівнювати одиниці. 
Показники формуються за двома чинни-
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ками: привабливість ринку та конкурентна 
позиція. У цьому разі можливо оцінити 
основні інвестиції, які можуть бути при-
вабливими для ТНК і мають конкурентні 
характеристики з найменшими ризиками. 
Своєю чергою, бальна оцінка конкурентного 
розташування за показниками розрахову-
ється за формулою (1):

Á Ç Ç Áô í ìàêñ= / * ;                   (1)

де Б – бальна оцінка конкурентної позиції 
інвестиції;

Зф – фактичне значення оцінного показ-
ника за кожним видом інвестицій;

Зн – найкраще значення оцінного показ-
ника за сукупністю видів інвестицій;

Бмакс – максимальний бал оцінки показ-
ника.

Тоді можливість розрахунку комплек-
сного коефіцієнта конкурентної позиції роз-
раховується за формулою (2):

Ê Á Wê і

n

i� � * ;                      (2)

де n – кількість показників;
Бі – бальна оцінка по кожному і-му показ-

нику; 
Wi – значущість кожного і-го показника.
Привабливість ринку можливо розраху-

вати аналогічно, використовуючи дані фор-
мули. Потім види інвестицій розміщуємо в 
матриці і визначаємо положення кожного 
виду інвестицій [3; 4].

Але роль інвестиційного розвитку ТНК 
також полягає у правильному виборі інвес-
тиційного проекту з урахуванням усіх чин-
ників приймаючої країни. Слід зазначити, 
що, провівши дослідження, основними сфе-
рами, які приваблюють інвесторів, станом на 
2017 р. є інвестиції в інфраструктуру, сферу 
послуг, у виробництво, інвестиції шляхом 
злиття і поглинання (табл. 1).

Звідси випливає, що перед ТНК як інвес-
тором постає проблема вибору оптималь-
ного інвестиційного проекту. Інвестору 
важко прогнозувати макроекономічні зміни, 
наприклад зміну економічних циклів, про-
цеси на міжнародному валютному та фінан-
совому ринках тощо, тому необхідно виби-
рати найоптимальніший інвестиційний 
проект з урахуванням ризиків та дохідності 
майбутнього інвестиційного проекту. При 
цьому можливо побудувати матрицю дохід-
ності та матрицю ризиків, розрахувавши 
такі критерії, як: критерій Вальда, критерій 
Севіджа, критерій Гурвіца, критерій Байєса 
та критерій Лапласа [7].

Наприклад, будемо вважати, що існує 
шість варіантів інвестування відповідно до 
попередньої таблиці. За кожним регіоном 
можливо розробити чотири сценарії роз-
витку подій, тобто оптимістичний, песи-
містичний, консервативний та змішаний. 
Побудова матриці дохідності і ризику визна-
чатиметься так: стовбці означатимуть сце-

Таблиця 1
Інвестиції в певні сфери в 2016 р., млн. дол. США

Сфера інвестування Назва регіону
1 2 3 4 5 6

Країни з 
перехідною 
економікою

Країни з розвинутою 
економікою (США, Канада, 
Австралія, Велика Британія)

Азія Латинська 
Америка Африка

1. Інвестиції в 
інфраструктуру 7418 77014 154679 25227 44852

2.Інвестиції у 
виробництво 16014 96257 131666 28796 19385

3. Інвестиції у 
фармацевтичну галузь 158 92635 19515 2298 5107

4. Інвестиції в 
будівництво 3366 30441 75929 - 16372

5. Інвестиції шляхом 
злиття і поглинання 5014 794317 41861 17762 9689

6. Інвестиції в сферу 
послуг 11148 148413 209057 41217 70975

Джерело: складено за [5; 6]
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нарії розвитку ситуації, а рядки – варіанти 
інвестування (табл. 2).

Для того щоб побудувати матрицю ризи-
ків, необхідно припустити, що коефіцієнт 
песимізму дорівнює 0,6. Тоді припустимо, 
що вірогідність настання оптимістичного 
сценарію – 0,3, песимістичного – 0,3, зміша-
ного – 0,1, консервативного – 0,3.

Тоді вибираємо максимальне значення 
по кожному стовбцю матриці дохідності й 
отримаємо: для оптимістичного сценарію – 
794 317; для песимістичного – 16 014; для 
консервативного – 148 413; для змішаного – 
70 975. Віднімаємо від максимального зна-
чення кожен елемент і отримуємо матрицю 
ризиків (табл. 3).

Тепер, побудувавши матрицю ризиків, 
можемо розраховувати критерії за форму-
лами. Наприклад, критерій Вальда визначає 
позицію песимізму (формула 3):

� � maxmin ;
i j ija                         (3)

де aij – елементи матриці дохідності.
Тоді в нашому разі α=max(7418; 16014; 

158; 3366; 5014; 11148) = 16014.
Звідси випливає, що інвестування у 

виробництво є найбільш оптимальним. 
Тоді критерій Севіджа враховує ризики, 

які будуть виникати перед інвесторами, і 
розраховується за формулою (4):

S r
i j ij= maxmin ;                         (4)

де rij – елементи матриці ризиків.
У цьому разі в матриці ризиків вибира-

ємо стовбець із песимістичним сценарієм 
і з мінімальним ризиком. Звідси випливає, 
що S=min (8596; 0; 15856; 12648; 11000; 
48668)=0. Знову ж таки інвестування у 
виробництво є найменш ризикованим. 

Такі критерії є найбільш крайніми випад-
ками для інвестора, коли він бажає мінімі-

Таблиця 2
Матриця дохідності для вибраних проектів

Інвестиційні проекти Сценарії розвитку подій
1 2 3 4 5

Оптимістичний 
сценарій

Консервативний 
сценарій

Песимістичний 
сценарій Змішаний сценарій

1. Інвестиції в 
інфраструктуру 154679 77014 7418 44852

2.Інвестиції у виробництво 131666 28796 16014 19385
3. Інвестиції у 
фармацевтичну галузь 92635 19515 158 5107

4. Інвестиції в будівництво 75929 30441 3366 16372
5. Інвестиції шляхом злиття 
і поглинання 794317 41861 5014 17762

6. Інвестиції у сферу послуг 209057 148413 11148 70975
Джерело: складено за [5; 6]

Таблиця 3
Матриця ризиків для вибраних проектів

Інвестиційні проекти Сценарії розвитку подій
1 2 3 4 5

Оптимістичний 
сценарій

Консервативний 
сценарій

Песимістичний 
сценарій Змішаний сценарій

1. Інвестиції в 
інфраструктуру 639638 71339 8596 26123

2.Інвестиції у виробництво 662651 119617 0 51590
3. Інвестиції у 
фармацевтичну галузь 701682 128898 15856 65868

4. Інвестиції у будівництво 718388 117972 12648 54063
5. Інвестиції шляхом злиття 
і поглинання 0 106552 11000 53213

6. Інвестиції у сферу послуг 585260 0 48668 0
Джерело: складено за [5; 6]
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зувати ризики та максимізувати доходи від 
інвестування. У цьому разі використовуємо 
коефіцієнт песимізму, який дорівнює 0,6. 
І тоді критерій Гурвіца розраховується за 
формулою (5):

H a a
i ij ij

j

� � �
�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

max min ( )max ;� �1       (5)

Своєю чергою, коли показник λ=1, то кри-
терій Гурвіца трансформується у критерій 
Вальда. Коли λ=0, то критерій перетворю-
ється на сценарій крайнього оптимізму. Далі 
ми можемо розрахувати критерій Гурвіца 
для кожного виду інвестиційного проекту. 

Для інвестицій в інфраструктуру: 
Н=0,6*7418+(1-0,6)*154679=4450,8+ 

+61871,6=66322,4.
Для інвестицій у виробництво:
Н=0,6*16014+0,4*131666=9608,4+ 

+52666,4=51117,2.
Для інвестицій у фармацевтичну галузь:
Н=0,6*158+0,4*92635=94,8+37054=37148,8.
Для інвестицій у будівництво:
Н=0,6*3366+0,4*75929=2019,6+30371,6=

=32391,2.
Для інвестицій шляхом злиття і погли-

нання:
Н = 0 , 6 * 5 0 1 4 + 0 , 4 * 7 9 4 3 1 7 = 3 0 0 8 , 4 + 

+317726,8=347735,2.
Для інвестицій в сферу послуг:
Н=0,6*11148+0,4*209057=6688,8+ 

+83622,8=90311,6.

У цьому разі найбільш оптимальним є 
інвестування шляхом злиттів і поглинань, 
що для ТНК як інвестора принесе найбільше 
значення дохідності.

Наступний критерій, що використову-
ється під час вибору інвестиційного про-
екту, – критерій Баєса. Його розрахунок від-
бувається за рахунок модифікації матриці 
дохідності з урахуванням вірогідностей, що 
можуть настати (формула 6):

a a q
i ij j

j

�
�
�
�

�
�
�

�max ;                      (6)

де aij – елементи матриці дохідності;
qj – вірогідністиь настання сценаріїв.
Отже, розраховуємо по рядках суми та 

визначимо максимальне значення (табл. 4). 
Тоді за критерієм Баєса найкраще інвесту-
вати у злиття і поглинання компаній, щоб 
отримати максимальний ефект від інвес-
тування. Це викликало необхідність у 
подальшому вивченні інвестиційних про-
ектів [8].

Своєю чергою, для розрахунку при-
йняття інвестиційного рішення за критерієм 
Лапласа використовуються однакові віро-
гідності – по 0,25 та матриця дохідності, як 
видно з таблиці 5.

Отже, найкраще інвестувати в інвестиції 
шляхом злиттів і поглинань відповідно до 
критерія Лапласа.

Такі проведені розрахунки дають уявлення 
про дохідність та ризик для інвестора під час 

Таблиця 4
Матриця дохідності для вибраних проектів, скоригована за критерієм Баєса

Інвестиційні проекти Сценарії розвитку подій
1 2 3 4 5 6

Оптимістичний 
сценарій

Консервативний 
сценарій

Песимістичний 
сценарій

Змішаний 
сценарій Сума

1. Інвестиції в 
інфраструктуру 46403,7 23104,2 2225,4 4485,2 76218,5

2.Інвестиції у 
виробництво 39499,8 8638,8 4804,2 1938,5 54881,3

3. Інвестиції у 
фармацевтичну галузь 27790,5 5854,5 47,4 510,7 34203,1

4. Інвестиції у 
будівництво 22778,7 9132,3 1009,8 1637,2 34558

5. Інвестиції шляхом 
злиття і поглинання 238295,1 12558,3 1504,2 1776,2 254133,8

6. Інвестиції у сферу 
послуг 62717,1 44523,9 3344,4 7097,5 117682,9

Джерело: складено за [5; 6]
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вибору найоптимальнішого інвестиційного 
рішення. Отже, для України інвестиційна 
діяльність ТНК є можливістю отримати нові 
напрями розвитку та оцінити власні інвести-
ційні можливості з урахуванням усіх чинни-
ків, які становлять систему інвестиційного 
іміджу України.

Таким чином, роль інвестиційного роз-
витку ТНК є необхідною для приймаючих 
країн, але для України необхідно тран-
сформувати і створити власну інвестиційну 
модель, яка буде спрямована на вирішення 
таких проблем:

– недостатнє залучення інвестицій у 
сферу інфраструктури, що вимагає ство-
рення сучасної системи телекомунікацій, 
дорожньо-транспортної мережі, викори-
стання методів альтернативної енергії, збе-
реження природних ресурсів і переходу на 
механізми здорового та захищеного суспіль-
ства від негативних викидів в атмосферу, 
річкові басейни тощо; 

– втрата людського капіталу, яку можливо 
призупинити за допомогою стимулювання 
розвитку науково-практичної діяльності, 
розроблення ефективної системи захисту 
прав інтелектуальної власності та реаліза-
ції основних кваліфікаційних характеристик 
особистості;

– недостатньо розвинена банківська сис-
тема, яка потребує оздоровлення та стабілі-
зації шляхом відновлення довіри громадян 
до банківських установ;

– великі ризики в отриманні кредитних 
ресурсів для малих та середніх підприємств, 
що заважає їх виходу на світові ринки това-
рів, робіт і послуг, які можуть бути знижені 
за рахунок утворення інвестиційних фондів 
та розширеної мережі страхування ризиків;

– недостатня обізнаність та кваліфікація 
у сфері державно-приватного партнерства, 
яку можливо усунути за рахунок уведення в 
дію системи тендеру та контролю над учас-
никами та організацією даного процесу;

– застаріле обладнання металургійної, 
харчової та легкої промисловості, що є 
недостатньо конкурентоздатним порівняно з 
іноземними корпораціями та ресурсозатрат-
ним, тому необхідно залучати інвесторів у 
ці сфери та переоснащувати техніку на еко-
номний та ресурсозберігаючий рівень;

– деяке відставання в інноваційному, тех-
нологічному розвитку державних підпри-
ємств, яке усувається шляхом різних форм 
участі держави в реалізації інфраструк-
турних проектів, забезпечення проведення 
гнучкої тарифної політики для створення 
привабливих умов для бізнесу та інвесторів 
[9; 10]. 

Такі дії обов’язково будуть розвивати 
український інвестиційний потенціал і змо-
жуть надати коригування сучасної інвес-
тиційної політики. Але також необхідно 
враховувати турбулентність глобального 
середовища, яка постійно змінює напрями і 
політику економічного розвитку України як 

Таблиця 5
Матриця дохідності для вибраних проектів, скоригована за критерієм Лапласа

Інвестиційні проекти Сценарії розвитку подій
1 2 3 4 5 6

Оптимістичний 
сценарій

Консервативний 
сценарій

Песимістичний 
сценарій

Змішаний 
сценарій Сума

1. Інвестиції в 
інфраструктуру 38669,75 19253,5 1854,5 11213 70990,75

2.Інвестиції у 
виробництво 32916,5 7199 4003,5 4846,25 48965,25

3. Інвестиції у 
фармацевтичну галузь 23158,75 4878,75 39,5 1276,75 29353,75

4. Інвестиції у 
будівництво 18982,25 7610,25 841,5 4093 31527

5. Інвестиції шляхом 
злиття і поглинання 198579,25 10465,25 1253,5 4440,5 214738,5

6. Інвестиції у сферу 
послуг 52264,25 37103,25 2787 17743,75 109898,2

Джерело: складено за [5; 6]
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приймаючої країни, де наявний потенціал, 
який необхідно реалізовувати в посткризо-
вий період з урахуванням як економічних, 
так і екологічних, соціальних, політичних, 
правових та культурних чинників. Слід 
наголосити на тому, що Україна є учасником 
глобального простору, тому всі процеси, які 
відбуватимуться у світі, в меншому чи біль-
шому обсязі впливатимуть на суб’єктів гос-
подарської діяльності та громадян загалом. 
Також є обов’язковим урахування розвитку 
нових сфер інвестування, таких як космічна 
галузь, продовження інвестування в «зелені 
проекти», у виробництво. Найбільше інвес-
тицій потребуватимуть найбідніші країни та 
країни, що розвиваються, що може призве-
сти до ще більшого розриву в інвестиційних 
потоках між регіонами світу. 

Висновки і пропозиції. Для ТНК як інвес-
тора важливо оцінювати дохідність та ризики 
інвестиційного проекту, в який будуть надхо-
дити ресурси. Перед ними постає питання 
вибору та прийняття найоптимальнішого 
інвестиційного рішення. Можливо предста-
вити, що інвестор розглядає інвестиції у такі 
сфери: інфраструктуру, виробництво, фарма-
цевтичну галузь, будівництво, інвестиції шля-
хом злиття і поглинання та інвестиції у сферу 
послуг. Тому можна побудувати матрицю 
дохідності та матрицю ризиків і розрахувати 
найкращий інвестиційний проект для ТНК 
за критеріями: Вальда, де найкраще інвес-
тувати у виробництво; Севіджа – інвестиції 
у виробництво; Гурвіца – інвестиції шляхом 
злиття і поглинання; Баєса – інвестиції шля-
хом злиття і поглинання; Лапласа – шляхом 
злиття і поглинання. Дані розрахунки дають 
можливість оцінити правильність інвесту-
вання управлінським персоналом ТНК або 
спеціальним підрозділом, що займається 
інвестиціями.
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Аннотация. В статье раскрыты теорети-
ческие и практические методы оценки эф-
фективности инвестиционного проекта ТНК 
в различные отрасли экономики с учетом 
современных факторов и условий междуна-
родного инвестирования. Охарактеризованы 
основные матричные приемы для оценки ри-
ска и доходности инвестиционного проекта 
ТНК с переходом на использование критериев 
устойчивого развития и цифровой экономики. 
Аргументирована необходимость сравнения 
инвестиционных приоритетов ТНК и получе-
ния оптимального инвестиционного решения 
при выходе на зарубежные рынки. Определе-
но, что конкурентоспособность ТНК зависит 
от выбора правильного и перспективного ин-
вестиционного проекта, имеет свои собствен-
ные свойства и характеристики. Даны предло-
жения по размещению инвестиций в наиболее 
доходные отрасли с максимизацией дохода на 
перспективу.

Ключевые слова: инвестиции, инвести-
ционный проект, инвестиционное поведение, 
матрица доходности, международное инве-
стирование, транснациональные корпорации.
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Summary. The article discloses theoretical and practical methods for evaluating the effectiveness 
of an investment project of TNCs in various sectors of the economy, taking into account modern fac-
tors and conditions of international investment. The basic matrix techniques for assessing the risk and 
profitability of an investment project of TNС’s with the transition to the use of criteria for sustainable 
development and the digital economy are characterized. TNCs are located around the world and each 
has its own system of affiliates, subsidiaries and divisions, but at the disposal of each company there 
are their own assets, which they try to manage most effectively to further increase financial resources 
and future development in a turbulent world environment. As a result, there is a need to invest not only 
within the country of the TNCs' base, but also in host countries, which should take into account almost 
all factors in order to minimize risks and losses from international investment to the greatest extent 
possible. The necessity of comparing the investment priorities of TNCs and obtaining the optimal in-
vestment decision when entering foreign markets is argued. It was determined that the competitiveness 
of TNCs depends on the selection of the right and promising investment project, has its own properties 
and characteristics. There are proposals for placing investments in the most profitable sectors with 
maximizing income for the future. The role of investment in the development of TNCs is necessary for 
host countries for transforming and creating its own investment model. It will address the current prob-
lems such as insufficient attraction of investments in the sphere of infrastructure, which requires the 
creation of a modern telecommunication system, loss of human capital, which can be paused by stim-
ulating the development of scientific and practical activities, insufficiently developed banking system 
that needs improvement and stabilization by restoring citizens' confidence in banking institutions. The 
article also reveals the main problems in the sphere of investments for transnational corporations and 
taking optimal investment decisions. Investigation of investment projects of TNCs is the best indicator 
of the state of international investment activity of business entities. The quality of the test material 
depends on the analysis of the time interval, sources of information.

Keywords: investments, investment project, investment behavior, profitability matrix, international 
investment, transnational corporations.
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СОЦІАЛЬНІ ТРЕНДИ ВЕЛИКОЇ ЧЕТВІРКИ ООН:  
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Анотація. У статті досліджено головні ме-
ханізми, ефективність та якість міжнародно-
го регулювання соціальної сфери. Здійснено 
ідентифікацію нових стратегій, соціальних 
трендів ООН, МОП, ЮНЕСКО, ФАО, ВООЗ. 
Застосування методів структурно-системно-
го аналізу дало можливість визначити акту-
альність завдання спеціалізованих установ 
ООН соціального характеру. Новітні адміні-
стративні реформи сприяли впровадженню у 
практику їхньої роботи інноваційних інстру-
ментів: моніторингу соціальних параметрів 
в Інтернет-режимі, інформаційних систем 
аналізу ринку праці та використання соці-
альних видатків бюджетів, online-контролю 
продовольчої та фармацевтичної безпеки, за-
хворювань, катастроф і конфліктів. Водночас 
у відповідь на глобальні виклики сучасності 
акцентовано увагу на активізації співробітни-
цтва спеціалізованих установ ООН соціаль-
ного характеру з міжнародними фінансовими 
організаціями, приватним сектором, країна-
ми-донорами засобами стратегічного фан-
дрейзингу, коли особливого значення набува-
ють галузева співпраця, глобальна мережева 
масмедійна інформаційна координація, залу-
чення міжнародних міжурядових та неурядо-
вих організацій. 

Ключові слова: інноваційні соціальні 
стратегії, глобальні соціальні тренди, спеціа-
лізовані установи ООН соціального характеру, 
Велика четвірка ООН, МОП, ЮНЕСКО, ФАО, 
ВООЗ.

Постановка проблеми. В умовах поси-
лення інтернаціоналізації світового госпо-
дарства держави втрачають функції основ-

ного структурного елемента світової 
економіки. У регулятивному відношенні на 
перший план висуваються й утверджуються 
міжнародні спеціалізовані організації, що 
реалізують сукупний державно-приватний 
потенціал. Саме міжнародні профільні орга-
нізації, особливо спеціалізовані установи 
ООН, відіграють надзвичайно важливу роль 
у сучасній системі глобального регулювання 
соціально-економічних відносин.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Наукові дослідники по-різному класифіку-
ють і характеризують спеціалізовані уста-
нови ООН, не кажучи вже про окремо взяті 
міжнародні організації соціального спря-
мування. Як інститути регулювання міжна-
родних відносин розглядають спеціалізо-
вані установи ООН професори А.О. Задоя, 
В.І. Кириленко, Я.М. Столярчук. Їх статусні 
ознаки, компетенції, зв'язок з ООН, спів-
робітництво у спеціальних сферах дослід-
жують доктори економічних наук Т.Ф. Гор-
дєєва, Т.М. Циганкова, Н.Л. Яковенко. Однак 
сьогодні відсутнє концептуальне визначення 
такої дефініції, як «спеціалізовані установи 
ООН соціального характеру».

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Зростання ролі й соці-
альної активності МОП, ЮНЕСКО, ФАО, 
ВООЗ зумовлює необхідність більш чіткої 
регламентації їх статусності та стимуля-
тивно-санкційних процедур. Потребують 
подальшого дослідження механізми і струк-
тура міжнародної допомоги з пріоритетом 
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менш ризикових коротко – і середньостроко-
вих програм підтримки бідних країн, грантів 
на освіту й професійну підготовку, глобаль-
ного аутсорсингу та аутстафінгу для ство-
рення нових робочих місць.

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є спроба дати авторське визначення суті 
поняття «спеціалізовані установи ООН соці-
ального характеру», дослідити їх новітні 
соціальні тренди, інноваційні стратегії та 
механізми регулювання глобального соці-
ально-економічного розвитку.

Виклад основного матеріалу. Визна-
чення спеціалізованої установи дано в статті 
57 Статуту ООН, згідно з якою міжнародні 
організації вузької компетенції мають чотири 
основні ознаки: міжурядовий характер угод 
про створення таких організацій; зв’язок з 
ООН; широка міжнародна відповідальність 
у межах їх установчих актів; здійснення 
співробітництва у спеціальних сферах, 
таких як економічна, соціальна, культурна, 
гуманітарна.

Зв’язок з ООН установлюється угодою, 
котру з нею укладає Економічна і соціальна 
рада та затверджує Генеральна Асамблея 
ООН. ЕКОСОР уповноважена узгоджувати 
діяльність спеціалізованих установ шляхом 
консультацій та рекомендацій, а також засто-
совувати заходи для отримання регулярних 
звітів, забезпечувати взаємне представни-
цтво Ради та установ для участі в обгово-
ренні питань у Раді, її комісіях та у спеціалі-
зованих установах [1, c. 37].

Оскільки об’єктом нашого дослідження є 
спеціалізовані організації соціального спря-
мування, то зупинимося конкретно на них 
і, перш за все, дамо авторське визначення 
їхньої суті. Отже, спеціалізовані уста-
нови ООН соціального характеру – це 
система організацій, створених на основі 
міжнародного договору незалежними дер-
жавами згідно з нормами міжнародного 
права з метою координації співробітни-
цтва країн-членів у соціальній сфері (галу-
зях праці, соціально-трудових відносин, 
міграції, науки, освіти, культури, захисту 
прав інтелектуальної власності, торгівлі 
соціальними послугами, охорони здоров’я, 
медицини, екології, продовольчої безпеки). 

Між собою вони відрізняються характером 
діяльності та особливостями регулюючого 
впливу на соціальні процеси глобального 
чи регіонального рівнів. Основною ж їх від-
мінністю від інших міжнародних організа-
цій є зв’язок з ООН через договір, котрий 
укладається спеціалізованими установами 
з ЕКОСОР, у якому розглядаються питання 
щодо визнання цих установ, координації 
співпраці та роботи в адміністративній, 
інформаційно-технічній і статистичній сфе-
рах. Експерти ООН виділяють так звану 
Велику четвірку спеціалізованих міжнарод-
них організацій соціального спрямування: 
МОП, ЮНЕСКО, ФАО, ВООЗ. 

Першою спеціалізованою установою ООН  
стала з 1946 р. Міжнародна організація 
праці (МОП), яка була створена в 1919 р. для 
міжнародного поділу праці та досягнення 
соціальної справедливості. На ювілейній 
сесії ООН у 1969 р. зусилля МОП у вста-
новленні соціального миру були відзначені 
Нобелівською премією. У 1944 р. була при-
йнята Філадельфійська декларація про цілі 
та завдання МОП: підвищення життєвого 
рівня, повна зайнятість працівників, їх соці-
альне забезпечення, справедливість оплати 
праці, право на колективні переговори, охо-
рона праці, захист добробуту дітей і мате-
рів, забезпечення житлом та харчуванням, 
створення можливостей для навчання, від-
починку й культурного розвитку. Головний 
напрям діяльності МОП – прийняття конвен-
цій і рекомендацій та контроль над їх засто-
суванням. Обов’язкову юридичну силу для 
національного законодавства держав – чле-
нів МОП мають лише норми конвенцій у разі 
їх ратифікації. Кожна держава – член МОП 
зобов’язується представляти щорічні допо-
віді до Міжнародного бюро праці (МБП) про 
заходи щодо застосування в законодавстві та 
на практиці ратифікованих конвенцій.

Відповіддю МОП на глобальні соціальні 
виклики та дисбаланси світової фінансової 
системи стали розроблення концепції «Гідна 
праця для всіх» (1999 р.) та заснування Всес-
вітньої комісії із соціальних аспектів глоба-
лізації (2001 р.). У рамках концепції «Гідна 
праця для всіх» були проголошені 19 стра-
тегічних цілей боротьби з бідністю за допо-



14

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

могою політики поліпшення умов праці. 
Як бачимо з табл. 1, загальна сума витрат 
регулярного бюджету МОП становить 652, 
8 млн дол. у 2015–2016 рр. та 654, 8 млн дол. 
у 2017–2018 рр. Позабюджетні витрати МОП 
2015–2016 рр. та 2017–2018 рр. становили 
однакову суму – 385 млн дол. Якщо до регу-
лярних ресурсів відносяться затверджені 
регулярні бюджети, то до позабюджетних 
ресурсів належать кошти цільових фондів, 
ресурси, пов’язані з технічним співробіт-
ництвом, тощо. Одержувачами найбільших 
позабюджетних коштів у 2017–2018 рр. зали-
шаються Африка (111 млн дол.), Азія і Тихо-
океанський регіон (104 млн дол.) [2, с. 7–21].

МОП із 2006 р. підтримує Глобальну 
стратегію модернізації та зміцнення 
інспекції праці, яка охоплює кілька напрямів 
діяльності на міжнародному та національ-
ному рівнях, таких як надання державам – 
членам МОП допомоги у проведенні аудиту 

службами інспекції праці, забезпеченні під-
готовки інспекторів, розробленні національ-
них планів дій щодо підвищення ефектив-
ності інспекції праці. На відміну від аудиту 
і моніторингу інспекція праці – це не тільки 
процес незалежного оцінювання, надання 
рекомендацій, а й за необхідності – вжиття 
заходів для забезпечення дотримання відпо-
відного трудового законодавства. До повно-
важень інспекції праці належить право 
безперешкодного проходу на будь-яке під-
приємство і на безперешкодне розсліду-
вання [3, с. 113].

Генеральним директором МБП були іні-
ційовані з 2012 р. організаційні реформи з 
метою раціонального використання фінан-
сових ресурсів і підвищення ефективності 
адміністративного керівництва в рамках 
Бюро. Реалізація цих реформ протягом 
2013–2018 рр. сприяла появі якісно нових 
інструментів менеджменту: створенню 

Таблиця 1
19 цілей концепції МОП «Гідна праця для всіх» (млн дол.)

Цільові завдання
2015-2016

Регулярний 
бюджет  

2015–2016 рр.

Позабюджетні
ресурси  

2015–2016 рр.
Регулярний бюджет 

2017–2018 рр.
Позабюджетні ресурси 

2017–2018 рр.

1. Сприяння зайнятості 89,0 85,1 90,9 107,8
2. Розвиток професійних 
навичок 46,4 47,4 47,4 45,8

3. Життєстійкі 
підприємства 58,1 32,7 59,4 38,5

4. Соціальне забезпечення 42,2 14,2 43,1 13,1
5. Умови праці 24,8 1,9 25,1 1,9
6. Безпека та гігієна праці 39,1 5,4 37,4 3,9
7. Трудова міграція 14,9 11,5 15,7 11,6
8. ВІЛ/СНІД 6,9 16,2 7,9 12,7
9. Організації роботодавців 38,8 3,9 39,4 3,5
10.Організації працівників 53,9 5,8 54,4 5,4
11. Трудове законодавство 26,0 7,7 26,2 6,5
12.Соціальний діалог 28,6 18,5 27,5 13,1
13. Гідна праця 29,8 8,5 29,3 11,6
14. Свобода об’єднання та 
колективні переговори 18,6 3,5 18,6 3,9

15. Примусова праця 5,3 6,5 5,7 5,8
16. Дитяча праця 13,3 92,4 13,5 77,0
17. Дискримінація у сфері 
праці 13,0 4,2 13,3 3,5

18. Міжнародні трудові 
норми 77,4 10,0 77,8 9,2

19. Облік аспектів гідної 
праці 26,7 9,6 22,2 10,4

Всього 652,8 385,0 654,8 385,0
Джерело: складено автором на основі [2, с. 7–21]
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інформаційних систем ринку праці; розгор-
танню комплексної системи інформаційних 
ресурсів (ІРІС) у регіональних відділеннях 
МБП (50 польових бюро); практиці колегі-
альних оцінок технічними спеціалістами 
якості програм МОП; використанню відео-
конференцій як альтернативи службовим від-
рядженням; атестації кожного співробітника 
і системи обліку робочого часу персоналу; 
результативності контролінгу через допо-
могу Бюро внутрішнього аудиту і контролю, 
а також оновленого незалежного Консуль-
тативного комітету по контролю, до складу 
якого введено п’ять експертів, що раніше не 
мали контактів із МОП [2, c. 13–15, 86–88]. 

Свій регулюючий вплив на розвиток 
соціально-трудових відносин МОП здійс-
нює через механізми нормотворчої, науко-
вої та інформаційно-видавничої діяльності, 
технічного співробітництва. Заходи щодо 
міжнародного технічного співробітництва 
здійснюються спільно з ПРООН, Світовим 
банком та за фінансової підтримки про-
мислово розвинених країн і передбачають 
надання країнам допомоги у вирішенні соці-
ально-трудових проблем, поставці їм необ-
хідного устаткування, стипендій для підго-
товки національних кадрів.

Одним із варіантів відповіді на глобальні 
соціальні виклики сучасності є концепція 
глобальної освіти, яка була науково обґрун-
тована у 70-ті роки ХХ ст. американським 
ученим Р. Хенві, у подальшому конкретизо-
вана в документах наднаціональних органі-
зацій (ООН, ЮНЕСКО, ЄС та ін.) й адап-
тована у практиці міжнародних освітніх 
установ. Під егідою ЮНЕСКО були утво-
рені інноваційні школи, що отримали ста-
тус Асоційованих шкіл ЮНЕСКО, мережа 
системи яких об’єднує сьогодні приблизно 
8 500 шкіл та інших учбових закладів у 
178 країнах світу. Асоційовані школи ЮНЕ-
СКО найбільш повно реалізують світо-
глядні позиції наднаціональних організацій 
ООН і ЄС, охоплюючи чотири пріоритетні 
напрями: права людини, екологічна освіта, 
збереження культурної спадщини та дисемі-
нація діяльності ООН [4, c. 22]. 

Як міжнародна спеціалізована Організа-
ція Об’єднаних Націй із питань освіти, 

науки й культури (ЮНЕСКО) була ство-
рена в 1945 р. Перед собою вона ставить 
завдання сприяти зміцненню миру й без-
пеки шляхом розширення співробітництва 
народів у галузі освіти, науки та культури в 
інтересах забезпечення загальної поваги до 
справедливості, законності, прав людини і 
основних свобод, проголошених у Статуті 
ООН, для всіх народів без розрізнення раси, 
статі, мови чи релігії [1]. Цей політичний 
імператив був закріплений і розширений у 
Декларації принципів міжнародного куль-
турного співробітництва ЮНЕСКО. 

Наступним кроком у розвитку міжна-
родного складника програмних документів 
ЮНЕСКО слід уважати Рекомендацію про 
виховання у дусі міжнародного взаєморозу-
міння, співробітництва і миру та поваги прав 
людини й основних свобод (1974 р.), що 
вводить у науковий обіг нове поняття «між-
народне виховання», у якому поєднуються 
терміни «міжнародне взаєморозуміння», 
«співробітництво і мир між народами та 
державами, що мають різні соціально-еко-
номічні й політичні системи». 

Разом з іншими партнерами ЮНЕСКО 
очолила наймасштабнішу кампанію з досяг-
нення загальної і високоякісної початкової 
освіти до 2015 р. на основі «Рамок дій», 
прийнятих 181 країною у 2000 р. на Всес-
вітньому форумі з освіти у Дакарі (Сенегал). 
У вересні 2000 р. ця ціль була підтверджена 
світовими лідерами в Декларації тисячо-
ліття. Форум здійснив найбільш точний за 
всю історію статистичний аналіз освіти, який 
охопив дворічний період «Оцінки загальної 
освіти» і шість регіональних конференцій 
високого рівня 1999–2000 рр. [4, c. 23].

Частиною організаційної культури ЮНЕ-
СКО стала фундаментальна реформа раціо-
налізації управління, започаткована в 2009 р. 
Середньострокова стратегія 2014–2021 рр. 
відводить ЮНЕСКО роль лідера в реаліза-
ції Цілей стійкого розвитку 2015–2030 рр., 
що прийшли на зміну Цілям розвитку тися-
чоліття 2000–2015 рр. у таких галузях, як 
освіта, наука, культура і комунікація. Безгра-
мотним залишається у світі 781 млн дорос-
лих, половина з яких проживає на Афри-
канському континенті. Не вміють читати й 
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писати 126 млн дітей, 60% із них – дівчатка. 
Тому закономірним є визначення двох гло-
бальних пріоритетів – Африка і гендерна 
рівність [5]. 

В умовах бюджетного дефіциту акти-
візувалося співробітництво ЮНЕСКО з 
міжнародними фінансовими установами, 
приватним сектором, країнами-донорами. 
Набувають особливого значення такі форми 
партнерства, як галузева співпраця, викори-
стання міжнародних мереж та засобів масової 
інформації, співробітництво з міжнародними 
міжурядовими та міжнародними неурядо-
вими організаціями, у тому числі в рамках 
співпраці Південь – Південь та трикутнико-
вого співробітництва ІБСА (Індія, Бразилія, 
Південно-Африканська Республіка).

Ідея співробітництва Південь – Пів-
день на противагу відносинам Північ – 
Південь виникла в середині 1960-х років, 
коли на першій Конференції ЮНКТАД 
(Женева, 1964 р.) була офіційно оформлена  
«Група 77» – найбільша в рамках ООН 
міждержавна організація країн, що роз-
виваються. Механізм співпраці в рам-
ках Південь – Південь передбачає обмін 
ресурсами, технологіями та знаннями між 
країнами, що розвиваються, з метою спри-
яння формуванню нового економічного 
порядку, розвитку соціально справедли-
вої глобалізації. Відділ співробітництва 
Південь – Південь був заснований ООН у 
1978 р., однак лише наприкінці 1990-х – 
на початку 2000-х років співпраця у цьому 
напрямі набула значного впливу на світову 
економіку і політику. 

Трикутникове співробітництво IБCA, 
офіційно оформлене у 2003 р. на основі Бра-
зильської декларації, передбачає контроль 
над дотриманням верховенства міжнарод-
ного права та підтримку міжнародного миру 
і безпеки; реформування ООН, зокрема 
збільшення кількості як постійних, так і 
непостійних членів Ради Безпеки за рахунок 
країн, що розвиваються; боротьбу з теро-
ризмом, транснаціональною організованою 
злочинністю, незаконним обігом зброї та 
наркотичних речовин; просування соціаль-
ної справедливості шляхом здійснення ефек-
тивної політики боротьби з голодом і бідні-
стю, охорони здоров’я, соціальної допомоги, 
забезпечення зайнятості населення, охорони 
навколишнього середовища [3, с. 118–119]. 

Партнерські відносини між ЮНЕСКО 
і Світовим банком знайшли своє відобра-
ження у стратегії на період до 2020 р. «Якісна 
освіта для всіх» (табл. 2). Значні інвестиції 
(750 млн дол.) у здійснення проекту забезпе-
чує СБ. У центрі уваги стратегії знаходяться 
країни Африки на південь від Сахари.

Окрім традиційних міжнародних сис-
тем оцінювання процесу навчання, таких 
як Міжнародна програма оцінки освіт-
ніх досягнень учнів (PISA) і дослідження 
«Міжнародні тенденції у розвитку мате-
матики та природничих наук» (TIMSS), 
ЮНЕСКО активно використовує у своїй 
роботі інноваційні механізми – міжнарод-
ний інструментарій BOOST, за допомогою 
якого здійснюється контроль над викорис-
танням бюджетних коштів у сфері освіти, а 
також комплекс програм системних оцінок і 

Таблиця 2
Механізми стратегії ЮНЕСКО та СБ у галузі освіти на період до 2020 р.

Стратегія «Якісна освіта для всіх»

Завдання Поліпшеннясистеми освіти Створення сучасної 
інформаційної бази Інвестиції у знання

Механізми та 
інструменти 
реалізації

Генерування знань  
і обмін досвідом

• Моніторинг
• Інструменти системної 
оцінки і порівняльного аналізу
• Критерії якості освіти 
• Оцінки та дослідження 
впливу реформ на процес 
навчання

Технічна і фінансова підтримка
• Технічна допомога для 
поліпшення навчання
• Фінансування, орієнтоване на 
кінцевий результат
• Багатосекторальний підхід 

Стратегічне партнерство
• Установи системи ООН 
• Фінансові донори
• Приватний сектор
• Організації громадянського 
суспільства, у тому числі 
релігійні, некомерційні та 
комерційні організацій

Джерело: складено автором на основі [5]
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аналізу опорних показників у галузі освіти 
(SABER): «Політика по відношенню до вчи-
телів», «Оцінка освітніх досягнень учнів», 
«Розвиток дітей у ранньому віці» і «Розви-
ток трудових ресурсів». 

До новітніх інструментів, що користу-
ються попитом у країнах, які у сфері освіти 
значно відстають, належать стипендії для 
дівчат, програми умовних грошових тран-
сфертів, а також шкільні гранти. Названі 
ініціативи ЮНЕСКО та СБ сприяють під-
вищенню відвідування шкіл дітьми із соці-
ально неблагополучних сімей і забезпе-
чують широке охоплення дітей шкільною 
освітою [5]. 

Половина з восьми Цілей розвитку тися-
чоліття, а також значна кількість резолюцій 
Генеральної Асамблеї ООН, ЕКОСОР, Комі-
сії із соціального розвитку присвячені про-
блемам охорони здоров’я, розвитку меди-
цини. Це свідчить про певну занепокоєність 
міжнародного співтовариства щодо забезпе-
чення права людини на охорону здоров’я. 
Всесвітня організація охорони здоров’я 
(ВООЗ), що була створена в 1948 р., покли-
кана розробляти і застосовувати необхідні 
механізми та інструменти захисту й реаліза-
ції цього права. У 1998 р. ВООЗ прийнято 
Програму «Здоров’я для всіх у XXI столітті». 
Спираючись на досвід реалізації цілей про-
грамної політики, ВООЗ затвердила в 2012 р. 
нову глобальну стратегію «Здоров’я – 2020», 
покликану забезпечити наявність систем 
охорони здоров’я, які орієнтовані на потреби 
людей та характеризуються високою якістю 
допомоги, дотриманням принципів загаль-
ного охоплення населення і соціальної спра-
ведливості [3, с. 122]. 

Цікаво, що поняття «здоров’я» визна-
чається ВООЗ як стан повного фізичного, 
духовного і соціального благополуччя, а 
не тільки відсутності хвороб та фізичних 
дефектів. Такий комплексний підхід сприяє 
тому, що ВООЗ здійснює свою діяльність не 
лише у сфері медичних послуг, а й у співп-
раці з багатьма іншими спеціалізованими 
установами ООН у тих галузях, які мають 
опосередкований та все ж вагомий вплив на 
стан здоров’я людини. У боротьбі з інфек-
ційними захворюваннями ВООЗ співро-

бітничає з ФАО, МАГАТЕ, Міжнародним 
офісом епізоотій, організаціями із заборони 
хімічної, біологічної й токсичної зброї. 
У рамках Програми навчання управлінню 
катастрофами ВООЗ і ПРООН підготували 
учбові модулі реагування у разі застосу-
вання радіаційних, хімічних і біологічних 
агентів. У 2002 р. експерти ВООЗ розробили 
міжнародну стратегію готовності до епіде-
мій «Глобальне оповіщення і заходи у від-
повідь». Партнерами цієї глобальної мережі 
стали національні наукові установи, регіо-
нальні ініціативи, мережі лабораторій, орга-
нізації системи ООН, Міжнародний комітет 
Червоного Хреста та міжнародні гумані-
тарні неурядові організації [6]. Регулювання 
міжнародної допомоги здійснюється з вико-
ристанням новітньої інформаційної сис-
теми GIS, яка дає можливість аналізу гео-
графічної бази даних у доступному онлайн 
режимі. Впровадження онлайн-інструмен-
тів GIS допомагає здійснювати епідеміоло-
гічний контроль і розрахунки епідемічних 
спалахів [7]. 

Координуюча роль ВООЗ у міжнародній 
системі охорони здоров’я найбільш повно 
виявляється у процесі співробітництва із 
Продовольчою і сільськогосподарською 
Організацією Об’єднаних Націй (ФАО). 
Авторська періодизація розвитку ФАО 
включає три етапи. Перший період охоплює 
1945–1975 рр., коли Організація викону-
вала функції інформаційного центру. Дру-
гий період поширюється на 1975–2000 рр. 
(налагодження партнерських відносин із 
профільними організаціями). На третьому, 
сучасному, етапі ФАО виконує основне 
навантаження ООН зі скорочення вдвічі 
числа голодних у світі. 

Для інвестування у виробництво продук-
тів харчування ФАО використовує свій тех-
нічний потенціал, а також задіює фінансові 
механізми міжнародної допомоги [9].

Як видно з рис. 1, проекти технічної допо-
моги та інвестиційні проекти займають клю-
чове місце у системі міжнародної допомоги 
країнам, що розвиваються. Інвестиційний 
центр ФАО надає допомогу державам у роз-
робленні інвестиційних проектів, які спря-
мовані на будівництво і реабілітацію об’єк-
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тів соціальної інфраструктури. Щорічно 
ФАО реалізує близько 2 тис. проектів на 
місцях, мобілізуючи 3 млрд дол., у тому 
числі 2 млрд дол. надходять із зовнішніх 
джерел. Окрім того, спеціалісти ФАО про-
водять техніко-економічні обґрунтування 
інвестиційних проектів і надають консуль-
таційні послуги міністерствам і відомствам, 
включаючи навчання і підготовку фахівців 
[9, с. 96–102]. 

ФАО здійснює співробітництво з міжна-
родними організаціями: 

– ВООЗ та ЮНІСЕФ щодо питань контр-
олю безпеки харчових продуктів і прове-
дення інноваційного моніторингу «Голоси 
голодних»;

– СОТ із метою заохочення продажу гене-
ричних препаратів після закінчення терміну 
дії патентів на оригінальні фармацевтичні 
засоби, оскільки генерики мають схожі яко-
сті із запатентованими оригінальними засо-
бами, але дешевше їх у середньому на 40%;

– МОП у справі скорочення масштабів 
бідності (Меморандум про взаєморозуміння 
2004 р.);

– ЮНЕСКО, ЮНЕП (Програма ООН із 
навколишнього середовища) та ІФАД (Між-
народний фонд сільськогосподарського роз-

витку) у сприянні збереженню особливо 
вразливих екосистем [9];

– МБРР та іншими міжнародними фінан-
совими установами [8];

– Комісією «Кодекс Аліментаріус», що 
працює під керівництвом ФАО, ВООЗ і СОТ 
та сприяє забезпеченню справедливої між-
народної продовольчої торгівлі, утверджу-
ючи «кодекси практики»;

– міжнародними неурядовими організа-
ціями у рамках Громадянської оцінки наці-
ональної економічної політики (ГОНЕП) [6].

Висновки і пропозиції. Таким чином, 
координацію розвитку соціальної сфери 
міжнародні організації здійснюють через 
механізми нормотворчої, наукової, інфор-
маційно-видавничої діяльності, технічного 
співробітництва та фінансової підтримки. 
Подальше вдосконалення регулятивного 
механізму потребує, на наше переконання, 
уповноважити профільні установи ООН 
соціального спрямування застосовувати 
заходи примусу, санкції (фінансові чи тех-
нічні) до держав, що не виконують узятих 
зобов'язань. На порядку денному – перегляд 
структури міжнародної допомоги з пріори-
тетом менш ризикових коротко- і середньо-
строкових програм підтримки бідних країн, 
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грантів на освіту й професійну підготовку, 
глобального аутсорсингу та аутстафінгу для 
створення нових робочих місць.

Сучасні адміністративні реформи спри-
яли впровадженню у практику роботи МОП, 
ЮНЕСКО, ФАО, ВООЗ інноваційних інстру-
ментів: моніторингу соціальних параметрів 
в Інтернет-режимі, інформаційних систем 
аналізу ринку праці та використання соці-
альних видатків бюджетів, online-контролю 
продовольчої та фармацевтичної безпеки. 
До новітніх соціальних трендів можна від-
нести активне використання міжнародного 
інструментарію інспекцій праці, розширення 
мережі асоційованих шкіл, застосування 
освітніх франчайзингових і валідованих про-
грам, розгортання мережі глобального опо-
віщення і заходів у відповідь на загострення 
міжнародних конфліктів, а також соціальне 
партнерство міжнародних міжурядових і 
неурядових організацій. При цьому співп-
раця Південь – Південь на противагу тради-
ційним відносинам Північ – Південь через 
механізм трикутникового співробітництва 
«Індія – Бразилія – Південна Африка» спри-
ятиме формуванню нового економічного 
порядку, соціально справедливій глобалізації.
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Аннотация. В статье исследованы основ-
ные механизмы, эффективность и качество 
международного регулирования социальной 
сферы. Осуществлена идентификация новых 
стратегий, социальных трендов ООН, МОТ, 
ЮНЕСКО, ФАО, ВОЗ. Применение методов 
структурно-системного анализа позволило 
определить актуальные задачи специализи-
рованных учреждений ООН социального ха-
рактера. Новые административные реформы 
способствовали внедрению в практику их 
работы инновационных инструментов: мо-
ниторинга социальных параметров в Интер-
нет-режиме, информационных систем анали-
за рынка труда и использования социальных 
расходов бюджетов, online-контроля продо-
вольственной и фармацевтической безопас-
ности, заболеваний, катастроф и конфликтов. 
Одновременно в ответ на глобальные вызо-
вы современности акцентировано внимание 
на активизации сотрудничества специали-
зированных учреждений ООН социального 
характера с международными финансовыми 
организациями, частным сектором, страна-
ми-донорами средствами стратегического 
фандрейзинга, когда особое значение приоб-
ретают отраслевое сотрудничество, глобаль-
ная сетевая массмедийная информационная 
координация, привлечение международных 
межправительственных и неправительствен-
ных организаций.

Ключевые слова: инновационные соци-
альные стратегии, глобальные социальные 
тренды, специализированные учреждения 
ООН социального характера, Большая четвер-
ка ООН, МОТ, ЮНЕСКО, ФАО, ВОЗ.
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Summary. The article explores the main mechanisms, efficiency and quality of international reg-
ulation of social sphere. It was identified of new policies, social trends of the UN, ILO, UNESCO, 
FAO, WHO. Implementation of the UN current administrative reforms contributed to the emergence 
of qualitatively new management tools: integrated system of Internet resources (IRIS), labor market 
information systems, international analysis of using social expenditures (BOOST), on-line control 
of the disease spread, collegiate quality assessment of social projects, videoconferencing as an alter-
native to official business, staff certification, system of working time, disaster management training 
programs and educational modules to respond to their case, scholarships for education, school grants 
and programs of conditional cash transfers, “codes of practice” international food trade and the sale of 
generics. Application of methods structural and system analysis enabled to identify the main objectives 
of the UN specialized agencies in the social sphere. The most important ideas and results of the re-
search refer to: “social relations”, “social sphere”, “the UN specialized agencies in the social sphere”, 
revealed the principles and criteria of social functioning in market conditions, defined determinants 
of enhancing the role of international regulation institutions of social asymmetries in global economic 
development. The author made scientific analysis of mechanisms and instruments for international 
regulation of the social sphere. Diagram of the assessment algorithm of social development is based on 
the use of integrated indexes that cover social expenditures indicators and indicators of quality of life, 
education and health services. Social expenditures should be seen as of the state social investments 
in human development. The author defines priority principle of subsidiarity, solidarity and cultural 
differentiation; lawmaking, organizational, scientific-publishing, technical and financial mechanisms; 
forms of regulatory impact in the form of global coordination, harmonization, cooperation, national 
diffusion and partnership. Attention is paid to trans-national, inter-regional cooperation, South-South 
partnership and IBSA triangle. Innovative mechanisms of social dialogue include: international labor 
inspection instruments, network of associated schools, franchised and validated educational programs, 
global strategy attitude to the teachers and students (SABER), global monitoring system “Voices of the 
Hungry” (VoH), global alarm systems and measures against the epidemic outbreak, social partnership 
of international intergovernmental and non-governmental organizations under the Public assessment 
of national economic policy.

Keywords: innovative social strategies, global social trends, the UN specialized agencies in the 
social sphere, Great Four UN, ILO, UNESCO, FAO, WHO. 
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ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ 
НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ 
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Анотація. В статті набули подальшого роз-
витку науково-прикладні засади підвищення 
інвестиційної привабливості ринків нерухо-
мості країни. Розкрито рейтинг інвестиційної 
привабливості ТОП-10 країн світу для іно-
земних інвесторів. Проаналізовано структур-
ні зміни попиту на ринках нерухомості євро-
пейських країн, які за рейтингом визначено як 
найбільш інвестиційно привабливі, за об’єк-
тами купівлі-продажу. Вивчено та проаналізо-
вано динаміку цін на нерухомість таких країн 
як Франція, Німеччина та Швейцарія. Дослі-
джено динамізм вартості комерційної нерухо-
мості на ринках досліджуваних європейських 
країн. Проаналізовано динаміку обсягів ін-
вестування в об’єкти нерухомості найбільш 
інвестиційно привабливих ринків нерухомо-
сті європейських країн. Проаналізовано зміну 
прибутковості від прямих інвестицій в неру-
хомість досліджуваних країн. Запропоновано 
напрямки підвищення інвестиційної прива-
бливості ринків нерухомості.

Ключові слова: ринок нерухомості, рейтинг 
інвестиційної привабливості, інвестиції в неру-
хомість, структура ринку нерухомості, ціни на 
нерухомість, прибутковість інвестування.

Постановка проблеми. В розвитку еко-
номік окремо узятих країн світу важливе 
місце займає ринок нерухомості, виключна 
роль і значення якого полягає у форму-

ванні інвестиційної привабливості країни 
та основи існування пересічних громадян, 
створенні бази ведення господарської діяль-
ності та розвитку підприємств і організацій 
усіх форм власності. Порівнюючи і аналізу-
ючи ринки нерухомості різних країн світу, 
інвестори звертають увагу на структурні 
зміни попиту за об’єктами купівлі-продажу 
на ринках нерухомості, динаміку цін на 
нерухомість, зміну обсягів інвестування в 
об’єкти нерухомості, а також динамізм при-
бутковості від прямих інвестицій в неру-
хомість. Наявність відповідних умов щодо 
інвестування в нерухомість дозволяє інвес-
тору прийняти обґрунтоване рішення щодо 
інвестування в той чи інший об’єкт нерухо-
мості, виступає подальшою основою форму-
вання інвестиційної привабливості країни та 
має незаперечну актуальність.

Аналіз останніх дослідження і публіка-
цій. Проблематика розвитку науково-при-
кладних засад підвищення інвестиційної 
привабливості ринків нерухомості країни 
знайшла своє часткове вирішення в пра-
цях окремих учених. Зокрема, в роботах 
В. Горемыкина [1], де розкрита загальна 
модель ринку нерухомості Росії, а також 
умови, які забезпечують інвестиційну при-
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вабливість такого ринку, К. Загребельної 
[2], яка вказує на особливості формування 
попиту як об’єкта інвестування та збере-
ження капіталу в Україні, В. Павлова [3-5], 
в яких узагальнено основи формування 
інвестиційної привабливості та механізми 
стимулювання розвитку ринку нерухомості 
України, О. Стрішинець і К. Павлова [6], які 
визначають особливості конкурентних від-
носин на регіональних ринках нерухомості. 
Проте, в умовах інтеграції України в європей-
ський простір, доцільно вивчати позитивний 
досвід розвитку найбільш інвестиційно при-
вабливих ринків нерухомості європейських 
країн з метою його подальшої імплементації 
для підвищення привабливості вітчизняного 
ринку нерухомості для інвесторів. Це вказує 
на необхідність поглиблення досліджень в 
напрямку формування інвестиційної прива-
бливості ринків нерухомості країн світу.

Метою даної статті є розвиток науко-
во-прикладних засад підвищення інвести-
ційної привабливості ринків нерухомості 
країни.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. За даними міжнародної консалтин-
гової компанії ATKearney найбільш привабли-
вими країнами за рейтингом інвестиційної 
привабливості для іноземних інвесторів у 
всіх сферах, в т. ч. нерухомості, залишаються 
країни Європи, Америки та Азії (табл. 1).

Серед 10 найбільших інвестиційно при-
вабливих для іноземних інвестицій країн 
більше європейських, відтак ринок нерухо-
мості Європи буде одним з найбільш прива-
бливим для інвесторів як в плані житлової, 
так і комерційної нерухомості. Для подаль-
шого дослідження обираємо Францію, 
Німеччину та Швейцарію. 

Франція. Високорозвинута країна, яка є 
членом “Великої Сімки”, входить у НАТО, 
ОЕСР. За економічним потенціалом посі-
дає друге місце в ЄС. За розмірами ВВП (в 
поточних цінах) та як світовий експортер 
станом на 2017 р. країна займає сьому в світі 
позицію. Вона є значним експортером капі-
талу, за обсягом банківської діяльності зна-
ходиться на третьому місці в світі.

Таблиця 1
Рейтинг інвестиційної привабливості ТОП-10 країн світу для іноземних інвесторів за 2018 р. [7]

Ранг Країна
Зміна рейтингової 

позиції у 2018 р. 
порівняно з 2017 р.

Фактори сприяння зміцненню  
інвестиційної привабливості країни

1. США зміни немає Довіра є наслідком значного ринку, стійкого економічного зростання, 
а також недавнім зниженням корпоративних податків.

2. Канада ▲ 3
Сприяти оптимізму інвесторів можуть такі фактори як оновлення 
законодавства Канади, зростання інвестицій, новоствореного агентства 
в Індії та нові торгові привілеї.

3. Німеччина ▼ 1 Зростання темпів  ВВП залишається привабливим для іноземних 
інвестицій, тому країна прагне економічної стабільності.

4. Великобританія зміни немає Країна налічує майже чверть усіх інвестицій Європи, однак існує 
незначна політична нестабільність.

5. Китай ▼ 2 Інвестори залишаються впевненими в економіці Китаю, тому падіння 
може відображати нижчу оцінку в цілому для ринків, що розвиваються.

6. Японія зміни немає
Стійкість її діяльності, ймовірно, є результатом посилення 
економічного зростання та посилення інтеграції в світову економіку, 
включаючи кілька недавніх угод про вільну торгівлю.

7. Франція зміни немає
Інвестори залучаються для того, щоб здійснити ринкові реформи, 
спрямовані на стимулювання економіки та збільшення іноземних 
інвестицій.

8. Австралія ▲ 1 Країна має рекордну 27-річну смугу без рецесії, і уряд має намір 
скоротити ставку корпоративного податку до 25% до 2025 року.

9. Швейцарія ▲ 3 Частина привабливості спричинене відкритістю уряду для глобальної 
криптокультури, яка закріплює її високо підприємницький статус.

10. Італія ▲ 3
Державна програма “Industria 4.0” може стимулювати інновації 
та збільшити інвестиції, незважаючи на відносно слабке прогноз 
економічного зростання.
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Ціни на ринку нерухомості країни форму-
ються, виходячи з рівня політичної та еко-
номічної невизначеності. Проведене дослі-
дження за період 2012-2017 рр. показало, 
що ціни на міські квартири та будинки зро-
стали, починаючи з 2013 р., ціни на землю 
лишались стабільними. У 2017 р. ринок 
нерухомості Франції характеризує незначне 
зростання, невизначеність податкового 
режиму через президентські вибори, збіль-
шення ставок кредитів. За даними Google 
Trends, у Франції люди втричі частіше шука-
ють будинок, ніж квартиру (рис. 1).

Результати дослідження показали, що 
найбільш ліквідними в останні роки можна 
вважати будинки, адже частка їх продажу 
коливається в середньому в межах 55-75%. 
Натомість, найменш ліквідною є земля, тому 
що частка угод купівлі-продажу, де об’єктом 
виступає земля, становить 3-5%. В свою 

чергу, частка угод купівлі-продажу з місь-
кими квартирами становить в середньому 
20-25%. Звідси, можна зробити висновок, 
що найбільшим попитом на ринку нерухо-
мості користуються будинки, а найменшим – 
земля. Також спостерігається циклічність на 
ринку нерухомості (зростання активності в 
літній період, і навпаки, її падіння напри-
кінці року).

Порівняльний аналіз динаміки індексу цін 
на нерухомість столичного ринку свідчить, 
що ціни первинного та вторинного ринків 
нерухомості коливаються практично в одна-
кових діапазонах (рис. 2). В другій половині 
2011 р. ціни підвищилися за рахунок коли-
вань валютного курсу.

Ціни на ринку нерухомості м. Париж змі-
нюються залежно від місця розташування 
нерухомості. Аналіз цін вторинного ринку м. 
Париж по районах в 4 кварталі 2017 року свід-

Рис. 2. Динаміка індексу цін на нерухомість в м. Париж в 2008-2016 рр., [9]

Рис. 1. Структурні зміни попиту на ринку нерухомості Франції  
за об’єктами купівлі-продажу з 2012 р. по 2017 р., % [8]
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чить, що найвища вартість за м² знаходиться 
у районах, які найближче розміщені до цен-
тру міста і зниження цін у міру віддалено-
сті від центру. Середня вартість за м² у цен-
тральній частині міста складає 11400 євро, а 
поза центром 9100 євро. Це свідчить про те, 
що купівля квартири в центрі міста буде кош-
тувати значно дорожче [10].

Вивчення комерційного ринку нерухо-
мості у певних сферах діяльності показало, 
що частка комерційних операцій у 2004 році 

склала 11,9%, з них близько 9% займають 
офіси, 1,5% – магазини, 0,9% – склади та 
0,5% – послуги. Натомість у 2016 році частка 
комерційних операцій збільшилася до 31%, 
де 18% займають офіси, 4,9% – магазини, 
2,7% – склади та 5,5% – послуги [11].

Зміна вартості комерційної нерухомості у 
Франції показана на рисунку 3.

Аналіз вартості комерційної нерухомо-
сті Франції показав, що найдешевшою пла-
тою за м² є промисловість і логістика – до 

Рис. 3. Динаміка вартості комерційної нерухомості у Франції (євро / м²)  
за сегментами в період 1998 – 2016 рр. [11]

Рис. 4. Рентабельність оренди комерційної офісної нерухомості  
в розрізі районів м. Париж в період 1998 – 2016 рр. [11]
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1000 євро за м². Натомість, найдорожчою є 
житлова комерційна нерухомість та офісні 
приміщення – до 6000 євро за м². Загалом, 
після 2010 року вартість комерційної неру-
хомості у всіх сферах значно зросла, що 
є наслідком зростання попиту на об’єкти 
нерухомості через бажання вкладати значно 
більше інвестиційних ресурсів у реальні 
активи після кризи на світовому фінансо-
вому ринку в період 2008-2009 рр.

Аналіз динаміки показників віддачі від 
вкладень в нерухомість здійснимо на основі 
вивчення динаміки рентабельності оренди 
офісної нерухомості в розрізі районів м. 
Париж (рис. 4). Результати дослідження 
показали, що починаючи з 2002 р. й до нині 
рентабельність оренди значно знизилась і 
нині в середньому становить 3-6%, що стало 
наслідком зростання тарифів на комунальні 
послуги.

Загалом ринок нерухомості Франції слід 
вважати помірно інвестиційно привабли-
вим, існуючі на ньому тенденції розвитку 
у найближчі роки призведуть до зростання 
попиту на будинки в приміських терито-
ріях, подальшій стабілізації цін первинного 
та вторинного ринків, зростання вартості 
комерційної нерухомості, що за низької від-
дачі від її використання може призвести до 
економічних негараздів. Це вимагає зміни 
державної політики в сфері регулювання 
ринку нерухомості. 

Німеччина. Високорозвинена країна 
світу, що належить до “Великої Сімки”. За 
розміром ВВП (в поточних цінах) станом на 
2017 р. країна посідає третє місце у світі. Її 

частка в світовому експорті складає 10%, а 
за обсягом світового товарообігу вона посі-
дає друге місце в світі. Частка експорту в 
ВНП Німеччини становить понад 20%, що 
є одним з найвищих показників. Німеччина 
має одну з найкращих в світі систем соці-
ального захисту населення, високий рівень 
заробітної плати.

У середньому, квартиру в німецькому місті 
можна було купити за ціною в 300000 євро в 
2016 році, що на 11% більше, ніж у 2015 році. 
Квартири в сільській місцевості продаються 
на 50% дешевше. У 2017 р. міські будинки 
та квартири демонстрували зростання цін 
на рівні близько 5%, тоді як ціни на неру-
хомість у сільській місцевості лише на 2%. 
Для ринку нерухомості також характерний 
високий ріст орендної плати за м².

Досліджуючи зміни попиту на об’єкти 
нерухомості Німеччини (рис. 5) бачимо, що 
найбільш ліквідними в останні роки можна 
вважати будинки, проте й попит на квартири 
є досить високим. Натомість, найменш лік-
відною є земля, попит на неї значно вищий, 
ніж у Франції. Звідси, можна зробити висно-
вок, що найбільшим попитом на ринку неру-
хомості користуються будинки і квартири, а 
найменшим – земля.

Ціни на ринку нерухомості Німеччини, 
зважаючи на економічну та плітичну ситуа-
цію в країні, характеризуються динамічними 
змінами (рис. 6).

Результати дослідження показали, що 
індекс цін на житло в Німеччині в 3 квар-
талі 2017 року зріс до показника 110,9, 
тобто збільшився практично на 10%. Це 

 

Рис. 5. Структурні зміни попиту на ринку нерухомості Німеччини  
за об’єктами купівлі-продажу з 2012 р. по 2017р., % [8]
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свідчить про те, що вкладати кошти в 
нерухомість досить вигідно, адже навіть у 
короткостроковій перспективі це принесе 
суттєву віддачу.

Зростання характерне й для ринку комер-
ційної нерухомості, обсяги інвестицій в який 
сягнули близько 57,29 млрд. євро, тобто 
рівня докризового 2007 р. (рис. 7).

Натомість з 2007 по 2009 роки спосте-
рігається значне скорочення операцій, що 
зумовлено великою світовою економічною 
кризою, в якій Німеччина зазнала великих 
втрат, а з 2010 року економіка стабілізува-
лася і обсяг операцій знову зріс.

Незважаючи на економічну стабільність, 
орендна плата в Німеччині поступово зро-
стає. Така тенденція має місце, починаючи 
з 2007 р. Це стосується як сегментів житло-
вої, так і комерційної нерухомості, а також 
секторів логістики та об’єктів роздрібної 
торгівлі. Найдешевшою орендною платою 
є плата за логістику 100-110 євро за м², а 
найдорожчою – житлова комерційна неру-
хомість – 100-160 євро за м². В свою чергу, 
роздрібна торгівля становить 100-140 євро 
за м², а офіси – 100-120 євро за м² [14].

Отже, ринок нерухомості Німеччини 
характеризує зростання інвестиційної прива-

 

 

Рис. 6. Індекс цін на житло в Німеччині з 2 кв. 2015 р. до 3 кв. 2017 р. [12]

Рис. 7. Обсяг операцій на інвестиційному ринку комерційної нерухомості Німеччини  
з 2003 по 2017 р. (у млрд євро) [13]
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бливості, що підкреслює зростання попиту на 
будинки і квартири, зростання цін на житлову 
нерухомість та обсягів інвестування в комер-
ційну нерухомість. В найближчі роки прогно-
зується підвищення інвестиційної привабли-
вості ринку нерухомості Німеччини.

Швейцарія. Швейцарія є країною з 
однією з найбільш конкурентоспроможних 
економік світу. За розмірами ВВП (в поточ-
них цінах) станом на 2017 р. країна займає 
шістнадцяту позицію в світі. Як країна-екс-
портер займає п’ятнадцяту позицію у світі. 
Швейцарія дотримується традиційної полі-
тики нейтралітету і тому не вступає в ООН. 
В Женеві розташовані штаб-квартири Всес-
вітньої організації торгівлі, Міжнародної 
організації праці, Всесвітньої організації 
охорони здоров'я, Міжнародного союзу 
телекомунікацій. Швейцарія також один з 
найважливіших фінансових центрів світу.

Як показують результати досліджень, 
середня квартира в швейцарському місті 
або навколо нього продана за 867163 євро 
в 2016 році, майже без різниці в цінах за м² 
в період між 2015 і 2016 роком. За середню 
квартиру в сільській місцевості слід було 
заплатити 734517 євро, що на 18% дешевше 
порівняно з міськими районами. Для будин-
ків ціна за квадратний метр у містах була на 
29% вище, ніж у сільській місцевості. Зага-
лом, більше 50% жителів Швейцарії оренду-
ють будинки, і в основному квартири, адже 
ціни на оренду високі. 

Зміни в попиті на об’єкти нерухомості 
країни відображено на рисунку 8.

Вивчивши структурні зміни попиту на 
ринку нерухомості Швейцарії можна кон-
статувати, що найбільш ліквідними можна 
вважати будинки і квартири. Натомість, 
ринок землі найменш розвинений і операції 
на ньому відбуваються нечасто, у зв’язку з 
обмеженістю земельних ресурсів.

Аналіз динаміки зміни цін на житлову 
нерухомість Швейцарії (рис. 9) показали, що 
в період 2011-2017 рр. темпи зростання цін 
суттєво гальмувались, а починаючи з 2016 р. 
в сегменті кондомініумів характеризувались 
зниженням.

Інвестиції в ринок комерційної нерухомо-
сті Швейцарії стабільної тенденції не вияв-
ляють. Так, вони становили (у млн. швей-
царських франків): у 2008 р. близько 2500, 
у 2009 р. – 7400, у 2010 р. – 2100, у 2011 р. – 
близько 3000, у 2012 р. – 4500, у 2013 р. – 
2700, у 2014 р. – 3950, у 2015 р. – 4650, у 
2016 р. – 4200, у 2017 р. – близько 3800 млн. 
швейцарських франків [16].

Загалом, можна спостерігати, що най-
більший обсяг інвестицій був в 2009 році, 
це зумовлено коливанням валютного курсу, 
адже у 2009 році курс франка зріс на 50%, 
натомість в кінці того ж року валютний курс 
різко знецінюється, тому інвестори змушені 
були забрати свої вклади.

Прямі інвестиції в нерухомість дозволя-
ють досягти економічного зростання, про 
що свідчить рисунок 10. Аналіз змін при-
бутковості показав, що найкращого резуль-
тату досягнуто в 2012 році – 16%, а таке 
зростання капіталу відображає високий 

Рис. 8. Структурні зміни на ринку нерухомості Швейцарії  
за об’єктами купівлі-продажу з 2012 по 2017р., % [8]
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попит на інвестиційні активи. Отже, прямі 
інвестиції в нерухомість дозволяють забез-
печити економічний розвиток в країні. 

Отже, ринок нерухомості Швейцарії зага-
лом є інвестиційно привабливим, характе-
ризується зростанням попиту на квартири 
та будинки та зростанням загальної прибут-
ковості інвестицій в нерухомість. Подальше 
підвищення інвестиційної привабливості 
ринку нерухомості країни має забезпечува-
тись зростанням економічної привабливості 
та дій уряду щодо стимулювання розвитку 
ринку нерухомості.

 

 

Рис. 9. Темпи зміни цін на житлову нерухомість в 2011-2017 рр., % [15]

Рис. 10. Зміна прибутковості від прямих інвестицій в нерухомість  
за період 1988 – 2017 рр., % [15]

Висновки. Здійснене дослідження дозво-
лило вирішити актуальне наукове завдання 
щодо подальшого розвитку науково-при-
кладних засад підвищення інвестиційної 
привабливості ринків нерухомості країни.

Дослідивши ринки нерухомості найбільш 
інвестиційно привабливих країн Європи, а 
саме Франції, Німеччини і Швейцарії визна-
чено, що вони є розвиненими, їх характе-
ризує позитивна динаміка зростання, але 
структурні зміни ринків є незначними. Так, 
ринок нерухомості Франції характеризує 
незначне зниження цін на об’єкти нерухомо-
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сті, що стимулює залучення коштів інвесто-
рів як в об’єкти житлової, так і комерційної 
нерухомості. Завдяки економічній стабіль-
ності Франція продовжує бути привабливою 
для іноземних інвесторів. Ринок нерухомо-
сті Німеччини характеризується стабільні-
стю, адже спостерігаються незначні зміни у 
вартості об’єктів нерухомості, обсяги опе-
рацій на інвестованому ринку комерційної 
нерухомості зростають, що дозволяє залу-
чити кошти для економічного розвитку кра-
їни. Німеччина зберігає свою інвестиційну 
привабливість для зарубіжних інвесторів. 
Ринок нерухомості Швейцарії стрімко роз-
вивається. Значним попитом користується 
житлова і комерційна нерухомість, адже 
наявна стійка тенденція зростання прибут-
ковості інвестицій в нерухомість. Натомість, 
ринок землі погано розвинений, адже  існу-
ють обмеження доступу до земельних ресур-
сів. Швейцарія приваблива для інвесторів як 
країна з найвищим рівнем конкурентоспро-
можності, стабільною економікою та низь-
кими податками.

Результати дослідження вказують, що 
в найближчі роки для ринку нерухомості 
Франції через переоцінення об’єктів нерухо-
мості буде характерна тенденція до незнач-
ного зниження його інвестиційної привабли-
вості, а для ринків нерухомості Німеччини 
та Швейцарії – до зростання. Для підви-
щення інвестиційної привабливості ринків 
нерухомості досліджуваних європейських 
країн, зважаючи на різні економічні моделі 
та умови розвитку ринків, є доцільним: для 
ринку нерухомості Франції – стимулювання 
інвестиційних процесів через створення 
необхідного законодавчого підґрунтя та 
організаційно-економічних умов, які забез-
печуватимуть приток інвестицій не лише 
із врахуванням рекреаційного потенціалу 
регіонів, але й комерційної привабливості 
нерухомості, зокрема коворкингів та гото-
вих офісних рішень; для ринку нерухомості 
Німеччини – стимулювання зацікавленості 
інвестування в створення спеціалізованого 
студентського житла як результат дії демо-
графічних факторів, повернення до стабіль-
ного економічного зростання економіки 
країни через збільшення індексу довіри в 

бізнесі; для ринку нерухомості Швейцарії – 
диверсифікація інвестиційних портфелів з 
об’єктами нерухомості завдяки освоєнню 
нових технологій для поліпшення процесів 
прийняття рішень, управління та оцінки, 
державне стимулювання розвитку сегмента 
кондомініумів.

Подальші розвідки буде спрямовано в 
напрямку дослідження тенденцій розвитку 
інвестиційно привабливих ринків нерухомо-
сті інших країн світу.
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Аннотация. В статье получили дальней-
шее развитие научно-прикладные основы по-
вышения инвестиционной привлекательно-

сти рынков недвижимости страны. Раскрыт 
рейтинг инвестиционной привлекательности 
ТОП-10 стран мира для иностранных ин-
весторов. Проанализированы структурные 
изменения спроса на рынках недвижимо-
сти европейских стран, которые по рейтин-
гу определены как наиболее инвестиционно 
привлекательные, по объектам купли-прода-
жи. Изучена и проанализирована динамика 
цен на недвижимость таких стран как Фран-
ция, Германия и Швейцария. Исследована 
динамика стоимости коммерческой недвижи-
мости на рынках исследуемых европейских 
стран. Проанализирована динамика объемов 
инвестирования в объекты недвижимости 
наиболее инвестиционно привлекательных 
рынков недвижимости европейских стран. 
Проанализировано изменение доходности от 
прямых инвестиций в недвижимость исследу-
емых стран. Предложены направления повы-
шения инвестиционной привлекательности 
рынков недвижимости.

Ключевые слова: рынок недвижимости, 
рейтинг инвестиционной привлекательности, 
инвестиции в недвижимость, структура рынка 
недвижимости, цены на недвижимость, доход-
ность инвестирования.

Summary. The purpose of the article is to further develop the scientific-applied principles of in-
creasing the investment attractiveness of the real estate markets of the country. The real estate market 
plays an important role in the development of the world economy and the economies of the individual 
countries. The exclusive role and importance of it is to create the investment attractiveness of the coun-
try and the basis for the existence of ordinary citizens, the establishment of a base of economic activity 
and the development of enterprises and organizations of all forms of ownership. The methodology 
of the study of trends in the development of investment attractiveness of real estate markets of the 
countries of Europe is proposed in the article. The analysis is based on an analysis of the structure of 
demand for purchase and sale objects, price dynamics of the primary and secondary real estate markets 
of the country, in-depth analysis of prices in various segments of the commercial real estate market, 
dynamism of investment in real estate and the level of their profitability. As practice shows, investors 
pay attention to structural changes in the objects of sale and purchase in the real estate markets, the 
dynamics of prices for real estate, changes in the volume of investment in real estate, as well as the 
dynamism of profitability of direct investment in real estate, comparing and analyzing the real estate 
markets of different countries. The availability of appropriate conditions for investing in real estate 
allows an investor to make a reasonable decision on investing in one or another property, and serves as 
the basis for the formation of the investment attractiveness of the country. The use of the methodology 
of the study of trends in the development of investment-attractive real estate markets is the basis for the 
search for means and methods for increasing the investment activity of the subjects of the real estate 
market. In order to increase the investment attractiveness of real estate, the conditions for stimulating 
investment processes should be improved through the creation of the necessary legislative framework 
and organizational and economic conditions that will ensure inflow of investment.

Keywords: real estate market, investment attractiveness rating, real estate investment, real estate 
market structure, real estate prices, profitability of investment.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ  
ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

DEVELOPMENT OF THE MARKET  
OF UKRAINE'S TRANSPORT SERVICES PERSPECTIVES

Анотація. У статті визначено поняття, підхо-
ди та завдання ринку транспортної інфраструк-
тури. Сформульовано п’ять ознак, які визнача-
ють режим вільного ринку послуг транспортної 
інфраструктури. Визначено, що основними 
параметрами ринку послуг транспортної інф-
раструктури є попит, пропонування і тариф. 
Доведено, що підприємства транспортної інф-
раструктури особливу увагу повинні приділя-
ти ціноутворенню пропонування, щоб ринкова 
ціна не змогла опуститися нижче від цієї ціни, 
тому що це суперечить їхнім економічним ін-
тересам. Установлено, що будь-який реально 
діючий ринок послуг містить елементи віль-
ного ринку послуг. Визначено межі зростання 
тарифів. Доведено, що ринок транспортних 
послуг – це механізм, базований на конкурен-
ції учасників, матеріально заінтересованих у 
задоволенні потреб. Визначено, що, ефектив-
но створюючи сигнали для інвестування, ри-
нок послуг стимулює освоєння інновацій, зни-
ження витрат, підвищення якості, розширення 
асортиментів товарів і послуг.

Ключові слова: транспортна інфраструк-
тура, тариф, крива попиту, споживчий попит, 
чинники економічного характеру, чинники 
економічного росту.

Постановка проблеми. Економічний 
розвиток пов’язаний із вирішенням актуаль-
них завдань, що постали перед транспорт-

ною інфраструктурою. Проблема розвитку 
сфери транспортних послуг набуває особли-
вого значення для України, оскільки її еко-
номіка значною мірою залежить від ефек-
тивної участі у міжнародному поділі праці. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблемам функціонування галу-
зей інфраструктури та підвищення їхньої 
ефективності присвячено праці низки 
відомих вітчизняних та зарубіжних нау-
ковців, зокрема: А.В. Рибчука, Н.Т. Рудь, 
І.П. Садловської, В.П. Федька, Г.М. Филюк, 
Я.В. Шевчука, П.Е. Самуельсона, А. Аткін-
сона та ін. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Аналіз літератури 
свідчить, що стан транспортної інфраструк-
тури не забезпечує єдності транспортної 
системи, яка є однією з головних причин 
низької якості транспортних послуг.

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є аналіз ринку транспортних послуг в Укра-
їні, відображення його реального стану та 
встановлення основних чинників економіч-
ного росту ринку транспортної інфраструк-
тури.

Виклад основного матеріалу. До визна-
чення транспортного ринку існують два 
підходи: класичний (обмежений) і сучас-



33

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

ний (узагальнений). За першого підходу він 
визначається як підприємницька діяльність, 
що управляє просуванням товарів і послуг 
від виробника (відправника) до споживача 
(одержувача). За другого підходу – це соці-
альний процес, за допомогою якого прогно-
зується, розширюється й задовольняється 
попит на товари та послуги за допомогою 
їх розроблення, просування за кошти тран-
спортної інфраструктури.

У визначенні транспортного ринку акцент 
має бути зроблений на споживача – потен-
ціал транспортної інфраструктури. Завдання 
ринку транспортної інфраструктури – не 
тільки збільшувати пропонування, а й нама-
гатися впливати на нього так, щоб воно від-
повідало попиту.

Під ринком послуг транспортної інфра-
структури розуміється сукупність органі-
заційно-економічних відносин між учасни-
ками транспортної послуги, що формуються 
на підставі прогнозування, управління й 
задоволення попиту щодо просторово-часо-
вого переміщення пасажирів і вантажів та 
надання супутніх послуг [1; 7].

Прогнозувати попит на послуги тран-
спортної інфраструктури доцільно на під-
ставі маркетингових досліджень, які визна-
чають таке:

– управління попитом на послуги тран-
спортної інфраструктури передбачає сти-
мулювання, сприяння й регулювання;

– управління попитом на послуги тран-
спортної інфраструктури забезпечує не 
тільки реалізацію наявних обсягів тран-
спортної роботи або послуг, а й їхню без-
пеку;

– споживчий попит стосується характе-
ристик і потреб кінцевих споживачів, кана-
лів збуту, світового ринку, некомерційних 
організацій і підприємств;

– суспільний попит визначається харак-
теристиками й потребами працівників і 
службовців, акціонерів, населення у цілому, 
державних організацій та інших внутріш-
ніх і зовнішніх чинників, які впливають на 
діяльність підрозділів транспортної інфра-
структури.

Процес функціонування ринку послуг 
транспортної інфраструктури завершується 

обміном між його учасниками з додер-
жанням основних принципів і реалізацією 
функції ринкової системи. Національна еко-
номіка, безумовно, нерозривно пов’язана із 
системою конкуренції.

Економічною наукою сформульовано 
п’ять ознак, які в сукупності визначають 
режим вільного ринку послуг транспортної 
інфраструктури [2]:

1) абсолютно вільний доступ, такий самий 
вихід із ринку послуг транспортної інфра-
структури необмеженій кількості транспорт-
них підрозділів. Зазначимо, що вільному 
ринку транспортної інфраструктури відпові-
дають будь-які види власності й вона виклю-
чає всі форми дискримінації споживачів 
послуг транспортної інфраструктури;

2) абсолютна участь у процесі функціо-
нування транспортної інфраструктури всіх 
матеріальних, трудових, фінансових, інфор-
маційних та інших ресурсів.

Ефективні комбінації щодо використання 
цих ресурсів призводять до збільшення 
обсягу вироблених послуг, освоєння пере-
дових технологій перевезень, використання 
законсервованих потужностей, вкладання 
вільної частини грошових ресурсів у комер-
ційні проекти для одержання додаткового 
доходу та ін.;

3) наявність у кожного елемента тран-
спортної інфраструктури повного обсягу 
ринкової інформації (про величину попиту 
та пропонування на послуги, ціни, норми 
прибутку і т. ін.);

4) максимально можлива однорідність 
виконуваних видів послуг, що виражається, 
зокрема, відсутністю торговельних марок та 
інших атрибутів якості послуг;

5) жоден елемент транспортної інфра-
структури у вільній конкуренції не в змозі 
вплинути на рішення, прийняті іншими. 
В організації системи вільного ринку послуг 
транспортної інфраструктури не залиша-
ється місця будь-яким типам монополій.

Основними параметрами ринку послуг 
транспортної інфраструктури є попит, про-
понування і тариф. На рис. 1 показано взає-
модію цих параметрів [3].

Між ціною попиту й кількістю запропоно-
ваних послуг існує взаємозв’язок. З одного 
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боку, чим більше дефіцит пропонування 
послуг, тим вища їхня вартість і тим більшу 
ціну платить замовник за виконані послуги, 
і навпаки. Тому підприємства транспорт-
ної інфраструктури особливу увагу повинні 
приділяти ціноутворенню пропонування, 
щоб ринкова ціна не змогла опуститися 
нижче від цієї ціни, тому що це суперечить 
їхнім економічним інтересам. 

З іншого боку, чим нижча ціна пропону-
вання, тим менша кількість послуг надхо-
дить на ринок послуг. У міру підвищення 
ціни збільшується кількість підприємств, 
що пропонують свої послуги, і кількість 
пропозицій на реалізацію послуг.

Точка, що виражає баланс ринкових 
інтересів обох учасників ринку послуг, 
міститься там, де збігаються інтереси під-
приємств транспортної інфраструктури 
та споживачів їхніх послуг. За умови вста-
новлення балансу попиту та пропонування 
досягається оптимальне співвідношення 
обсягу пропонування послуг з обсягом реа-
лізації послуг на ринку, при цьому ринкова 
ціна (тариф) виконує роль регулятора рівно-
ваги. Установлено, що підприємствам тран-
спортної інфраструктури невигідне дальше 
зростання цін (тарифів) і збільшення обсягу 
пропонованих послуг, бо у цьому разі зни-

жуватиметься попит на послуги, що може 
призвести до банкрутства. Тому і спожива-
чам із підвищенням цін не доводиться роз-
раховувати на придбання великої кількості 
послуг або на зниження їх ціни (тарифу), а 
такий розвиток ринкових подій суперечить 
інтересам підприємств транспортної інф-
раструктури. Особливий інтерес являє дія 
механізму вільного ринку послуг транспорт-
ної інфраструктури і його вплив на кількість 
вироблених (наданих) послуг. Тут ми сти-
каємося з тим, що на деяких ринках послуг 
установлюється рівновага: попит на послуги 
транспортної інфраструктури дорівнює про-
понуванню, ринкова ціна (тариф) стає ціною 
(тарифом) рівноваги.

Вважаємо, що сукупний попит на послуги 
(роботу) нині збільшився. Наприклад, у 
регіоні в результаті стихійних лих різко 
зріс попит на транспортні засоби для швид-
кої доставки вантажів. Однак ринок послуг 
транспортної інфраструктури в змозі забез-
печити перевезення вантажів тільки в обсязі 
Q, при цьому додатковий обсяг залишається 
вільним. Тому вільний ринок послуг дає 
однозначне вирішення дефіцитної ситуації, 
порушуючи встановлений баланс, тимчасово 
підвищуючи ціни на послуги. Це призводить 
до збільшення місткості ринку послуг тран-

Рис. 1. Взаємодія параметрів ринку послуг транспортної інфраструктури
ДД, Д1Д1 – крива попиту; SS, S1S1 – крива пропонування; Q1, Q2, Q3 – величина обсягу послуг транспортної  
інфраструктури на ринку; Р1, Р2, Р3, …Рn – тариф (ціна на одиницю послуг, грн./т∙км; грн./пас., грн./год.)
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спортної інфраструктури й загострює тим 
самим конкуренцію між підприємствами, 
що зуміли задовольнити додатковий попит 
на послуги. При цьому з усіх підприємств 
процвітають лише ті, які швидше за інших 
збільшують обсяг пропонування послуг, 
знижуючи витрати й ціни на надані послуги, 
що виражається зміною ціни від Р1 до Р2. 

Окреслена проблема може бути розв’я-
зана завдяки ефективному освоєнню про-
гресивної технології й сучасній організації 
перевізного процесу. Зазначена тенденція 
описується новою кривою пропонування S1. 
Уявімо, що пропонування на ринку підтягу-
ється до попиту, й оскільки втримати підви-
щену ціну неможливо, вона починає знижу-
ватися в напрямі нової оцінки рівноваги, а це 
означає, що попит на послуги задоволений. 
Одержуючи імпульс від попиту, механізм 
вільного ринку послуг транспортної інфра-
структури викликає адекватну реакцію щодо 
пропонування послуг. Оцінка механізму 
вільного транспортного ринку послуг і його 
ознак дає можливість виявити відмінність 
такого ринку послуг від відомих господар-
ських систем розвинених країн. Слід зазна-
чити, що абсолютно вільного ринку послуг 
немає в жодній країні.

Установлено, що будь-який реально дію-
чий ринок послуг містить елементи віль-
ного ринку послуг. У ньому діють природні 
й неприродні монополістичні утворення, 
що тяжіють до втримання високих тарифів 
і обмежують доступ до ринку. На ринкові 
процеси, як відомо, впливають інфляція, 
дії профспілок, помилкова економічна полі-
тика держави, прорахунки самих підпри-
ємств, фірм, підприємців та ін. Тоді вини-
кає питання: до якої межі можуть зростати 
тарифи?

Такою межею є синхронність ринко-
вого механізму, тобто коли, незважаючи 
на всі деформації, тарифи застосовуються 
під впливом попиту та пропонування. Рух 
ресурсів, інвестицій і виробництво орієн-
туються на коливання попиту, залишаються 
незадіяними інші ланки механізму ринку 
послуг.

У цілому ринок транспортних послуг – це 
механізм, базований на конкуренції учас-

ників, матеріально заінтересованих у задо-
воленні потреб. Ефективно створюючи 
сигнали для інвестування, ринок послуг сти-
мулює освоєння інновацій, зниження витрат, 
підвищення якості, розширення асортимен-
тів товарів і послуг.

Механізм транспортного ринку послуг 
у цілому звільняє економіку від дефіциту 
товарів і послуг, транспортна інфраструк-
тура забезпечує стійкий зв’язок між спо-
живачами й постачальниками, вирішує 
соціально-економічні проблеми й посі-
дає центральне місце в ринковій системі. 
Одним із найважливіших завдань управ-
ління транспортною інфраструктурою є 
звичайне врахування потреб у переміщенні. 
У зв’язку з нестабільним станом еконо-
міки вирішального значення набувають 
якість продукції, послуг та ефективність 
виробництва. Системне забезпечення при-
скореного зростання якості транспортних 
послуг забезпечується маркетингом, тобто 
особлива роль приділяється узгодженню 
попиту та пропонування.

Висновки і пропозиції. Отже, з огляду на 
викладене, нами визначено сукупність чин-
ників, що впливають на формування попиту 
на послуги транспортної інфраструктури: 1. 
чинники економічного характеру – рівень 
реальних доходів, умови праці, рівень номі-
нальної заробітної плати; 2. чинники вироб-
ничого характеру – розвиток і розміщення 
державного й приватного виробництва в 
Україні, рівень розвитку промисловості і 
транспортної інфраструктури; 3. чинники 
соціального характеру – соціальна структура 
населення, професійний склад населення, 
культурний і освітній рівень населення, 
статевовіковий склад і рівень зайнятості 
населення; 4. чинники, що характеризують 
рівень розвитку регіону – рівень спеціалі-
зації, концентрації, кооперації виробництва 
в регіоні; 5. інші чинники – природно-клі-
матичні умови, історичні умови, які скла-
лися, побут й культура тощо. Формування 
ринку послуг транспортної інфраструктури 
нерозривно пов’язане з вивченням концеп-
туальних засад системного підходу до про-
блем аналізу й синтезу транспортної інфра-
структури.
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Аннотация. В статье определены понятие, 
подходы и задачи рынка транспортной инфра-
структуры. Сформулированы пять признаков, 
определяющих режим свободного рынка ус-
луг транспортной инфраструктуры. Опреде-
лено, что основными параметрами рынка ус-
луг транспортной инфраструктуры являются 
спрос, предложение и тариф. Доказано, что 
предприятия транспортной инфраструктуры 
особое внимание должны уделять ценообра-
зованию предложения, чтобы рыночная цена 
не смогла опуститься ниже этой цены, потому 
что это противоречит их экономическим инте-
ресам. Установлено, что любой реально дей-
ствующий рынок услуг включает элементы 
свободного рынка услуг. Определены границы 
роста тарифов. Доказано, что рынок транс-
портных услуг – это механизм, основанный 
на конкуренции участников, материально за-
интересованных в удовлетворении потребно-
стей. Определено, что, эффективно создавая 
сигналы для инвестирования, рынок услуг 
стимулирует освоение инноваций, снижение 
издержек, повышение качества, расширение 
ассортимента товаров и услуг.

Ключевые слова: транспортная инфра-
структура, тариф, кривая спроса, потреби-
тельский спрос, факторы экономического ха-
рактера, факторы экономического роста.

Summary. The article defines the concepts, approaches and objectives of the transportation infra-
structure market. It is determined that under the market of transport infrastructure services is under-
stood the set of organizational-economic relations between the participants of the transport service, 
which are formed on the basis of forecasting, management and satisfaction of demand for space-time 
transportation of passengers and goods and the provision of related services. The five indicators that 
define the regime of a free market for transportation infrastructure services are formulated. Demand, 
proposal and tariff as the main parameters of the transportation infrastructure market services are 
identified. The results of the study suggest that transport infrastructure companies should pay partic-
ular attention to the price formation of proposal, so that the market price can not fall below this price 
because it contradicts to their economic interests. It has been found that any actual functioning service 
market contains elements of the free market of services. It is proved that the process of functioning of 
the market of services of transport infrastructure is completed by exchange between its participants, 
observing the basic principles and implementation of the functions of the market system. The national 
economy, of course, is inextricably linked with the system of competition. A point that expresses the 
balance of market interests of both market participants is where the interests of transport infrastructure 
enterprises and consumers of their services coincide. The article identifies the limits of tariff growth. 
It is established that any real market of services contains elements of a free market of services. It has 
natural and unnatural monopolistic entities that tend to hold high tariffs and limit access to the mar-
ket. It is claimed that market of transportation services is a mechanism, based on the competition of 
participants, financially interested in meeting needs. The study shows that, in the case of effectively 
creating signals for investment, the market services stimulates the development of innovation, lower 
costs, improving quality, expanding the range of goods and services.

Keywords: transport infrastructure, tariff, demand curve, consumer demand, factors of economic 
nature, factors of economic growth.
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OF HIGHER EDUCATION
Анотація. У статті акцентовано увагу на 

тому, що проблеми безпеки тісно пов’язані з 
глобалізацією, яка перед сучасним світом ста-
вить проблему запобігання численним загро-
зам і небезпекам. Розглянуто теорії економіч-
ної безпеки. Наведено характеристики теорій 
економічної безпеки з урахуванням наукового 
внеску зарубіжних та вітчизняних авторів у 
їх розвиток. Виокремлено теорії економіч-
ної безпеки з погляду можливості їх викори-
стання для забезпечення економічної безпеки 
закладів вищої освіти та управління нею. На 
основі наукових напрацювань авторів у сфері 
розвитку теорій економічної безпеки зроблено 
висновок про те, що теорії ризиків, конфліктів 
і катастроф пов’язані між собою, та відобра-
жено взаємозв’язок їх та економічної безпеки 
закладів вищої освіти. При цьому враховано 
можливість досягнення стану економічної не-
безпеки закладів вищої освіти за умови впливу 
чинників різноспрямованої дії на їхню еконо-
мічну безпеку, формування загроз і виникнен-
ня ризиків.

Ключові слова: глобалізація, економічна 
безпека, теорії економічної безпеки, заклади 
вищої освіти, економічна безпека закладів ви-
щої освіти.

Постановка проблеми. Проблеми без-
пеки тісно пов’язані з глобалізацією, яка 
перед сучасним світом ставить проблему 
запобігання численним загрозам і небез-
пекам [1]. За своєю сутністю глобалізація 
водночас є викликом національній безпеці 
у цілому та економічній безпеці держави 
зокрема, що інтегрована у світову еконо-

мічну систему та сприяє формуванню загроз 
елементам цієї системи, до яких належать 
також заклади вищої освіти на рівні із 
суб’єктами господарювання. Глобалізація 
робить національну економіку відкриті-
шою та водночас уразливішою, що потребує 
розроблення адекватних заходів протидії 
впливу процесів, що відбуваються у світо-
вій економіці, для нівелювання негативного 
впливу чинників, які сприяють формуванню 
системних форм загроз економічній безпеці 
елементів системи.

Національна економіка являє собою еко-
номічно й організаційно єдину систему 
взаємопов’язаних секторів і сфер діяль-
ності людей, вона виступає як досягнутий 
під впливом сукупності чинників цілісний 
організм, який функціонує за певними зако-
нами. Національна економіка неможлива без 
розв’язання проблеми економічної безпеки, 
яка формується виходячи із забезпеченості 
природними ресурсами, фінансування кош-
тами, залежить від експорто- та імпортоорі-
єнтації економіки [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Окремі аспекти дослідження теорій еко-
номічної безпеки, розглянуто в працях 
як зарубіжних, так і вітчизняних учених, 
таких як: Л. Берталанфі, Дж. Бертон, І. Бла-
уберг, К. Боулдінг, Г. Вітні, О.С. Власюк, 
А.М. Гуменюк, Р. Дарендорф, Р. Дембро, 
А. Дмитрієв, К. Ерроу, Е. Зіман, І. Касетті, 
Р. Кеске, Дж. Кларк, Дж. Колата, В.П. Кузь-
менко, Е. Ласло, М. Мойсеєв, О. Морген-
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штерн, Дж. Нейман, Т. Олива, Т. Парсонс, 
І. Пригожин, Ж. Пуанкаре, Р. Том, Г. Хакен 
та ін. [3–25].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Віддаючи належне 
науковим здобуткам зарубіжних та вітчизня-
них учених за проблематикою дослідження, 
слід зазначити, що відсутні цілісні напрацю-
вання у контексті взаємозв’язку теорій еко-
номічної безпеки з економічною безпекою 
закладів вищої освіти. 

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є дослідження взаємозв’язку теорій еко-
номічної безпеки з економічною безпекою 
закладів вищої освіти.

Виклад основного матеріалу. Належ-
ний рівень економічної безпеки може бути 
досягнутий у результаті здійснення єдиної 
державної політики, що підкріплена систе-
мою скоординованих заходів, які, своєю чер-
гою, є адекватними внутрішнім та зовніш-
нім загрозам. Високий рівень економічного 
розвитку неможливо забезпечити без такої 
політики, ще А. Сміт наголошував на тому, 
що забезпечення стабільності й економіч-
ної безпеки разом з узгодженістю інтересів 
суб’єктів економічної діяльності є функцією 
«невидимої руки ринку», а безпека учасни-
ків ринку, що діють раціонально», є при-
родним станом ринку [3, с. 443; 4, с. 254]. 
Теорію А. Сміта розвинув А. Маршалл, 
який уважав узгодженість інтересів учасни-
ків ринку є основною передумовою забезпе-
чення економічної безпеки, стан економічної 
безпеки сприяє нагромадженню заощаджень 
[4, с. 254; 5]. При цьому забезпечення стану 
економічної безпеки потребує як здійснення 
втручання саморегулюючих сил ринку, так і 
державного регулювання [4, с. 254]. Загалом 
в ідеях А. Сміта та А. Маршалла закладено 
основи усвідомлення сутності конфліктів і 
загроз економічній безпеці з погляду забез-
печення економічної безпеки.

Проблема економічної безпеки в науко-
вих працях тісно пов’язана з розробленням 
аспектів теорії безпеки й характеристикою 
основних умов і чинників, що породжують 
загрози економіці. 

Загалом серед теорій економічної без-
пеки науковці розглядають теорії конфлік-

тів, катастроф, компромісів, ризиків, хаосу. 
О.С. Власюк [6, с. 25] зазначає, що вчені, які 
досліджують ці питання з погляду теорії еко-
номічної безпеки, здійснюють аналіз чинни-
ків, умов і критеріїв економічної безпеки, 
визначають проблеми вразливості націо-
нальних економік, класифікацію загроз еко-
номічній безпеці та формують механізми їх 
локалізації. Зазначені питання набули відо-
браження в працях зарубіжних науковців: 
Л. Абалкіна, Л. Брауна, Б. Бузана, М. Дзлі-
єва, Дж. Йочелсона, Х. Мауля, Х. Мальгрема, 
Х. Моргензана, А. Михайленка, Л. Міері, 
В. Сенчагова, М. Цілінскі тощо [1; 6, с. 25].

У західній економічній літературі еконо-
мічна безпека не є предметом детального 
дослідження та вивчається переважно в 
контексті двох самостійних течій: 1) «теорії 
катастроф» (Е. Зіман, І. Касетті, Дж. Колата, 
Е. Ласло, Т. Олива); 2) «теорії ризиків» 
(Р. Кеске, Дж. Кларк, Р. Дембро, К. Ерроу) 
[7, c. 23].

У контексті історії економічної теорії 
виокремлюють чотири основні теорії еко-
номічної безпеки, що сформувалися напри-
кінці ХХ ст., які відображають взаємозв’язок 
економічної безпеки, узгодженість інтере-
сів учасників ринку та державного регулю-
вання, до яких належать такі [4]: 

1. Теорія соціально-економічних катастроф, 
що вивчає соціальні та економічні кризи, базу-
ючись на методологічних положеннях теорії 
складних систем і термодинаміки.

2. Теорія ризиків, що досліджує типоло-
гію та природу економічних ризиків.

3. Теорія конфліктів, у якій акцентується 
увага на соціальних причинах економічних 
конфліктів.

4. Теорія самоорганізації складних сис-
тем, що здійснює аналіз закономірностей 
безпечного і стабільного функціонування та 
розвитку складних систем, зокрема еконо-
мічних.

В.П. Кузьменко [8] зазначає, що кризи 
разом із розвитком теорій катастроф, соці-
ально-економічних циклів та криз сприяли 
створенню й розвитку теорії економічної 
безпеки держави.

У працях Г. Вітні в 1950-х роках ХХ ст. 
[9] розглянута теорія особливостей гладких 



39

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

відображень, розвинута пізніше Дж. Мазе-
ром [10], що разом із теорією біфуркації 
динамічних систем Ж. Пуанкаре, розробле-
ною на базі теорії А. Андронова [11], були 
основою теорії катастроф. У 1960-х роках 
ХХ ст. цю теорію розвинув Р. Том [12]. Проте 
популярність вона отримала завдяки пра-
цям К. Зімана в 1970-х роках ХХ ст. [13-14]. 
Терміни «катастрофа» і «теорія катастроф» 
увели в науковий обіг Р. Том і К. Зіман у 
1970 р. ХХ ст. [15]. У контексті економічної 
безпеки ця теорія знайшла відображення у 
працях її представників І. Касетті, Дж. Колат, 
Е. Ласло, Т. Олива [16], які зазначають, що 
економічному світу, як і природному, при-
таманні зміни, небезпеки та певний рівень 
нестабільності. Теорія катастроф полягає 
у дослідженні економічних систем у ста-
тичному стані та передбачає використання 
аналізу для дослідження їх у динаміці для 
вивчення «особливостей їх функціонування 
в критичних ситуаціях і спроможність збе-
рігати стійкість та безпечний стан в умовах 
граничних навантажень» [17, с. 29].

В основі теорії ризиків знаходяться 
аналіз, класифікація і вивчення наслідків 
ризиків, що складаються в суспільно-гос-
подарському житті [17, с. 29]. Незважаючи 
на те що розвиток теорії ризиків почався у 
50-х роках ХХ ст., поширення вона набула 
наприкінці ХХ ст., до її представників від-
носяться Р. Кеске [18], Дж. Кларк, Р. Дембро, 
К. Ерроу [19; 20], Ф. Найт [21]. 

У західній економічній літературі виді-
ляються дві основні теорії ризиків – кла-
сична і неокласична. Основними положен-
нями класичної теорії є визначення ризику 
як імовірності зазнати збитки і втрати від 
вибраного рішення і стратегії діяльно-
сті, її представниками були Дж. Мілль та 
І. Сеніор. Економічний ризик у цій теорії 
є тотожним до математичного очікування 
втрат, що можуть виникнути за умови реа-
лізації вибраного рішення. Іншими словами, 
поняття «ризик» у цій теорії звужується за 
змістом і являє собою ймовірність понести 
втрати. Неокласична теорія економічного 

ризику розроблена А. Маршаллом та А. Пігу 
в 1930-х роках XX ст. Відмінність цих тео-
рій окреслена в праці [22] і полягає у такому: 
згідно з класичною теорією, враховується 
небезпека понести збитки, а наслідок – від-
хилення від поставлених цілей, а згідно 
з неокласичною – основою є досягнення 
мети, а наслідком відхилення від поставле-
них цілей – отримання збитку. При цьому 
автори [22] зазначають, що, не зважаючи на 
опрацьованість цих положень, теорія ризику 
у той час не розглядалася як самостійна 
сфера знань. 

У сучасному вигляді теорія ризику запо-
чаткована в працях Дж. Неймана та О. Мор-
генштерна. Згідно з нею, здійснюється ран-
жування ступеню привабливості для 
конкретної особи об’єкта довільного варі-
анта, який є кращим від одного та гіршим 
від іншого з використанням теорії очікуваної 
корисності за Нейманом–Моргенштерном. 
Систематичний огляд результатів, що розви-
вають ідеї цієї теорії, здійснив А. Маршалл. 
Теорія очікуваної корисності тісно пов’язана 
з концепцією суб’єктивної ймовірності, яку 
використовують за відсутності повторювано-
сті подій і неможливості інтерпретації ймо-
вірності як частоти. Згідно з теорією ризиків, 
у контексті економічної безпеки як держави, 
так і закладів вищої освіти (ЗВО)1 зниження 
ризиків на основі комплексу заходів є пере-
думовою підвищення рівня їхньої економіч-
ної безпеки.

У праці [23, с. 65] зазначається, що, крім 
теорії катастроф й теорії ризику, відносно 
самостійними сферами дослідження еко-
номічної безпеки є: теорія конфліктів – в 
її основі знаходиться уявлення про форму-
вання, розвиток і розв’язання конфліктів 
між індивідами, групами, організаціями, 
структурами влади (Дж. Бертон, К. Боулдінг, 
Р. Дарендорф, А. Дмитрієв, Т. Парсонс). 
Згідно із цією теорією, умовою досягнення 
системою безпечного стану виступає лока-
лізація конфлікту; теорія впорядкування й 
самоорганізації систем різного характеру – 
спрямована на здійснення пошуку ресурсів 
виходу з кризового стану для здійснення її 
безпечного розвитку (Л. Берталанфі, І. Бла-
уберг, М. Мойсеєв, І. Пригожин, Г. Хакен).

1 Згідно із Законом України «Про освіту», прийнятим 05.09.2017, 
усі вищі навчальні заклади (ВНЗ) стали закладами вищої освіти 
(ЗВО). 



40

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

Ці теорії сформувалися на межі економіч-
ної науки та соціології (теорія конфліктів) і 
загальної теорії систем (теорія впорядкову-
вання і самоорганізації систем) [24, с. 144]. 

Як зазначається в праці [24, с. 144], «еко-
номічна безпека в процесі вирішення кон-
фліктної ситуації стає продуктом узгодження 
інтересів суб’єктів останньої й володіє 
системною якістю. Жоден з окремих суб’єк-
тів соціально-економічної системи не може 
забезпечити для себе безпеку як певне відо-
соблене від конфліктів становище, і його 
елементарна безпека є залежним складни-
ком загального безпечного функціонування 
і розвитку макросистеми». Науковець окрес-
лює взаємозв’язок теорії впорядкування 
і самоорганізації систем із теорією криз і 
зазначає, що «після того як вичерпані мож-
ливості адаптивного розвитку, припиняється 
лінійне зростання, система проходить через 
критичну точку і вступає у стан нестійкості, 
кризи». 

Сутність теорії конфліктів (її розгляда-
ють із позиції економічної безпеки держави 
також як теорію потенційних конфліктів) 
ґрунтується на твердженні, що все у світі 
є різними формами існування енергії, які 
знаходяться між собою в постійних потен-
ційних конфліктах. Ці конфлікти мають 
різну основу й одну сутність, що полягає у 
боротьбі за потенціал вищого рівня [25].

На основі ретроспективного аналізу роз-
витку теорій економічної безпеки визначено, 
що в наукових працях відсутнє детальне 
обґрунтування можливостей використання 
теорій економічної безпеки для забезпе-
чення економічної безпеки та управління 
нею на різних ієрархічних рівнях. Вищеза-
значені науковці використовують різні під-
ходи до розкривання взаємозв’язку макрое-
кономічних теорій з економічною безпекою, 
здійснюючи при цьому трансформацію 
положень загальної теорії у площину еко-
номічної безпеки на різних ієрархічних рів-
нях. Віддаючи належне здобуткам науков-
ців, слід зазначити, що теорії економічної 
безпеки розглядалися на рівні держави, а в 
окремих випадках – на рівні підприємств 
тощо. Детальний аналіз наукових публікацій 
свідчить, що ці теоретичні напрацювання не 

знайшли прикладного використання на рівні 
економічної безпеки закладів вищої освіти, 
що потребує проведення дослідження щодо 
з’ясування їх теоретичної та практичної зна-
чущості й подальшого розвитку задля забез-
печення економічної безпеки ЗВО та управ-
ління нею. При цьому доцільним убачається 
врахування наявного тісного зв’язку вишів, 
що здійснюють підготовку фахівців, які 
можуть бути конкурентоспроможними як на 
зовнішньому, так і на внутрішньому ринку 
праці та є основою інтелектуального потен-
ціалу нації, з економічним розвитком дер-
жави та рівнем її конкурентоспроможності. 

Систематизація та узагальнення теоретич-
них положень економічної безпеки свідчить, 
що її концептуальними засадами в контек-
сті економічної безпеки ЗВО доцільно вва-
жати теорії катастроф, ризиків та конфлік-
тів. Положення цих теорій можна покласти 
в основу забезпечення економічної безпеки 
закладів вищої освіти та управління нею. 
При цьому доцільно враховувати можливо-
сті використання зазначених теорій у цьому 
контексті та їх взаємозв’язок й економічної 
безпеки ЗВО, що схематично відображено 
на рис. 1.

Зокрема, з погляду теорії катастроф у 
контексті як економічної безпеки загалом, 
так і закладів вищої освіти поняття «ката-
строфа» використовується для позначення 
якісних стрибків, перерв у лінійному роз-
витку. Забезпечення економічної безпеки 
ЗВО не завжди означає сталість параметрів 
її функціонування, їх зміна протягом трива-
лого періоду здійснюється за умови постій-
ного пристосування до ситуації, що міня-
ється в економічному розвитку держави під 
впливом чинників, отже, виникають ризики 
і загрози економічній безпеці. Таким чином, 
виникають потенційні конфлікти, коли пере-
тинаються межі адаптивності системи. 

Конфлікти сприяють появі катастроф у 
розвитку системи, таким чином, відбува-
ється зміна параметрів системи, що переви-
щують можливості її адаптивного розвитку, 
відбувається втрата стійкості. Якщо після 
втрати стійкості встановлюється коливаль-
ний режим, відбувається м’яка втрата стій-
кості, а якщо система переходить на інший 
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режим руху стрибком – тверда втрата стій-
кості. Виділяють кілька рівнів (різновидів) 
кризових явищ: критичні ситуації, власне 
кризи і катастрофи. Перші характеризу-
ються здатністю до адаптації – можливістю 
досягнення гнучкості, другі – м’якою втра-
тою стійкості – необхідністю розроблення і 
реалізації кардинальних заходів підвищення 
рівня економічної безпеки, треті – твердою 
втратою стійкості – необхідністю зміни 
парадигми функціонування системи вищої 
освіти задля недопущення втрати економіч-
ної безпеки. 

У результаті настання негативних наслід-
ків в економічному розвитку держави від-
бувається занепад секторів економіки, 
банкрутство суб’єктів господарювання, зни-
ження соціального рівня життя населення та 

підрив системи життєзабезпечення нації з 
подальшою втратою суверенітету. Зазначене 
має прямий вплив на функціонування сис-
теми вищої освіти загалом, діяльність закла-
дів вищої освіти, а отже, на рівень їхньої 
економічної безпеки, зважаючи на важливу 
соціальну і економічну роль ЗВО в сучас-
них умовах. Оскільки виші здійснюють 
підготовку фахів для забезпечення потреб 
ринку праці, вимог економіки та робото-
давців, то, відповідно, піддаються законам 
розвитку економіки. Таким чином, зростає й 
роль держави в регулюванні соціально-еко-
номічних процесів у країні за рахунок усе-
бічного вивчення проблем, що виникають у 
державі, оцінюванні соціально-економічних 
наслідків, розробленні превентивних захо-
дів їх уникнення, прогнозуванні можливих 

Рис. 1. Взаємозв’язок теорій економічної безпеки  
та економічної безпеки закладів вищої освіти

Джерело: сформовано автором за [3–25]
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результатів від їх упровадження на рівні 
країни, що, своєю чергою, буде сприяти під-
вищенню рівня економічної безпеки ЗВО та 
держави й національної безпеки загалом.

Узагальнюючи вищевикладене доцільно 
зазначити, що теорії ризиків, конфліктів та 
катастроф пов’язані між собою. Вплив чин-
ників різноспрямованої дії на економічну 
безпеку ЗВО сприяє досягненню стану еко-
номічної небезпеки, виникненню ризиків 
та формуванню загроз економічній безпеці. 
У результаті виникають конфлікти, коли 
перетинається гранична межа ризику. Кон-
флікти сприяють появі катастроф, які, досяг-
нувши певної межі, призводять до зниження 
рівня економічної безпеки ЗВО. Своєю чер-
гою, у результаті мінімізації загроз та зни-
ження ризиків економічної безпеки ЗВО 
відбувається підвищення її рівня, за умови 
досягнення ним певної межі відбувається 
формування загроз, виникнення ризиків, 
конфліктів та катастроф. 

Висновки і пропозиції. Віддаючи 
належне науковим здобуткам учених, що 
зробили значний внесок у розвиток теорій 
економічної безпеки, доцільно зазначити, 
що в контексті теорії катастроф, ризиків та 
конфліктів під час дослідження економіч-
ної безпеки ЗВО з позиції її забезпечення та 
управління доцільним убачається зважати на 
можливість забезпечення її безпечного рівня 
в результаті досягнення стану, за якого стра-
тегічний потенціал системи вищої освіти 
загалом і закладів вищої освіти зокрема 
не знаходиться біля межі адаптивності, а 
загроза втрати економічної безпеки збіль-
шується у міру наближення ступеня адап-
тивності стратегічного потенціалу вишів до 
граничної зони. Якщо стратегічний потен-
ціал вишів у наявному вигляді вичерпав 
можливості пристосовуватися до зростаю-
чої нестабільності зовнішнього середовища, 
виникає загроза їхній економічній безпеці, 
яка може негативно вплинути на стан сис-
теми вищої освіти зокрема та економічний 
розвиток держави загалом. Перспективою 
подальших розвідок є проведення дослі-
джень щодо подальшого розвитку теорій 
економічної безпеки задля забезпечення еко-
номічної безпеки ЗВО та управління нею.
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Аннотация. В статье акцентировано внима-
ние на том, что проблемы безопасности тесно 
связаны с глобализацией, которая перед совре-
менным миром ставит проблему предотвра-
щения многочисленных угроз и опасностей. 
Рассмотрены теории экономической безопас-
ности. Приведены характеристики теорий эко-
номической безопасности с учетом научного 
вклада зарубежных и отечественных авторов в 
их развитие. Выделены теории экономической 
безопасности с точки зрения возможности их 
использования для обеспечения экономической 
безопасности заведений высшего образования 
и управления ею. На основе научных наработок 
авторов в сфере развития теорий экономиче-
ской безопасности сделан вывод о том, что те-
ории рисков, конфликтов и катастроф связаны 
между собой, и отражена их взаимосвязь и эко-
номической безопасности заведений высшего 
образования. При этом учтена возможность до-
стижения состояния экономической опасности 
заведения высшего образования при условии 
влияния факторов разнонаправленного дей-
ствия на их экономическую безопасность, фор-
мирование угроз и возникновение рисков.

Ключевые слова: глобализация, экономи-
ческая безопасность, теории экономической 
безопасности, заведения высшего образова-
ния, экономическая безопасность заведений 
высшего образования.

Summary. In the article the emphasis is placed on the fact that security issues are closely linked to 
globalization, which poses the problem of preventing numerous threats and dangers before the modern 
world. In the article investigates the relationship between the theories of economic security and the 
economic security of higher education institutions. The theories of economic security are considered 
in the article. The characteristics of the theories of economic security are presented taking into account 
the scientific contribution of foreign and domestic authors in their development. Paying tribute to the 
achievements of scientists, it is noted that these theories were consider at the state level, and in some 
cases, at the level of enterprises, etc. A detailed analysis of scientific publications shows that these 
theoretical work did not find applied application at the level of economic security of institutions of 
higher education, which requires a study to find out their theoretical and practical significance and 
further development in order to providing economic security of institutions of higher education and its 
management. The survey is based on retrospective analysis of the development of the theories of eco-
nomic security, it has been determined that in the scientific papers of scientists there is no detailed jus-
tification of the possibilities of using the theories of economic security for ensuring economic security 
and managing it at different hierarchical levels. The theories of economic security are allocated from 
the point of view of possibility of their using to ensure the economic security of institutions of higher 
education and its management. Based on the scientific achievements of the authors in the field of the 
development of the theories of economic security, it was concluded that the theories of risks, conflicts 
and catastrophe is interrelated and reflects the interrelation their with economic security of institutions 
of higher education. It takes into account the possibility of achieving the state of the economic danger 
of institutions of higher education under the influence of factors multidirectional impact on their eco-
nomic security, the formation of threats and the emergence of risks.

Keywords: globalization, security, economic security, theory of economic security, institutions of 
higher education, economic security of institutions of higher education.
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ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ  
У СИСТЕМІ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕСУ УКРАЇНИ

RAIL TRANSPORT IN THE SYSTEM  
OF THE ECONOMIC COMPLEX OF UKRAINE

Анотація. У статті розглянуто питання ролі 
та значення залізничного транспорту в націо-
нальній економіці, місця залізничного тран-
спорту в системі національного господарсько-
го комплексу. Наведено статистичні дані щодо 
частки залізничного транспорту в структурі 
перевезень за 2005–2017 рр. та частки тран-
спорту загалом у структурі ВВП України за 
2010–2017 рр. Показано кореляційний зв'язок 
між динамікою обсягів перевезень вантажів 
залізничним транспортом і динамікою обсягів 
промислової продукції. Доведено, що обся-
ги перевезень можуть слугувати індикатором 
розвитку національної економіки. Представ-
лено модель національного господарського 
комплексу, в якій розглянуто місце залізнич-
ного транспорту серед інших галузей націо-
нальної економіки, а також сформовано основ-
ні шляхи розвитку залізничного транспорту в 
сучасних умовах господарювання.

Ключові слова: залізничний транспорт, 
господарський комплекс України, роль заліз-
ничного транспорту, транспортний комплекс 
України, виробнича інфраструктура.

Постановка проблеми. Залізничний 
транспорт є складним господарюючим 
суб’єктом, основною функцією якого є 
послуги з вантажних і пасажирських пере-
везень на середні та далекі відстані як у 
межах території країни, так і за міжнарод-
ним сполученням. Розвиток промисловості 
країни значною мірою залежить від стану 
розвитку залізничного транспорту та якості 
залізничних послуг, які надаються. Актуаль-
ність даної роботи полягає у тому, що заліз-
ничний транспорт України як стратегічна 
галузь національної економіки потребує 

визначення свого місця в системі господар-
ського комплексу України, включаючи вза-
ємозв’язки з іншими галузями економіки. 
Визначення місця залізничного транспорту 
України дасть змогу чіткіше зрозуміти його 
роль, функції та значення в національній 
економіці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Питаннями визначення ролі залізничного 
транспорту в господарському комплексі 
України займалися такі вчені, як: Є.П. Качан, 
Д.В. Клиновий, В.Л. Дикань, Ю.С. Бараш, 
Г.Д. Ейтутіс, О.Г. Дейнека, О.І. Зоріна, 
І.В. Токмакова, В.О. Овчиннікова, Б.Я. Оста-
пюк, О.М. Чупир та ін. [2–4; 7–9].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. У своїх працях вище-
зазначені науковці прагнули розкрити зна-
чення та роль залізничного транспорту в 
соціально-економічному житті України, 
проте автори недостатньо висвітлювали 
залізничну галузь у комплексі з іншими 
галузями економіки.

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є розгляд залізничного транспорту в системі 
господарського комплексу України серед 
інших галузей економіки шляхом побудови 
комплексної моделі господарського комп-
лексу країни та визначення основних шляхів 
подальшого розвитку залізничного тран-
спорту в сучасних умовах господарювання.

Виклад основного матеріалу. Транспорт 
є наріжним каменем стійкості будь-якої еко-
номічної системи промислово розвинутих 
країн. Різні види транспорту конкурують 
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між собою на ринку перевезень, знижуючи 
собівартість, підвищуючи якість та обсяги 
послуг шляхом інноваційно-інвестиційних 
перетворень. Базисом для цих перетворень є 
розвиток ресурсного потенціалу транспорт-
ної галузі. 

Транспорт належить до обслуговуючих 
галузей національної економіки. Транспорт-
ний комплекс робить значний внесок у фор-
мування валової доданої вартості в структурі 
національної економіки. На рис. 1 показано 
частку кожного виду господарської діяльно-
сті, що він займає у структурі ВВП еконо-
міки України.

Як бачимо з рис. 1, транспорт посідає п’яте 
місце в структурі виробництва ВВП України 
із часткою в 6,7%, що відповідає обсягу в 
163 млрд. грн. (у цінах попереднього року). 
Частка, що створює транспортна галузь у 
структурі ВВП країни, за останні сім років 
майже не змінилася та знаходиться на рівні 
6–8% (рис. 2).

Залізничний транспорт – одна з найбільш 
важливих галузей національного господар-
ства України. Він забезпечує виробничі та 
невиробничі потреби матеріального вироб-
ництва, невиробничої сфери, а також насе-
лення в усіх видах перевезень.

На рис. 3 та 4 представлена динаміка 
частки залізничного транспорту відповідно 
в загальному обсязі перевезень вантажів і в 
загальному обсягу перевезень пасажирів за 
2005–2017 рр.

Як ми бачимо з рис. 3, частка вантажів, 
які перевозяться залізничним транспор-
том, зменшилася з 25% у 2005 р. до 23% у 
2017 р., водночас виросла частка пасажирів, 
які користуються залізничним транспортом, 
із 5% у 2005 р. до 8% у 2016 р. (рис. 4).

У 2017 р. було змінено порядок обліку 
перевезень пасажирів залізничним тран-
спортом у приміському сполученні, що 
користуються пільгами на безкоштовний 
проїзд. Із цієї причини в 2017 р. відбулося 
різке зменшення частки перевезень пасажи-
рів, до 4%, що не відбиває реальної картини 
пасажирських перевезень.

Залізничний транспорт України був і зали-
шається галуззю, від якої значною мірою зале-
жить промисловий розвиток країни. Адапту-
ючись до змін зовнішнього середовища за 
рахунок сформованої системи стратегічного 
управління, залізничний транспорт підвищує 
не тільки свою конкурентоспроможність, а й 
формує необхідне підґрунтя підвищення кон-
курентоспроможності країни.
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Рис. 1. Структура ВВП України за видами господарської діяльності в 2017 р.[5]
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Рис. 2. Динаміка структури ВВП України за 2010–2017 рр. [5]

Рис. 3. Динаміка частки залізничного транспорту  
в загальному обсязі перевезень вантажів за 2005–2017 рр. [5]
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Згідно із Законом України «Про залізнич-
ний транспорт» від 04.07.1996, «…заліз-
ничний транспорт – виробничо-техноло-
гічний комплекс підприємств залізничного 
транспорту, призначений для забезпечення 
потреб суспільного виробництва та насе-
лення країни в перевезеннях за внутрішнім 
і міжнародним сполученнями та надання 
інших транспортних послуг усім спожива-
чам без обмежень за ознаками форми влас-
ності та видів діяльності тощо» [1].

Основними перевагами залізничного 
транспорту порівняно з іншими видами 
транспорту є:

– можливість масових перевезень ванта-
жів і пасажирів, а також висока пропускна 
та провізна здатність залізничних ліній, яка 
вимірюється десятками мільйонів тонн ван-
тажів і мільйонами пасажирів на рік за кож-
ним напрямом;

– регулярність перевезень незалежно 
від кліматичних умов, пори року та часу 
доби;

– більш висока швидкість доставки ван-
тажів і, як правило, більш короткий шлях 
перевезення порівняно з річковим і мор-

ським транспортом, у тому числі за тран-
спортними коридорами;

– більша ефективність під час переве-
зень масових вантажів на середні та великі 
відстані, особливо маршрутами;

– відносно невелика собівартість порів-
няно з іншими видами транспорту (крім 
трубопровідного);

– висока безпека руху та більш низький 
рівень шкідливості для оточуючого середо-
вища.

Водночас до недоліків залізничного тран-
спорту можна віднести такі:

– висока вартість спорудження залізнич-
них колій і відносно повільна віддача аван-
сованого капіталу (середній строк окупності 
капіталовкладень – 6–10 років);

– велика питома вага умовно-постійних 
витрат у собівартості перевезень (до 70%), 
яка обмежує можливості управління витра-
тами та доходами;

– більша витрата металу, у тому числі 
кольорового [6].

Про те, як розвивається промисловість 
країни, можна судити, зокрема, за індексами 
перевезень вантажів залізничним транспор-

Рис. 4. Динаміка частки залізничного транспорту  
в перевезенні пасажирів за 2005–2017 рр. [5]
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том. На рис. 5 видно, що індекси промис-
лового виробництва знаходяться в кореля-
ційній залежності з індексами перевезень 
вантажів залізничним транспортом. 

Тобто показники перевезень вантажів 
можуть слугувати індикаторами стану наці-
ональної економіки.

Україна має значний економічний потен-
ціал, який виражається у її потужному вироб-
ничому комплексі. Виробничий комплекс 
є складником сфери виробництва товарів і 
послуг, включаючи види виробничої діяль-
ності, що створюють матеріальні товарні 
блага (промисловість і сільське господар-
ство), а також виробничу інфраструктуру 
(наука та наукове обслуговування, будівниц-
тво із супутніми галузями, матеріально-тех-
нічне постачання, складське господарство, 
заготівля, транспорт і зв’язок з обслугову-
ванням матеріального виробництва). Таким 
чином, транспортний комплекс є важливим 
складником як виробничого комплексу, так 
і всього господарського комплексу в цілому, 

галуззю, що забезпечує своєчасне перемі-
щення сировини, напівфабрикатів, товарів 
відповідно до потреб виробництва. Зва-
жаючи на це, залізничний транспорт, як і 
транспортна галузь загалом, відноситься до 
виробничої сфери, хоча й не виробляє мате-
ріальні блага (рис. 6).

Сьогодні залізнична галузь, незважаючи 
на своє стратегічне положення, перебуває 
в кризовому стані. Причинами цього є зна-
чний знос рухомого складу та залізничної 
інфраструктури, суттєвий спад обсягів паса-
жирських і вантажних перевезень, низька 
якість залізничних послуг.

Для виходу залізничної галузі з кризи 
необхідно впроваджувати систему заходів, 
серед яких:

1. Капітальні інвестиції в оновлення 
рухомого складу залізниці та розвиток заліз-
ничної інфраструктури.

2. Розвиток мультимодальних перевезень.
3. Запровадження енергозберігаючих тех-

нологій на залізничному транспорті.

 

112,2 

108,0 

99,3 

95,7 89,9 

87,0 

102,4 

100,4 

110,6 

108,4 

97,5 

97,0 

87,1 

90,6 
98,3 

98,9 

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

105,00

110,00

115,00

120,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

% 

роки 

Індекси промислової продукції Індекси перевезень вантажів 

Рис. 5. Порівняльна динаміка індексів зростання промисловості й індексів  
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4. Створення нових робочих місць.
5. Підвищення безпеки руху та екологіч-

ності залізничного транспорту.
6. Створення ефективної моделі фінансу-

вання залізничного транспорту.
7. Розвиток вертикально інтегрованої 

структури управління залізничним тран-
спортом.

8. Розвиток державно-приватного парт-
нерства у сфері залізничного транспорту.

9. Розвиток міжнародного співробітни-
цтва у сфері залізничного транспорту.

10. Збільшення присутності на міжнарод-
них ринках, експорт транспортних послуг.

11. Організація перевізного процесу з 
використанням логістичної інфраструктури.

12. Організація швидкісного пасажир-
ського руху.

Для реалізації всіх перелічених захо-
дів необхідно створити ефективну систему 
управління залізничним транспортом, яка 
ґрунтуватиметься на принципах раціональ-
ності, об’єктивності та цілеспрямованості.

Висновки і пропозиції. Таким чином, 
у статті розглянуто залізничний транспорт 
у системі національного господарства за 
допомогою побудови комплексної моделі 
господарського комплексу України, в якій 
визначено місце залізничного транспорту 
серед інших галузей економіки, що, своєю 
чергою, дасть змогу краще зрозуміти його 
роль і значення в системі національної еко-
номіки. Також було сформовано основні 
напрями розвитку залізничного тран-
спорту в сучасних умовах господарювання. 
У подальших дослідженнях необхідно 
більш детально проаналізувати сучасний 
стан залізничної галузі України та перспек-
тиви її розвитку.
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Аннотация. В статье рассматриваются 
вопросы роли и значения железнодорожного 
транспорта в национальной экономике, под-
нимаются вопросы места железнодорожного 
транспорта в системе национального хозяй-
ственного комплекса. Приведены статисти-
ческие данные относительно доли железно-
дорожного транспорта в структуре перевозок 
за 2005–2017 гг. и общей доли транспорта в 
структуре ВВП Украины за 2010–2017 гг. 
Показана корреляционная связь между дина-
микой объемов перевозок грузов железнодо-
рожным транспортом и динамикой объемов 
промышленной продукции. Доказано, что 
объемы перевозок могут служить индикато-
ром развития национальной экономики. Пред-
ставлена модель хозяйственного комплекса, в 
которой выделено место железнодорожного 
транспорта среди других отраслей экономики, 
а также сформированы основные пути разви-
тия железнодорожного транспорта Украины.

Ключевые слова: железнодорожный 
транспорт, хозяйственный комплекс Украины, 
роль железнодорожного транспорта, транс-
портный комплекс Украины, производствен-
ная инфраструктура.
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Summary. This scientific article is devoted the role and importance of rail transport in the national 
economy. The legislative definition of rail transport is provided in this article. The issue of determin-
ing the place of rail transport in the system of the national economic complex are raised. The article 
presents the advantages of rail transport (the possibility of mass transportation of goods, the regularity 
of transportation regardless of external factors, high traffic safety, relatively low cost compared to 
other types of transport) and its shortcomings (high cost of building of railways, high proportion of 
conditional fixed costs, higher metal consumption). This article also provides statistical data on the 
share of rail transport in the structure of freight and passenger traffic in 2005-2017 and, in general, the 
share of transport in the structure of Ukraine's GDP in 2010-2017. It was determined that the share of 
transport in the structure of Ukraine's GDP decreased from 7.94% in 2010 to 6.68% in 2017. The share 
of rail transport in the structure of freight transportation decreased from 28% in 2005 to 23% in 2017. 
The share of rail transport in the passenger transportation structure increased from 5% in 2005 to 8% 
in 2016. The article shows the correlation between the dynamics of volumes of freight transportation 
by rail and the dynamics of volumes of industrial production in 2010-2017; it is proved that volumes 
of transportation can serve as an indicator of development of the national economy. The article also 
presents a model of a national economic complex, in which different types of economic activities are 
grouped in sectors of the economy and the place of rail transport is allocated among other branches 
of the national economy. The advantage of the model is that it gives a comprehensive picture of the 
situation of rail transport in the national economy system and helps to better understand the role and 
importance of rail transport in the Ukrainian economy. The model determines that rail transport is a 
strategic branch of the Ukrainian economy, an element of production infrastructure and belongs to the 
sphere of material production.

Keywords: rail transport, economic complex of Ukraine, role of railway transport, transport com-
plex of Ukraine, production infrastructure.
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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ  
ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ  

В ПЕРІОД ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF EVALUATION  
OF EFFICIENCY ANTI-CRISIS MANAGEMENT  

IN ECONOMIC TRANSFORMATION
Анотація. У статті проаналізовано визна-

чення поняття «ефективність антикризового 
менеджменту». Розглянуто основні складники 
та методику формування принципів ефектив-
ності антикризового менеджменту в період 
системної трансформації економіки. Проведе-
но аналіз показників системи антикризового 
управління. Досліджено ключові аспекти мо-
делі антикризового менеджменту. Розроблено 
інноваційну методику оцінки ефективності 
антикризового управління. Запропонована ме-
тодика складається з кількох етапів і дає змогу 
відстежувати ефективність управління в дина-
міці, виявляти слабкі ланки в системі антикри-
зового управління для коригування механізму 
управління. У підсумку зазначено, що фор-
мування принципів ефективності антикризо-
вого менеджменту має відбуватися на основі 
використання методики узагальнюючого по-
казника ефективності з урахуванням аналіти-
ко-експертних показників. Застосування опи-
саної у статті методики дасть змогу приймати 
ефективні антикризові рішення, ґрунтуючись 
на інформації про зниження ефективності 
управління згідно з показниками ефективнос-
ті антикризового менеджменту, що дає можли-
вість виявити і реалізувати приховані резерви 
антикризового управління, а також визначити-
ся з існуючими інструментами антикризового 
управління функціонуванням і розвитком під-
приємства.

Ключові слова: антикризовий менедж-
мент, механізм управління, ефективність, по-
казник ефективності, економіка.

Постановка проблеми. За умов еконо-
мічної глобалізації та складних трансформа-

ційних перетворень України в європейський 
економічний простір виникає необхідність 
удосконалення елементів системи ефектив-
ності антикризового менеджменту підпри-
ємств. Ефект від упровадження елементів 
антикризового управління повинен прояв-
лятися заздалегідь, у процесі та після про-
ходження фази гострої кризи. Зазначене 
підкреслює необхідність упровадження різ-
них заходів та інструментів антикризового 
управління на кожній стадії кризового етапу.

Науково-теоретична та практична важ-
ливість дослідження питань, пов’язаних із 
проблематикою побудови та реалізації ефек-
тивної системи антикризового управління, 
зумовила актуальність, мету та завдання 
дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Теоретико-методологічні та прак-
тичні аспекти антикризового управління 
й управління підприємствами у неста-
більних економічних умовах висвітлено 
у працях українських та зарубіжних нау-
ковців. Так, зокрема, у роботах М. Аль-
берта [1], Н.І. Кабушкіна [9], М.Х. Мескона 
[1], Б.З. Мільнера [10], Ф.У. Тейлора [11], 
Е.А. Уткіна [3], Ф. Хедоурі [1] визначено 
основні положення, принципи діяльності та 
управління підприємством; В.О. Василенко 
[4], Л.О. Лігоненко [5], І.О. Макаренко [6], 
С.В. Телін [2], А.М. Ткаченко [2] дослідили 
питання антикризового управління підпри-
ємством; О.О. Шапуровою [7] окреслено 
правила політики антикризового управ-



53

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

ління; К.В. Кондратьєвою [8] розглянуто 
проблеми та критерії оцінки ефективності 
механізму антикризового управління під-
приємствами.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Аналіз представлених 
у науковій літературі концепцій дав змогу 
всебічно оцінити проблему антикризового 
управління та зробити висновок, що пробле-
матика оцінки ефективності антикризового 
управління належить до найменш розро-
блених теоретичних питань, а тому потре-
бує проведення ґрунтовних досліджень у 
даному напрямі.

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є формулювання методичних засад оцінки 
ефективності антикризового менеджменту в 
період системної трансформації економіки.

Завдання дослідження полягає у розро-
бленні принципів антикризового менедж-
менту, аналізі показників системи антикризо-
вого підприємством та побудові ефективної 
форми антикризового управління функціо-
нуванням і розвитком підприємства.

Виклад основного матеріалу. На кож-
ному етапі життєвого циклу діяльності під-
приємства виникають загрози настання різ-
ного роду кризових явищ. Кризи можуть 
виникати не тільки з вини управлінського 
персоналу внаслідок допущеної помилки 
або невірно вибраної стратегії, а й визна-
чаються об’єктивними чинниками: коли-
ваннями ринкової кон’юнктури, недоліками 
інноваційної політики, застарінням техноло-
гії виробництва, зовнішніми економічними 
причинами та ін.

Антикризове управління є одним із напря-
мів управління підприємством, тобто, згідно 
з концепцією М. Мескона, це «процес пла-
нування, організації, мотивації та контролю, 
необхідний для того, аби сформулювати та 
досягти цілей, що стоять перед організа-
цією» [1, с. 78]. Виживання, тобто можли-
вість існувати якомога довше, є найважливі-
шим завданням більшості організацій, тому 
антикризове управління, безперечно, є скла-
довою частиною менеджменту підприємства 
у цілому [2, с. 122]. Ця теза підтверджується 
визначенням поняття антикризового управ-
ління Е.О. Уткіним – «складник загаль-

ного менеджменту на підприємстві вико-
ристовує його найкращі прийоми, засоби та 
інструменти, орієнтується на запобігання 
можливим ускладненням у діяльності під-
приємства, забезпечення його стабільного 
успішного господарювання» [3, c. 54]. Однак 
окремими українськими дослідниками [4–7] 
висловлюється думка, що будь-яке управ-
ління організацією повинно бути антикри-
зовим, тобто побудованим на врахуванні 
ризику та небезпеки кризових ситуацій. 
Ігнорування вказаного постулату зумовлює 
суттєві негативні наслідки, а використання 
антикризових методів – сприяє безболіс-
ному проходженню кризових явищ. Особли-
вістю антикризового управління є не тільки 
спрямування, а й структурно-логічна побу-
дова, спеціальний інструментарій, окремий 
суб’єкт проведення, що в комплексі й дає 
змогу розглядати антикризове управління як 
виокремлений напрям управлінської діяль-
ності [8, c. 166]. Можливість антикризового 
управління визначається, насамперед, люд-
ським чинником. Тільки усвідомлена діяль-
ність людини дає змогу знаходити шляхи 
виходу з кризових ситуацій, концентрувати 
зусилля на розв’язанні найбільш складних 
проблем, накопичувати антикризовий дос-
від, творчо використовувати його з ураху-
ванням реалій поточної макроситуації та 
особливостей господарської діяльності під-
приємства [9, c. 54].

Антикризове управління, як і будь-який 
вид управління, може бути малоефектив-
ним чи більш ефективним. Ефективність 
антикризового управління характеризується 
ступенем досягнення цілей пом’якшення чи 
локалізації позитивного використання кризи 
в зіставленні з витраченими на це ресурсами 
[2, c. 123].

Під ефективністю антикризового управ-
ління, на нашу думку, слід розуміти сукуп-
ність характеристик суб’єкта господарю-
вання, що безпосередньо впливають на 
створення сприятливих умов для досягнення 
високих результатів з меншими витратами у 
певний час.

Головне завдання антикризового управ-
ління підприємством полягає у розробленні 
найменш ризикових управлінських рішень, 
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на основі яких буде досягнуто мети та 
результату з мінімальною кількістю допо-
міжних засобів і за мінімальних негативних 
наслідків [10, c. 92]. 

Ефективність управління повинна харак-
теризуватися досягненням цілей управління, 
але існують і конкретні показники ефектив-
ності, які залежать від: мистецтва управ-
ління керівника; методології розроблення 
ризикованих рішень; наукового аналізу 
обстановки, прогнозування тенденцій ситу-
ації, що склалася; 

корпоративності, оперативності й гнуч-
кості управління; якості антикризових 

програм; системи моніторингу кризових 
ситуацій [11, c. 118].

На рис. 1 нами побудовано модель анти-
кризового менеджменту підприємства. 
У результаті орієнтованості на дану модель 
та використання пропонованих показників 
ефективності антикризового менеджменту 
підприємство матиме змогу обійти кризову 
ситуацію або ж мінімізувати її негативні 
наслідки.

З огляду на необхідність відповідності 
антикризового управління встановленим 
науковим принципам, нами пропонується 
методика оцінки ефективності антикри-

зового управління на основі визначення 
узагальнюючого показника ефективності 
антикризового управління в розрізі аналіти-
ко-експертної оцінки. 

На нашу думку, під час оцінки антикризо-
вого управління слід ураховувати не тільки 
результативні показники господарської 
діяльності керованої системи у цілому, які 
досягнуті підприємством за період впрова-
дження антикризового управління, а й показ-
ники ефективності управлінської діяльності, 
функціонування самої системи антикризо-
вого управління.

Методика, що пропонується, дає змогу 
проводити аналітико-експертну бальну 
оцінку ефективності антикризового управ-
ління на основі визначення узагальнюю-
чого показника, відстежувати ефективність 
управління в динаміці, виявляти слабкі 
ланки в системі антикризового управління 
для коригування механізму управління.

Методика оцінки ефективності антикри-
зового управління складається з трьох етапів 
(рис. 2). 

На етапі збору та оцінки інформаційних 
даних:

– установлюється періодичність оцінки 
ефективності антикризового управління; 

Рис. 1. Модель антикризового менеджменту 
Джерело: побудовано автором на основі проведеного дослідження
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– створюється спеціалізована робоча 
група; 

– визначаються інші необхідні ресурси 
для проведення оцінки, здійснюється збір 
необхідної інформації (у внутрішньому і 
зовнішньому середовищі);

– оцінюється достатність і достовірність 
отриманої інформації;

– робиться попередній висновок про 
стан підприємства.

Оскільки підприємство в системі антикри-
зового управління є одночасно і суб’єктом, і 
об’єктом антикризових дій, то етап збору та 
оцінка інформаційних даних є важливими 
з погляду визначення й аналізу кризових 
передумов, які залежать від зовнішнього і 
внутрішнього середовища підприємства.

Фінансово-інноваційний етап пов’яза-
ний з аналізом ефективності антикризового 
управління підприємством. На даному етапі 
визначається вага кількісних і якісних показ-
ників (табл. 1), об’єднаних за допомогою 

п’яти критеріїв ефективності (1–5). Кожен 
показник із табл. 1 має ваговий коефіцієнт, 
виходячи з його значущості, при цьому по 
кожній із п’яти груп критеріїв максималь-
ним значенням уважається 1. 

Під час проведення оцінки бали присвою-
ються виходячи з критеріальних значень показ-
ників, тенденцій їх зміни та експертних оцінок. 

Таким чином, можуть бути розраховані 
підсумкова оцінка ефективності по кожній 
групі критеріїв і підсумкова оцінка ефек-
тивності антикризового управління (макси-
мальне значення якої сягає п’яти балів).

Розрахунково-порівняльний етап завер-
шує процес оцінки ефективності антикризо-
вого управління, його метою є:

– узагальнення результатів аналізу та 
надання об’єктивної оцінки роботи підпри-
ємства; 

– розроблення пропозицій і рекомендацій 
щодо підвищення ефективності діяльності 
підприємства; 

Рис. 2. Процес оцінки ефективності антикризового менеджменту 
Джерело: побудовано автором на основі проведеного дослідження
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– коригування механізму антикризового 
управління.

Для узагальнення результатів оцінки 
необхідно слідувати алгоритму:

1. Присудження бала (Kn) кожному показ-
нику ефективності експертним шляхом з 
урахуванням порівняння значення кожного 
показника в поточному періоді з попереднім 
періодом і з критеріальним значенням.

2. Розрахунок окремих показників ефек-
тивності. Окремі показники ефективності 
антикризового управління підприємством 
ОПЕn всередині критеріїв ефективності 
(п’ять груп критеріїв) характеризують частку 
кожного показника в загальній ефективності 
підприємства. Розрахунок окремих показ-
ників ефективності здійснюється на основі 
вагових коефіцієнтів (Вn), присвоєних показ-
никами всередині кожної групи (сума вагових 
коефіцієнтів усередині групи = 1), і значень 
даних показників в балах (Вn), присвоєних 
експертним шляхом, за формулою:

ОПЕn = Kn * (Вn),                        (1)
де Kn – вага n-го показника ефективності;
Вn – бал, присвоєний n-му показнику екс-

пертним шляхом.

3. Розрахунок підсумкової бальної оцінки 
для кожної з п’яти груп критеріїв ефектив-
ності. Сума показників ефективності ОПЕn 
по групі критеріїв ефективності становить 
підсумкову бальну оцінку для n-ї групи кри-
теріїв ефективності (БОn):

БОn = Σ ОПЕn * Т = 1,                    (2)
де Т – кількість показників ефективності 

всередині n-ї групи критеріїв ефективності.
Показник БОn вказує на ступінь ефектив-

ності управління з конкретної групи крите-
ріїв ефективності. Для оцінки ефективності 
за групою критеріїв ефективності можна 
скористатися оціночною шкалою (табл. 2).

Критеріальні межі класифікаційних груп 
були визначені так: якщо всі показники все-
редині групи критеріїв ефективності знахо-
дяться в максимальному положенні своїх 
критеріальних значень, то в групі критеріїв 
спостерігається висока ефективність (зна-
чення відхиляються від 1% до 10%). 

Подальше зниження значень показників 
до мінімальних значень критеріальних меж 
буде свідчити про збереження ефективності 
(у межах 30%) або її істотні втрати (зни-
ження у межах 50%). 

Таблиця 1
Показники оцінки ефективності антикризового управління

Критерії оцінки 
ефективності Показник ефективності

Проміжні 
показники 

ефективності
1. Економічна 
ефективність

Величина прибутку і показники рентабельності, ефективність бізнесу 
на основі розрахунку рентабельності підприємства, ліквідність балансу, 
платоспроможність, фінансова стійкість, ділова активність підприємства 
і капіталовіддача, ринкова привабливість і активність на ринку цінних 
паперів, оцінка ймовірності банкрутства

Показник 
ефективності 

фінансово-
господарської 

діяльності
2. Адаптивність Фінансова стійкість і стабільність підприємства в часі, швидкість 

реакції керівництва на зміни в навколишнього середовища, швидкість 
прийняття рішень щодо усунення проблем, що виникають

Показник 
ефективності

системи 
менеджменту 
підприємства

3. Інноваційна 
ефективність

Якість продукції, періодичність упровадження інновацій, витрати на 
НДДКР, інноваційна ефективність

4. Соціальна 
ефективність

Умови праці, відсутність плинності кадрів, клімат у колективі, робота 
профспілки, дотримання норм керованості, середня заробітна плата, 
обсяг виплат соціального характеру, продуктивність праці, коефіцієнт 
випередження темпу зростання продуктивності праці щодо темпів 
зростання заробітної плати

5. Ефективність 
управління

Компетентність і професіоналізм управлінського персоналу, наявність 
положень, що регламентують діяльність підприємства, документів, 
стандартів, витрати на управління, коефіцієнт економічності апарату 
управління

Показник ефективності 
антикризового 
управління

Підсумковий показник ефективності випереджального управління

Джерело: сформовано автором на основі проведеного дослідження
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Отже, якщо значення початкових показ-
ників ефективності всередині групи кри-
теріїв знижуються за період більше, ніж це 
визначено їх критеріальними межами, то 
група критеріїв визнається неефективною 
й отримує оцінку ефективності менше 50% 
(менше 0,5).

4. Граничний показник для кожної групи 
критеріїв ефективності під час розрахунку 
підсумкової оцінки ефективності антикризо-
вого управління не обраховується, оскільки 
п’ять груп критеріїв, що використовуються, 
є однаково важливими в процесі прове-
дення оцінювання і мають різне значення. 
Разом із тим критерії містять у собі різну 
кількість показників, тому потрібно про-
водити оцінку критеріїв усередині кожної 
групи. Зважаючи на вказане, вважаємо, що 
підсумкову оцінку ефективності антикризо-
вого управління (ПОЕ) слід розраховувати 
за формулою:

ПОЕ = ∑ОБі * ni = 1,                   (3)

де ОБi – підсумкова бальна оцінка для i-ї 
групи критеріїв ефективності;

nі – число груп критеріїв ефективності.
Для оцінки ефективності антикризового 

управління було складено оціночну шкалу з 
декількома класифікаційними групами, що 
характеризують ступінь ефективності зазна-
ченого механізму (табл. 3). 

Встановлення критеріальних меж для 
оцінки рівня ефективності антикризового 
управління є процесом, аналогічним уста-
новленню меж по кожній окремій групі кри-
теріїв ефективності.

5. Після проведення розрахунків підсум-
кової бальної оцінки ефективності 

антикризового управління (ПОЕ) форму-
люються висновки про ефективність 

антикризового управління підприємством.
У разі виявлення потреби в удоскона-

ленні системи антикризового управління 
розробляються додаткові заходи з коригу-
вання даного процесу. Спеціалізована група 
спільно з керівництвом підприємства вно-
сить коректування в існуючий організацій-
но-економічний механізм антикризового 
управління та складники його процедури з 
урахуванням отриманих даних про ефектив-
ність антикризового управління та резуль-
тати діяльності підприємства.

Таким чином, пропонована методика 
дає змогу оцінити здатність підприємства 
до сталого функціонування або розвитку 
на етапах кризового процесу залежно від 
ефективного використання внутрішніх 
ресурсів, що уможливлює виявлення і реа-
лізацію прихованих резервів антикризового 
управління. 

Відомо, що одним із ключових понять 
антикризового управління є «розпізнавання» 

Таблиця 2
Класифікаційні групи для оцінки рівня ефективності за n-ю групою показників

Підсумкова бальна оцінка для n-ї групи  
критеріїв ефективності (БОn)

Характеристика ефективності управління  
для n-ї групи критеріїв

0-0,5 Неефективне
0,51-0,70 Малоефективне
0,71-0,90 Середньоефективне
0,91-1,0 Високоефективне

Джерело: визначено автором на основі проведеного дослідження

Таблиця 3
Класифікаційні оцінки рівня ефективності антикризового управління на основі балів,  

отриманих під час аналізу п’яти груп критеріїв ефективності
Підсумкова оцінка ефективності  
антикризового управління (ПОЕ)

Характеристика ефективності  
антикризового управління

0-2,50 Неефективне
2,5-3,50 Малоефективне
3,51-4,50 Середньоефективне
4,51-5,0 Високоефективне

Джерело: визначено автором на основі проведеного дослідження
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кризи. Швидкість наростання кризових 
явищ є прямо пропорційною можливостям 
розпізнавання кризи й обернено пропорцій-
ною результативності розпізнавання (рис. 3). 
Тому керівництву підприємства необхідно 
вміти розпізнавати симптоми ще на етапі 
прихованої кризи, щоб почати вживати захо-
дів щодо пом’якшення і подолання кризи, 
перш ніж вона перейде в гостру фазу.

Отже, запропонована методика оцінки 
ефективності антикризового управління під-
приємством дасть змогу оцінювати здатність 
підприємства до сталого функціонування 
або розвитку залежно від ефективного вико-
ристання наявних ресурсів. Бали, отримані 
під час аналізу діяльності підприємства, на 
етапі прихованої кризи, допоможуть управ-
лінській ланці прийняти найбільш ефек-
тивні антикризові рішення щодо виходу із 
ситуації, що склалася, а також визначитися з 
використанням інструментів антикризового 
управління.

Висновки і пропозиції. Отже, форму-
вання принципів ефективності антикризо-
вого менеджменту, на нашу думку, має від-
буватися на основі використання методики 
узагальнюючого показника ефективності з 
урахуванням аналітико-експертних показни-
ків. Методика складається з кількох етапів і 
дає змогу відстежувати ефективність управ-
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ління в динаміці, виявляти слабкі ланки 
в системі антикризового управління для 
коригування механізму управління. Застосу-
вання запропонованої методики дасть змогу 
керівництву підприємства приймати ефек-
тивні антикризові рішення, ґрунтуючись 
на інформації про зниження ефективності 
управління по кожному з критеріїв, що дає 
можливість виявити і реалізувати приховані 
резерви антикризового управління, а також 
визначитися з існуючими інструментами 
антикризового управління функціонуванням 
і розвитком підприємства.

Перспективи подальших досліджень, 
на нашу думку, мають бути спрямовані на 
визначення питань антикризового управ-
ління підприємствами та формування інно-
ваційного механізму вдосконалення діяль-
ності підприємств в умовах трансформації 
економіки.
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Аннотация. В статье проанализировано 
определение понятия «эффективность ан-
тикризисного менеджмента». Рассмотрены 
основные составляющие и методика форми-
рования принципов эффективности антикри-
зисного менеджмента в период системной 
трансформации экономики. Проведен анализ 
показателей системы антикризисного управ-

ления. Исследованы ключевые аспекты моде-
ли антикризисного менеджмента. Разработана 
инновационная методика оценки эффектив-
ности антикризисного управления. Предло-
женная методика состоит из нескольких эта-
пов и позволяет отслеживать эффективность 
управления в динамике, выявлять слабые зве-
нья в системе антикризисного управления с 
целью корректировки механизма управления. 
Резюмировано, что формирование принципов 
эффективности антикризисного менеджмен-
та должно происходить на основе использо-
вания методики обобщающего показателя 
эффективности с учетом аналитико-эксперт-
ных показателей. Применение описанной в 
статье методики позволит руководству при-
нимать эффективные антикризисные реше-
ния, основываясь на информации о снижении 
эффективности управления согласно пока-
зателям эффективности антикризисного ме-
неджмента, что дает возможность выявить и 
реализовать скрытые резервы антикризисно-
го управления; а также определиться с суще-
ствующими инструментами антикризисного 
управления функционированием и развитием 
предприятия.

Ключевые слова: антикризисный менед-
жмент, механизм управления, эффективность, 
показатель эффективности, экономика.

Summary. Under the conditions of economic globalization and complex transformational transfor-
mations of Ukraine into the European economic space, there is a need to improve the elements of the 
system of effectiveness of crisis management. The purpose of article is to formulated methodological 
principles for assessing the effectiveness of crisis management in the period of systemic transfor-
mation of economy. In article analyzes the definition of the concept of “the effectiveness of crisis 
management”. In our opinion, the effectiveness of crisis management should be understood as a set of 
characteristics of the entity that directly affects the creation of favorable conditions for achieving high 
results with lower costs at a certain time. The main components and methods of forming the principles 
of the effectiveness of the crisis management during the systemic transformation of the economy are 
considered. The analysis of indicators of the system of crisis management is carried out. The main 
aspects of the model of crisis management are investigated. An innovative methodology for assessing 
the effectiveness of crisis management is developed. The proposed methodology consists of several 
stages and allows monitoring the effectiveness of management in dynamics, identifying weak links in 
the system of crisis management with the aim of adjusting the management mechanism. As a result, 
it should be noted that the formation of the principles of the effectiveness of crisis management of 
enterprises should be based on the use of the method of generalizing the efficiency indicator, taking 
into account the analytical and expert indicators. The application of the methodology described in this 
article will enable to take effective anti-crisis solutions based on information on reducing the effec-
tiveness of management in accordance with the indicators of the effectiveness of crisis management, 
which enables to identify and implement hidden crisis management reserves; as well as determine the 
existing tools of crisis management of the functioning and development of the enterprise.

Keywords: crisis management, management mechanism, efficiency, efficiency indicator, economics.
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ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ 
ПІДПРИЄМСТВАМИ
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ  
ДО УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ 

CONCEPT OF LABOR RESOURCES OF THE ENTERPRISE  
AND APPROACHES TO THEIR EVALUATION

Анотація. У статті визначено підходи до 
сутності поняття «трудові ресурси», які є ос-
новним капіталом та підґрунтям для ефектив-
ної діяльності підприємства, галузі, країни. 
Трудові ресурси ототожнюються з економіч-
ною активністю населення та добровільно 
залучаються у процеси створення товару чи 
послуги економічно виправданими метода-
ми. Глобалізація світових процесів та впро-
вадження новітніх технологій виробництва, 
загострення ринкової конкуренції потребу-
ють визначення рушійних сил, які формують 
напрями розвитку людського потенціалу, що 
сформують конкурентоздатну робочу силу. 
Тому на рівні держави необхідні дієві пріори-
тетні програми із забезпечення розвитку робо-
чого потенціалу країни та зменшення відтоку 
за кордон кваліфікованих й інтелектуальних 
кадрів. Визначено об’єкти та суб’єкти держав-
ного впливу на розвиток трудових ресурсів.

Ключові слова: трудові ресурси, трудовий 
капітал, кваліфікація, освіта, продуктивність 
праці, чисельність, рух трудових ресурсів.

Постановка проблеми. Успішний розви-
ток підприємств у сучасних умовах господа-
рювання не може здійснюватися без ефектив-
ного та раціонального використання трудових 
ресурсів, що сприяє поліпшенню функціо-
нування підприємства. Водночас розуміння 
сутності трудових ресурсів та об’єктивне 
оцінювання їх праці, вчасне виявлення тру-

дових резервів для подальшого навчання та 
перенавчання, підвищення кваліфікації ство-
рюють умови для підвищення конкуренто-
спроможності як підприємства, так і галузі 
та держави у цілому. Отже, управління тру-
довими ресурсами підприємства є ключовим 
чинником, що впливає на якість продукції 
чи послуги, сприяє поліпшенню господар-
ської діяльності підприємства. Дослідження 
вирішальних чинників впливу на управління 
трудових ресурсів дає змогу враховувати 
розвиток, забезпеченість та їх використання. 
Оптимальна забезпеченість підприємств тру-
довими ресурсами, їх оцінка та виявлення 
резервів підвищення продуктивності праці 
мають велике значення для конкурентоспро-
можної діяльності будь-якого підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Управління трудовими ресурсами підпри-
ємства є предметом дослідження таких 
учених-економістів, як: Д. Богиня, А. Воро-
нін, О. Грішнова, Т. Давидюк, Т. Дибленко, 
О. Замора, Є. Качан, А. Колот, О. Крушель-
ницька, Т. Мельник, Г. Осовська, Л. Черне-
левський та ін. Водночас, незважаючи на 
значний наукові розробки, які присвячені 
питанню трудовим ресурсам, низка теоре-
тичних і практичних питань сьогодні зали-
шається невирішеною. Динамізм зовніш-
нього середовища, глобалізаційні процесі у 
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світі вносять постійні корективи в напрями 
формування та використання трудових 
витрат підприємств. Потребують регуляр-
ного дослідження питання оцінки трудових 
ресурсів, раціонального забезпечення під-
приємств трудовими ресурсами, формування 
дієвих резервів підвищення продуктивності 
праці працівників як основного складника 
розвитку підприємства.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Однак, незважаючи на 
велику кількість досліджень, присвячених 
трудовим ресурсам, та їх наукову цінність, 
чимало підходів до управління трудовими 
ресурсами потребують подальших наукових 
досліджень.

Мета статті. Метою цієї роботи є дослі-
дження управління трудовими ресурсами як 
основної рушійної сили розвитку підприєм-
ства для забезпечення конкурентоспромож-
ності підприємства, галузі, країни. 

Виклад основного матеріалу. Існує 
багато підходів до визначення поняття «тру-
дові ресурси». Для розмежування сутності 
визначень проаналізуємо основні з них.

Поняття «трудові ресурси» вперше введено 
в економічну літературу відомим академіком 
С.Г. Струміліним (1922 р.) у роботі «Наші 
трудові ресурси і перспективи», під якими 
він розумів робочу силу країни або народу 
у віці 16–49 років. Але використання даного 
економічно-соціального показника стало 
визнаним тільки із середини 50-х років ХХ ст. 
після затвердження терміну «загальні трудові 
ресурси», що включили «властиво трудові 
ресурси» і «військовослужбовців» Міжнарод-
ною конференцією статистиків праці [5]. Це 
надало подальший поштовх широким науко-
вим дослідженням та використанню держав-
ними інституціями поняття «трудові ресурси» 
як визначення носія робочої сили.

Д.П. Богиня та О.А. Грішнова визначають 
трудові ресурси як «частину населення кра-
їни, що за своїм фізичним розвитком, розу-
мовими здібностями і знаннями здатна пра-
цювати в народному господарстві» [1].

Є.П. Качан розглядає трудові ресурси як 
«сукупність носіїв робочої сили, яка здебіль-
шого визначається демографічною струк-
турою населення, встановленими межами 

працездатності як тих, що беруть участь у 
процесі праці, створенні споживчих варто-
стей і соціально-культурних цінностей, так 
і потенційно здатних до суспільно-корисної 
діяльності» [2]. 

В.О. Романішин визначає трудові ресурси як 
«головну продуктивну силу суспільства» [4].

При цьому необхідно зазначити, що тер-
мін «ресурс» у сучасному його розумінні – це 
«матеріальний засіб, цінність, запаси, кошти, 
які в разі потреби можна використати». 
Звідси, трудові ресурси можна вважати сво-
єрідним «запасом праці», як «величину від 
загальної кількості трудових ресурсів та 
їхніх якісних параметрів» з їх носієм «робоча 
сила» та економічним підґрунтям «робочий 
час», необхідним для виконання праці.

Таким чином трудові ресурси будь-якого 
підприємства необхідно розглядати двояко: 
робоча сила – продукт природи з отриманням 
соціально-економічних функцій; ресурси – 
все те, що може бути спожито з користю для 
суспільного блага. Тому ресурс – це все те, 
що витрачається в процесі виробництва 
готового продукту, із чого суспільство може 
отримати користь.

Окрім того, трудові ресурси з погляду 
економічної категорії виражають відносини 
стосовно населення, яке має фізичну та інте-
лектуальну здатність до праці відповідно до 
встановлених державою відтворювальних 
умов робочої сили.

Загалом трудові ресурси виступають 
сукупністю суспільної формації і, володіючи 
інтелектуальними здібностями, перетворю-
ють матеріально-речовинний продукт для 
задоволення власних потреб. Досягнення 
цієї сукупності відбувається в процесі спіл-
кування і праці людей, унаслідок чого й про-
являється соціально-економічне підґрунтя 
трудових ресурсів.

Таким чином, трудові ресурси – це все пра-
цездатне населення країни регіону чи галузі, 
крім абсолютно не здатних осіб виконувати 
будь-яку роботу. А під терміном «трудові 
ресурси» необхідно розуміти кількісно-якіс-
ний склад усього працездатного населення з 
його залученням на добровільній основі до 
суспільно-корисної праці виключно еконо-
мічно виправданими заходами.
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Досліджуючи поняття «трудові ресурси» і 
«робоча сила», необхідно зауважити, що з еко-
номічного погляду вони знаходяться в одному 
ряду з такими поняттями, як «працездатне 
населення» – здатність до трудової діяльності 
без врахування віку і «трудовий потенціал» – 
єдність кількісної й якісної їх характеристик 
(працездатний вік, професійна підготовка). 

Якщо взяти до уваги те, що все населення 
представлено тільки споживачами матері-
альних благ, то трудові ресурси виступають 
виробниками цих благ і характеризуються 
потенційною масою живої праці працездат-
ного населення, який володіє необхідними 
здібностями до роботи у сфері народного 
господарства як вираз економічних відно-
син з їх формування, розподілу, залучення і 
використання. 

Виходячи з того, що робоча сила є здат-
ністю людини до праці в процесі виробни-
цтва на основі цілісного використання своїх 
фізичних і духовних здібностей, то даний 
підхід надає можливість оцінити ступінь 
використаної праці як окремого працівника, 
так і їх сукупності, створюючи активне кіль-
кісно-якісне збалансування особистого й 
уречевленого чинників виробництва. Але 
при цьому не слід класифікувати робочу 
силу як потенціал (міць) будь-якого суб’єкта 
господарювання, тому що ці характеристики 
відносяться до її носіїв.

Трудові ресурси мають ототожнюватися 
з економічною активністю населення та за 
кількісним й якісним складом добровільно 
залучатися до процесів суспільно корисної 
праці економічно виправданими методами. 

Якісною неоднорідністю трудових ресур-
сів багатоукладної економіки, виступають 
розбіжності в освітньому, кваліфікаційному 
і диспозиційному потенціалі працівників, 
які носять стійкий характер з обмежуючою 
мобільною здатністю робочої сили. Це пов’я-
зано з розподілом виробництва відносно 
замкнутого сектору, особливістю якого є 
монопольна природа і базується на закрі-
пленні за видами виробництва технологій 
різних поколінь, що потребує відповідної 
якості робочих місць, або на неконкурентних 
перевагах виготовлення продукції чи наданні 
послуг. Таке привілейоване положення робо-

тодавців спонукає залучати більш професійно 
кваліфікованих і активних трудових ресурсів, 
сплачуючи їм за працю не за ринковими, а 
за завищеними своїми внутрішніми розцін-
ками (ринковий наслідок децентралізації 
заробітку), породжуючи тим самим неодно-
рідність вартісного критерію і розшарування 
робочої сили через різницю в оплаті праці.

Отже, глобалізація економіки, впрова-
дження новітніх технологій виробництва, 
загострення ринкової конкуренції потребу-
ють упровадження такої якісної оцінки до 
трудових ресурсів, як внески у збереження 
і розвиток людського потенціалу, що може 
підвищити конкурентоспроможність робочої 
сили на ринку праці. Крім того, на держав-
ному рівні необхідні дієві пріоритетні про-
грами із забезпечення соціального, трудового, 
освітянського і правового захисту робочого 
потенціалу країни від відтоку за кордон ква-
ліфікованих і інтелектуальних кадрів. Разом 
із цим постає нагальне регламентування пра-
вовстановлюючих положень між індивідуу-
мом і інститутами національної економіки та 
державою з їх повним виконанням останніми, 
що значно підвищить роль людського капі-
талу. Передусім це стосується врегулювання 
на рівні держави таких основних соціально-е-
кономічних складників, як урівноваження 
мінімальної заробітної плати і прожиткового 
мінімуму, надання пріоритету соціально-де-
мографічній політиці, активізація інститутів 
із підвищення фахової кваліфікації, сприяння 
забезпеченню зайнятості за всіма формами 
власності та надання прозорості соціаль-
но-трудовим відносинам між роботодавцями 
і найманими працівниками.

Розглядаючи трудові ресурси як систему, 
що розвивається, виходимо із діалектичного 
положення єдності її сталої та рухомої сторін. 
Мобільність, гнучкість системи є умовою її 
подальшої сталості, а сталість – результа-
том мобільності. У сталому стані система 
накопичує внутрішні протиріччя, пов’язані 
як із дією зовнішніх змінних чинників, так 
і з процесами зношення або «стомленості» 
внутрішніх елементів.

Нині для діагностування конкурентоспро-
можності підприємств широко використову-
ється бенчмаркінг бізнес-процесів – метод, 
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за яким порівнюються характеристики пев-
ного об’єкту і кращого, еталонного. При-
чому сутність бенчмаркінгу розглядається з 
двох позицій:

1) як процес порівняння показників діяль-
ності даного підприємства з відповідними 
показниками підприємств, що є лідерами у 
галузі;

2) як процес вивчення успішного досвіду 
інших підприємств та запровадження його в 
діяльності власного бізнесу.

Впровадження своєрідного бенчмаркінгу 
щодо розвитку трудових ресурсів передбачає 
вдосконалення наявних моделей оцінки його 
стану та розвитку для поліпшення діяльно-
сті підприємств різних форм власності. 

Вплив держави на розвиток трудових 
ресурсів в Україні базується на системі пра-
вових та організаційно-економічних захо-
дів держави щодо забезпечення ефективної 
зайнятості, нормальних умов праці та раці-
онального використання трудових ресурсів.

Об’єктами державного впливу на розви-
ток трудових ресурсів є:

– зайнятість у контексті регулювання про-
позиції робочої сили та робочих місць;

– соціальні відносини між роботодавцями 
та працюючими;

– трудові відносини (оплата та охорона 
праці, умови найму та звільнення);

– підготовка, перепідготовка, підвищення 
кваліфікації працівників;

– розподіл та перерозподіл робочої сили.
Суб’єктами впливу держави на розвиток 

трудових ресурсів в Україні виступають:
– Міністерство праці та соціальної полі-

тики України;
– Державна служба зайнятості;
– Державний фонд сприяння зайнятості 

населення;
– координаційні комітети сприяння зайня-

тості;
– управління праці і зайнятості населення 

місцевих державних адміністрацій;
– Державна інспекція праці.
Захисні заходи держави пов’язані із забез-

печенням гарантій зайнятості за умов зміни 
власника, приватизації, банкрутства (шля-
хом квотування робочих місць); з організа-
цією та проведенням громадських робіт; із 

договірним регулюванням трудової діяль-
ності та вдосконаленням системи виплат і 
допомоги по безробіттю, страхових систем.

За напрямами впливу держави на розви-
ток трудових ресурсів розрізняють:

– методи стимулювання чи обмеження 
попиту на працю;

– методи стимулювання чи обмеження 
пропозиції праці;

– методи впливу на структуру попиту та 
пропозиції праці;

– методи забезпечення відповідності 
попиту на працю та її пропозиції.

За формами впливу використовуються 
прямі та непрямі методи; за характером 
впливу їх можна поділити на заохочувальні, 
обмежувальні, захисні та заборонні.

За змістом методи диференціюються на 
економічні, адміністративні та адміністра-
тивно-економічні. До економічних методів 
відносять фінансову підтримку доціль-
них робочих місць, організацію громад-
ських робіт, спеціалізоване інвестування 
для створення робочих місць, підтримку 
малого бізнесу тощо. До адміністратив-
них методів належать: нормативне змен-
шення пенсійного віку і тривалості робо-
чого періоду, обмеження кількості робочих 
місць та можливостей сумісництва для 
однієї людини тощо.

За рівнем впливу методи поділяють на 
загальнодержавні, регіональні, галузеві. 
За джерелами фінансування – на держбю-
джетні, позабюджетні, за рахунок коштів 
Фонду сприяння зайнятості.

Основні методи впливу держави на роз-
виток трудових ресурсів можна об’єднати у 
такі групи:

– пряме стимулювання зайнятості;
– непрямий вплив на зростання зайнятості;
– заходи щодо скорочення пропозиції 

робочої сили;
– стимулювання самозайнятості;
– сприяння розвитку малого та серед-

нього бізнесу;
– сприяння розвитку гнучкого ринку 

праці.
В основу вибору методів державного 

впливу на розвиток трудових ресурсів мають 
бути покладені: аналіз і прогноз ситуації на 
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ринку праці, визначення переваг кожного з 
методів, оцінка наслідків їх використання, 
узгодженості та спрямованості.

Ефективні моделі діагностики рин-
ків праці запропоновано О.В. Никифоро-
вою [3]. За основне завдання діагностики 
прийнято розпізнавання та ідентифікація 
поточної ситуації на ринку праці. Запропо-
нована система діагностики включає три 
підсистеми: діагностика стану, діагностика 
адаптивних властивостей, вибір заходів 
щодо регулювання ринку. Комплекс еконо-
міко-моделей діагностики ринку праці зорі-
єнтований на ієрархічну систему індикато-
рів стану ринку і враховує вплив на нього 
непрямих ознак. Комплексний показник 
стану ринку праці базується на інтегральних 
оцінках збалансованості ринку, оплати праці 
та нецінових чинників і умов праці. Перша 
інтегральна оцінка враховує чотири індика-
тори першого рівня: незадоволений попит 
на робочу силу; рівень безробіття за методо-
логією МОП; середня тривалість зареєстро-
ваного безробіття; рівень зареєстрованого 
безробіття. Друга інтегральна оцінка врахо-
вує два індикатори: заборгованість із заро-
бітної плати та середньомісячна заробітна 
плата. Третя інтегральна оцінка включає три 
індикатори: кількість потерпілих від вироб-
ничого травматизму, кількість загиблих від 
виробничого травматизму; питома вага пра-
цюючих в умовах, що не відповідають сані-
тарно-гігієнічним нормам.

Існуючі методи та моделі впливу держави 
на розвиток трудових ресурсів виявляють як 
певну ефективність, так і обмеженість, яка 
пов’язана з їх недостатньою комплексністю 
і здатністю оцінити, з одного боку, ступінь 
сталості поточного стану трудових ресурсів 
регіону, а з іншого – умови необхідності їх 
переходу на нову стадію розвитку, а також 
наявний потенціал такого розвитку. Із цього 
випливають основні проблеми комплек-
сного оцінювання стану та розвитку трудо-
вих ресурсів.

Висновки і пропозиції. Таким чином, 
існує велика кількість трактувань поняття 
«трудові ресурси» та методів впливу на них. 
Найбільш вагомий вплив та формування 
ринку трудових ресурсів належить державі 

через правові та організаційно-економічні 
заходи для забезпечення ефективної зайня-
тості, нормальних умов праці та раціо-
нального використання трудових ресурсів. 
Окреслення об’єктів державного впливу на 
розвиток трудових ресурсів дає змогу визна-
чити методи її впливу на їх розвиток. Наявні 
методи впливу держави на розвиток трудо-
вих ресурсів як сприяють ефективному роз-
витку, так і уповільнюють його, тому й вини-
кають основні проблеми оцінювання стану 
та напрямів розвитку трудових ресурсів.
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Аннотация. В статье определены подходы к 
сущности понятия «трудовые ресурсы», кото-
рые являются основным капиталом и основой 
для эффективной деятельности предприятия, 
отрасли, страны. Трудовые ресурсы отождест-
вляются с экономической активностью насе-
ления и добровольно привлекаются в процес-
сы создания товара или услуги экономически 
оправданными методами. Глобализация ми-
ровых процессов и внедрение новейших тех-
нологий производства, обострение рыночной 
конкуренции требуют определения движущих 
сил, которые формируют направления разви-
тия человеческого потенциала, сформируют 
конкурентоспособную рабочую силу. Поэтому 
на уровне государства необходимы действен-
ные приоритетные программы по обеспече-
нию развития рабочего потенциала страны и 
уменьшения оттока за границу квалифициро-
ванных и интеллектуальных кадров.

Ключевые слова: трудовые ресурсы, тру-
довой капитал, квалификация, образование, 
производительность труда, численность, дви-
жение трудовых ресурсов.
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Summary. The article defines approaches to the essence of the concept of “labor resources”, which 
are the main capital and the basis for effective activity of the enterprise, industry, country. Labor re-
sources are identified with the economic activity of the population, and are voluntarily involved in 
the process of creating a product or service by economically justifiable methods. The globalization 
of world processes and the introduction of the latest production technologies, the intensification of 
market competition require the definition of the driving forces that shape the development of human 
potential, which will form a competitive labor force. Therefore, at the state level, effective priority pro-
grams are needed to ensure the development of the country's labor potential and to reduce the outflow 
of skilled and intelligent personnel abroad. Objects and subjects of state influence on development of 
labor resources are determined. Successful development of enterprises in modern economic conditions 
can not be carried out without effective and rational use of labor resources, which helps to improve 
the functioning of the enterprise. At the same time, understanding the essence of labor resources and 
the objective assessment of their work, timely identification of labor reserves for further training and 
retraining, and raising the level of skills creates conditions for increasing the competitiveness of both 
the enterprise and industry and the state as a whole. Hence, the management of labor resources of the 
enterprise is a key factor affecting the quality of products or services, contributes to improving the 
economic activity of the enterprise. The research of the decisive factors influencing the management 
of labor resources allows to take into account development, security and their use. The optimal provi-
sion of labor resources by enterprises, their assessment and the identification of reserves for improving 
labor productivity are of great importance for the competitive activity of any enterprise. In general, 
labor resources are a combination of social formation and possessing intellectual abilities transform 
a material-material product to meet their own needs. Achievement of this set occurs in the process of 
communication and work of people, as a result of which the socio-economic basis of labor resources 
is manifested.

Keywords: labor resources, labor capital, qualification, education, productivity of labor, number, 
movement of labor resources.



67

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

УДК 338.43.01

Кравченко М.В.
к.е.н., доцент кафедри обліку, оподаткування 

та управління фінансово-економічною безпекою,
Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Kravchenko Mykola
Dnipro State Agrarian and Economic University

Ященко В.В.
студент,

Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Yashchenko Vladyslav

Dnipro State Agrarian and Economic University

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ТА ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ  
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

THE METHODICAL APPROACHES AND THEORETICAL ASPECTS 
OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT  

OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC SAFETY SYSTEM
Анотація. Аграрні підприємства є базовим 

складником аграрного сектору України, що, 
своєю чергою, є потенціалом для розвитку на-
ціональної економіки та чинником збереження 
суверенності держави через забезпечення про-
довольчої та екологічної безпеки, формування 
соціально-економічних основ розвитку сіль-
ських територій та підвищення матеріального 
добробуту населення. Основоположним чинни-
ком ефективної діяльності та стійкого розвитку 
аграрних підприємств є система економічної 
безпеки, яка, своєю чергою, спрямована на про-
філактику та захист підприємств від зовніш-
ніх та внутрішніх загроз. Система економічної 
безпеки аграрних підприємств – це комплекс 
організаційно-управлінських, технічних, профі-
лактичних заходів, спрямованих на якісну реа-
лізацію захисту інтересів підприємства від зов-
нішніх і внутрішніх загроз. У статті визначено 
сутність економічної безпеки, основи організа-
ції та функціонування системи економічної без-
пеки аграрних підприємств. Розглянуто аспекти 
обліково-аналітичного забезпечення підприєм-
ства та визначено ефективність функціонування 
системи економічної безпеки. Запропоновано 
шляхи вдосконалення системи економічної без-
пеки підприємств аграрного сектору.

Ключові слова: теоретичні аспекти, мето-
дичні підходи, система економічної безпеки, 
аграрний сектор, ефективність системи, аналі-
тичне забезпечення.

Постановка проблеми. У сучасному світі 
функціонування підприємств надзвичайно 
залежить від системи фінансово-економіч-
ної безпеки, яка викликає неабияку необхід-
ність та зацікавленість на шляху реалізації 
нових підходів до її організації. Кожне під-
приємство з його системою фінансово-е-
кономічної безпеки, якщо бажає досягти 
поставлених цілей та завдань, повинно вихо-
дити з необхідності протистояти небезпе-
кам і загрозам. Але це стає неможливим без 
правильно організованої системи та обліко-
во-аналітичного забезпечення фінансово-е-
кономічної безпеки на підприємстві. Зараз 
велика кількість підприємств знаходиться 
в кризовому стані або у стані, який від кри-
зового відділяє декілька кроків. Щоб такого 
не було, виникає необхідність розроблення 
ефективної системи організації економічної 
безпеки підприємства та необхідність знахо-
дити засоби захисту від впливу зовнішніх та 
внутрішніх загроз [1, с. 39–51].

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Теоретичним аспектам та організації системи 
економічної безпеки присвячено багато нау-
кових праць вітчизняних і зарубіжних уче-
них. Серед зарубіжних можна відзначити: 
В. Архипова, О.А. Бородіна, Д.Л. Ламберта, 
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Л.П. Гончаренка, Т.Є. Кочергіну, Р.А. Караллі 
та ін. Значення системи економічної без-
пеки вивчали такі вітчизняні вчені, як: 
Т.Г. Васильців, Я.А. Жаліло, Є.А. Олєйні-
ков, А.І. Паламарчук, В.С. Пономаренко, 
А. Козаченко, В.П. Пономарьов, В.П. Мар-
тинюк, Т.Г. Сухорукова, Г.А. Пастернак-Та-
ранушенко, С.І. Пирожков, В.І. Щелкунов, 
В.М. Геєць, О.М. Кірієнко, Т.Т. Ковальчук, 
В.І. Мунтіян, В. Гончаров, О.Я. Маліновська, 
С.М. Ілляшенко, Т.Б. Кузенко, С.Г. Міщенко, 
М.М. Єрмошенко та ін.

Праці цих учених мають високу науко-
во-теоретичну й практичну цінність, оскільки 
надають фундаментальний і методологіч-
ний апарат та зазначають основні напрями 
подальших наукових досліджень у цій сфері 
для поглиблення та всебічного розвитку розу-
міння економічної безпеки як однієї з фун-
даментальних категорій економічної науки. 
Виходячи із цього, важливість досліджень 
організації та функціонування системи еко-
номічної безпеки аграрних підприємств 
зумовлюють актуальність теми статті.

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є дослідження теоретико-методичних підхо-
дів та обліково-аналітичних аспектів системи 
економічної безпеки аграрних підприємств в 
агропромисловому комплексі України.

Виклад основного матеріалу. Інформація 
є головним складником системи економічної 
безпеки. Центральне місце у складі інфор-
маційного забезпечення відводиться обліко-
во-аналітичному забезпеченню [3, с. 245].

Під обліково-аналітичним забезпеченням 
управління фінансовою безпекою аграрних 
підприємств ми розуміємо процес збору, 
підготовки, реєстрації та оброблення облі-
ково-аналітичних даних та прийняття на 
їхній основі управлінських рішень, що сто-
суються забезпечення захисту фінансових 
інтересів підприємств на всіх рівнях його 
фінансових відносин від впливу внутрішніх 
і зовнішніх загроз.

У поєднанні облікових та аналітичних 
операцій у загальний процес, виконанні опе-
ративного мікроаналізу та застосуванні його 
результатів під час моделювання управлін-
ських рішень у системі економічної безпеки 
підприємства полягає суть системи обліко-

во-аналітичного забезпечення. Тому її основ-
ною ціллю є надання достовірних даних 
для керування економічними процесами 
підприємства під час вибору напрямів під-
тримання його безпеки та ефективного роз-
витку. Беручи до уваги специфікацію сучас-
них загроз, на думку вчених, «зв’язуючим 
складником у системі економічної безпеки 
кожного суб’єкта господарювання повинна 
стати підсистема обліково-аналітичного 
забезпечення, ключові завдання якої поля-
гають не лише в інформаційній підтримці 
процесу гарантування економічної безпеки, 
а й у формуванні інформаційних потоків між 
суб’єктами та об’єктами безпеки, зовнішнім 
і внутрішнім середовищем».

Зазначене ґрунтується, передусім, на 
результатах аналітичних досліджень, від-
повідно до яких відсутність необхідного 
обліково-аналітичного забезпечення призво-
дить до того, що шлях до прийняття рішень 
господарюючими суб’єктами все більше орі-
єнтується на ірраціональний підхід, аніж на 
раціональний. Вирішення такої проблеми 
полягає у реалізації механізму, що лежить в 
основі обліково-аналітичного забезпечення і 
передбачає оцінювання поточного стану еко-
номічної безпеки підприємства [4, с. 237].

У сфері безпеки необхідно визначити такі 
головні шляхи використання обліково-аналі-
тичного забезпечення управління економіч-
ною безпекою підприємства: 

1) моніторинг наявного рівня економічної 
безпеки підприємства в сукупності та в роз-
різі головних функціональних частин;

2) задоволення потреб в інформації 
суб’єктів безпеки (внутрішніх та зовнішніх); 

3) надання можливості врахувати аспекти 
в час, коли йде процес прийняття та реалі-
зації кожного рішення менеджерами підпри-
ємства; 

4) відстеження зміни рівня економічної 
безпеки підприємства під впливом викликів, 
ризиків та загроз; 

5) оцінювання та забезпечення макси-
мально ефективного використання наявних 
ресурсів;

6) поєднання інтересів підприємства та 
функціонування зовнішнього середовища, 
інтересів власників, менеджерів та праців-
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ників для забезпечення сталого розвитку 
підприємства.

Нарешті, можна сформулювати основні 
функції обліково-аналітичногозабезпечення 
системи управління як частини інформацій-
но-аналітичного забезпечення:

1) інформаційна – забезпечення системи 
управління даними про діяльність підприєм-
ства внутрішніх і зовнішніх користувачів;

2) облікова – зображення фактів госпо-
дарської діяльності підприємств;

3) аналітична – виконання на підставі пер-
винної аналітичної інформації економічного 
аналізу діяльності.

Головними завданнями для обліково-ана-
літичного забезпечення системи економіч-
ної безпеки підприємства мають бути:

– аналізування діяльності підприємства 
за вказаними напрямами;

– облік господарських операцій за цільо-
вими шляхами на базі бухгалтерського обліку 
з використанням нефінансових показників;

– контроль використання матеріальних 
та нематеріальних ресурсів, точного зобра-
ження всіх господарських операцій на етапі 
планування, обліку та відповідності аналі-
тичної інформації;

– формування аналітичних бюджетів як 
джерел акумулювання планових, облікових 
та аналітичних даних [2, с. 1–17].

Цільове завдання системи обліково-ана-
літичного забезпечення як частини системи 
економічної безпеки підприємства полягає у 
з’єднанні операцій обліку та аналізу в один 
процес, здійснення оперативного мікроана-
лізу, забезпеченні безперервності цього про-
цесу і використанні його результатів за для 
створення бази даних для прийняття управ-
лінських рішень. Більш глибоке вивчення 
сутності обліково-аналітичного забезпе-
чення управління економічною безпекою 
підприємства дає змогу охарактеризувати 
головні технологічні етапи: 

1) з використанням сформованого масиву 
первинної облікової інформації здійсню-
ються виявлення, відбір, фільтр, узагаль-
нення даних, що стосуються зміни рівня 
безпеки;

2) узагальнені облікові дані підляга-
ють спеціальній аудиторській перевірці на 

достовірність та доцільність використання 
для цілей безпеки; 

3) використання методів аналізу для 
обробки перевірених облікових даних; 

4) об’єднання, узагальнення, формування 
звітів для використання користувачами – 
суб’єктами безпеки.

Система обліково-аналітичного забезпе-
чення менеджменту відіграє важливу роль 
у функціонуванні системи управління під-
приємством, забезпечуючи взаємодію різних 
структурних підрозділів та реагуючи на зміни 
внутрішнього та зовнішнього середовища. 
Під системою розуміють сукупність множин 
взаємопов’язаних елементів, які утворюють 
певну цілісність, що наведено на рис. 1. 

На сучасному етапі розвитку обліково-а-
налітична підсистема, будучи складником 
комплексної системи економічної безпеки 
підприємства, повинна передбачати збір, 
узагальнення й обробку даних оперативного, 
статистичного і бухгалтерського (фінансо-
вого й управлінського) обліку (серед них – 
дані за податковими розрахунками), а для 
економічного аналізу використовувати облі-
кову (в розрізі його видів) та позаоблікову 
інформацію.

З огляду на згадані завдання, обліково-а-
налітичне забезпечення повинно відпові-
дати таким вимогам:

– надавати користувачам інформацію про 
поточний стан і тенденції розвитку підпри-
ємства та зміну конкурентного середовища; 

– забезпечувати внутрішній контроль над 
діяльністю підприємства;- чітко та досто-
вірно відображати у зовнішній і внутрішній 
звітності всі господарські операції, що здій-
снюються на підприємстві;

– сигналізувати про виявлення суттє-
вих змін у внутрішньому та зовнішньому 
середовищі, які можуть указувати на момент 
виникнення чи реалізації певної загрози.

Щоб бути джерелом забезпечення еко-
номічної безпеки, сучасні облікові дані 
мають бути достатньо репрезентативними 
та мати необхідну значимість (суттєвість). 
Відповідно до вітчизняного законодавства в 
частині бухгалтерського обліку, здійснення 
такого завдання виконується шляхом під-
тримки принципу повного висвітлення, що 
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означає зображення у фінансовій звітності 
підприємства істотної та корисної інформа-
ції про його фінансово-майновий стан. 

До основних завдань забезпечення фінан-
сової безпеки суб'єктів господарювання 
належать оцінка рівня фінансової безпеки, 
встановлення й оцінка чинників, які вплива-
ють на неї, та на основі цього розроблення 
системи заходів, що дадуть змогу визначати 
дію загроз, небезпек та посилення дії їх 
позитивного характеру.

Під інструментарієм забезпечення фінан-
сової безпеки суб'єктів господарювання 
варто розуміти сукупність елементів, що 
застосовуються для захисту його фінан-
сових інтересів. Інструментарій включає 
фінансові методи, методи аналізу, критерії 
та індикатори, фінансові важелі та фінан-
сові інструменти тощо. Фінансові інстру-
менти – це будь-яка договірна угода, згідно 
з якою відбувається збільшення активів 
одного суб'єкта господарювання і фінансо-
вих зобов'язань іншого контрагента.

До фінансових інструментів належать:
1) платіжні інструменти (платіжні дору-

чення, чеки, акредитиви);
2) кредитні інструменти (договори про 

кредитування, векселя);
3) депозитні інструменти (депозитні дого-

вори, депозитні сертифікати);
4) інструменти інвестування (акції, інвес-

тиційні сертифікати);
5) інструменти страхування (страховий 

договір, страховий поліс);

6) інші види фінансових інструментів.
Учені-економісти найчастіше виділяють 

такі фінансові методи: фінансове прогнозу-
вання і планування, інвестування, кредиту-
вання, страхування, ціноутворення, матері-
альне стимулювання, система оплати праці 
та ін. [5, с. 23–26].

Стосовно важелів, на яких ці методи базу-
ються, виділяють: дохід, прибуток, аморти-
зацію, ціну, податки, кредити, пільги, санк-
ції, заробітну плату, дивіденди тощо.

Фінансове планування охоплює весь 
комплекс заходів як із розроблення планових 
завдань, так і з утілення їх у життя. Фінан-
сове планування – це також процес розро-
блення конкретного плану фінансових захо-
дів, тобто звичайний вид діяльності суб'єкта 
підприємництва. 

Фінансове прогнозування – це розро-
блення на тривалу перспективу змін фінан-
сового стану об'єкта у цілому та його окре-
мих складників. Прогнозування на відміну 
від планування не ставить завдання безпосе-
реднього здійснення на практиці розробле-
них прогнозів. Ці прогнози являють собою 
передбачення відповідних змін. 

Фінансове регулювання – вплив на об'єкт 
управління, за допомогою якого досяга-
ється стан стійкості фінансової системи у 
разі виникнення відхилення від заданих 
параметрів. Регулювання охоплює, голов-
ним чином, поточні заходи щодо усунення 
поточних відхилень від графіків, планових 
завдань, установлених норм і нормативів.
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Рис. 1. Елементи обліково-аналітичної системи
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Фінансове стимулювання виражається у 
спонуканні працівників фінансової служби 
до зацікавленості в результатах своєї праці. 
За допомогою стимулювання здійсню-
ється управління розподілом матеріальних і 
духовних цінностей залежно від кількості й 
якості витраченої праці.

Ще однією важливою групою фінансових 
методів є управління грошовими потоками, 
до складу якої входять управління готівкою, 
дебіторською та кредиторською заборгова-
ністю, податковий менеджмент, а також спе-
цифічні операції, наприклад факторинг.

Висновки і пропозиції. Отже, важли-
вим елементом забезпечення фінансової 
безпеки підприємства є інформаційно-ана-
літична підсистема фінансової безпеки під-
приємства, яка має містити такі дані: якісні 
й кількісні значення індикаторів фінансової 
безпеки, наявність або потенційність ризи-
ків і загроз, формалізовані фінансові інте-
реси та стан їх реалізації, стратегічний план 
(стратегія) забезпечення фінансової безпеки 
підприємства, якісні і кількісні параметри 
використання фінансових ресурсів, обсяг 
останніх, а також джерела їх надходження, 
фінансовий план (бюджет).

Інформаційне забезпечення складається 
зі статистичної, економічної, комерційної, 
фінансової та іншої інформації.

Джерела надходження інформації поділя-
ються на внутрішні та зовнішні. До внутріш-
ніх джерел належать: показники фінансового 
обліку підприємства – дані можна отримати з 
балансу, звіту про фінансові результати, звіту 
про рух грошових коштів, звіту про власний 
капітал, приміток до фінансової звітності; 
показники управлінського обліку – інформа-
ція про фінансову та комерційну діяльність 
підприємства, звітів та планів і прогнозів, 
отриманих у процесах стратегічного, так-
тичного і оперативного планування, аналізу, 
контролю і бюджетування [6, с. 35–42].

Зовнішні джерела інформації містять дані 
про:

– рівень макроекономічного розвитку кра-
їни та галузі, до якої належить підприємство;

– кон'юнктуру фінансового ринку;
– діяльність конкурентів та наявних і 

потенційних партнерів;

– галузеві показники діяльності підпри-
ємств-аналогів;

– оцінку загроз фінансовій безпеці під-
приємницької діяльності за джерелом, рів-
нем тяжкості наслідків, рівнем вірогідності, 
сферою і джерелом виникнення, тривалістю 
впливу, ступенем розвитку, ступенем напру-
женості тощо.

На нашу думку, встановлення фактичного 
рівня фінансової безпеки – ключовий етап її 
забезпечення, тому важливим є вибір інстру-
ментарію для здійснення такої оцінки.
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Аннотация. Аграрные предприятия явля-
ются базовой составляющей аграрного секто-
ра Украины, которая, в свою очередь, является 
потенциалом для развития национальной эко-
номики и фактором сохранения суверенности 
государства через обеспечение продоволь-
ственной и экологической безопасности, фор-
мирования социально-экономических основ 
развития сельских территорий и повышения 
материального благосостояния населения. Ос-
новополагающим фактором эффективной де-



72

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

ятельности и устойчивого развития аграрных 
предприятий является система экономической 
безопасности, которая, в свою очередь, наце-
лена на профилактику и защиту предприятий 
от внешних и внутренних угроз. Система эко-
номической безопасности аграрных предпри-
ятий – это комплекс организационно-управ-
ленческих, технических, профилактических 
мер, направленных на качественную реализа-
цию защиты интересов предприятия от внеш-
них и внутренних угроз. В статье определе-
ны сущность экономической безопасности, 
основы организации и функционирования 

системы экономической безопасности аграр-
ных предприятий. Рассмотрены аспекты учет-
но-аналитического обеспечения предприятия 
и определена эффективность функциониро-
вания системы экономической безопасности. 
Предложены пути совершенствования систе-
мы экономической безопасности предприятий 
аграрного сектора.

Ключевые слова: теоретические аспек-
ты, методические подходы, система эконо-
мической безопасности, аграрный сектор, 
эффективность системы, аналитическое обе-
спечение.

Summary. Agrarian enterprises are a base constituent agrarian to the sector of Ukraine, that in 
turn is potential for development of national economy and factor for maintenance of sovereignness of 
the state through providing of food and ecological safety, forming of socio-economic bases of devel-
opment of rural territories, and increase of material welfare of population. The fundamental factor of 
effective activity and steady development of agrarian enterprises is the system of economic security. 
What in turn called on a prophylaxis and defence of enterprises from external and internal threats. The 
system of economic security of agrarian enterprises is a complex of organizationally-administrative, 
technical, prophylactic measures, interests of enterprise sent to quality realization of defence from 
external and internal threats. Every enterprise with his system of safety, if wishes to attain the put aims 
and tasks, must go out after a necessity to resist to the dangers and threats. But it becomes impossible 
without the correctly organized system of safety on an enterprise. Now plenty of enterprises is in the 
crisis state or in the state that from a crisis separates a few steps, so, that such was not there are a ne-
cessity of development of the effective system of organization of economic security of enterprise and 
necessity to find facilities of protecting from influence of external and internal threats. To be the source 
of providing of economic security, modern registration data must be enough and have necessary mean-
ingfulness (importance). In accordance with a home legislation in part of record-keeping, realization of 
such task executed by support of principle of complete illumination that means an image in the finan-
cial reporting of enterprise of substantial and useful information about his financially-property state. 
The estimation of financial strength, establishment security and estimation of factors that influence on 
her belong to the basic tasks of providing of financial safety of subjects of menage, and on the basis of 
it development of the system of events, that will allow to determine the action of threats, dangers and 
strengthening of action of them positive character. The article defines the essence of economic securi-
ty, the basis of organization and functioning of the economic security system of agrarian enterprises. 
The aspects of accounting and analytical support of the enterprise are considered and the efficiency of 
functioning of the economic security system is determined. The ways of improvement of the system of 
economic safety of enterprises of the agrarian sector are offered. 

Keywords: the theoretical aspects, methodical approaches, system of economic safety, agrarian 
sector, system efficiency, analytical support.
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УДОСКОНАЛЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ СТРАТЕГІЙ  
УПРАВЛІННЯ ПОТОЧНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА

IMPROVEMENT OF THE CLASSIFICATION OF STRATEGIES  
OF MANAGING THE CURRENT ASSETS OF THE ENTERPRISE

Анотація. Вдосконалено класифікацію стра-
тегій управління поточними активами шляхом 
узгодження структури використання власного 
капіталу, довгострокових і короткострокових 
зобов’язань на фінансування необоротних ак-
тивів, постійної і варіативної частини поточних 
активів. Обґрунтовано недоцільність викори-
стання поняття ідеальної стратегії управління 
поточними активами. Запропоновано серед іс-
нуючих видів стратегій управління поточними 
активами залишити лише консервативну, ком-
промісну та агресивну. Деталізовано консерва-
тивну стратегію управління поточними актива-
ми на самофінансування, вкрай консервативну 
стратегію і помірно консервативну стратегію. 
Деталізовано агресивну стратегію на помірно 
агресивну рекомендовану, агресивну ризикова-
ну, вкрай агресивну деструктивну. Рекомендо-
вано впроваджувати у довгостроковому періоді 
компромісну стратегію управління поточними 
активами як найбільш збалансовану. Уточнено 
методи оптимізації структури оборотних акти-
вів та очікувані результати цієї оптимізації. 

Ключові слова: поточні активи, оборотний 
капітал, стратегія, класифікація, структура по-
точних активів, фінансовий менеджмент, стра-
тегія управління поточними активами, методи 
оптимізації структури поточних активів.

Постановка проблеми. Проблемами 
управління багатьох підприємств є відсут-
ність власних оборотних коштів, низька 
оборотність поточних активів, недостатня 
ліквідність, збитковість оборотних коштів, 
тому збалансований підхід до управління 
оборотними активами забезпечує стабіль-
ний розвиток підприємства. Управління 
поточними активами підприємства в частині 
розроблення стратегії їх фінансування та 

використання визначає систему управління, 
тому є актуальним і значущим.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Вибір політики, або стратегії, управління 
поточними активами є одним із центральних 
питань фінансового менеджменту підприєм-
ства. Це питання завжди знаходиться у цен-
трі інтересів багатьох учених [1–10]. Кла-
сики фінансового менеджменту підприємства 
І.О. Бланк [1] і В.В. Ковальов [2], використо-
вуючи міжнародні надбання науки управління 
активами і пасивами підприємства, свого часу 
надали повний опис структури капіталу і 
джерел його використання, систематизували 
індексний метод фінансового менеджменту, 
розробили базові поняття стратегії управ-
ління поточними активами. У подальшому 
вчені Г.А. Роганова [3], Л.С. Омельяненко, 
І.В. Піскульова [4], А.А. Садеков, К.А. Коло-
дяжна [5] та ін. [6–9] пропонували своє бачення 
стратегій управління поточними активами. 
О.М. Сукач, Н.В. Романенко запропонували 
своє бачення підходів до оптимізації управ-
ління оборотними засобами підприємства, що 
є невід’ємною частиною розроблення страте-
гії управління поточними активами. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Разом із тим думки вче-
них у питанні класифікації стратегій управ-
ління поточними активами суттєво розрізня-
ються і потребують уточнення. Немає єдності 
вчених у питаннях назв стратегій, визначення 
структури фінансування поточних активів й 
очікуваних результатів. Це викликає склад-
ності у формуванні стратегії управління 
поточними активами на підприємствах.



74

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

Мета статті. Головною метою цієї роботи є 
вдосконалення класифікації стратегій управ-
ління поточними активами, уточнення мето-
дів оптимізації структури оборотних активів.

Виклад основного матеріалу. Розро-
блення стратегії підприємства з управління 
поточними активами як довгострокового 
плану дій відповідно до вибраної довгостро-
кової мети розвитку включає такі характерні 
риси (уточнено автором за матеріалами [4]):

– існування реальної потреби в розро-
блення нової стратегії, оскільки існуючий 
розвиток не дає очікуваних результатів;

– необхідність упровадження сформу-
льованої стратегії у виробничий процес;

– необхідність урахувати причинно-на-
слідкові зв'язки, які характерні для певних 
видів оборотних коштів;

– необхідність організовувати зворотний 
зв'язок зі станом на місцях формування цен-
трів управління оборотними коштами.

На стратегію управління поточними акти-
вами впливає фінансова політика підприєм-
ства, або вибрана модель поведінки. Водно-
час фінансова політика повинна включати 
сукупність умов і норм управління оборот-
ними активами, які забезпечать досягнення 
заданого рівня рентабельності за мінімаль-
ного ризику. Політика управління оборот-
ними активами є підмножиною двох множин 
політики формування оборотних активів 
і політики їх використання [4]. Політика 
формування поточних (оборотних) активів 
визначає потребу в оборотних активах у роз-
різі конкретних груп і джерел їх формування. 
Політика використання оборотних активів 
відображає здатність підприємства перетво-
рювати поточні активи на готову продукцію 
для продажу, забезпечення рівноваги між 
активами і пасивами підприємства.

Вчені розрізняють чотири стратегії управ-
ління обіговими коштами (табл. 1): ідеальну, 
консервативну, агресивну, компромісну 
(помірну). Класифікація оборотних активів 
формується за періодом функціонування з 
виділенням постійної і змінної частин обо-
ротних активів, а також співвідношення 
дохідності та ризику. Класифікаційною озна-
кою стратегій є джерело фінансування необо-
ротних та оборотних активів.

Представники першої класифікації стра-
тегій фінансування поточних активів – 
К.А. Колодяжна, А.А. Садеков, В.В. Ковальов 
[2; 5] – сходяться на думці з представни-
ком другої класифікації – Г.О. Рогановою 
[3], що ідеальна модель фінансування обо-
ротних активів – це коли короткострокові 
зобов'язання повністю покривають оборотні 
активи. За такої моделі власний капітал і 
довгострокові зобов'язання використову-
ються виключно на фінансування необорот-
них активів.

Тільки перша і друга класифікації стра-
тегій фінансування поточних активів пропо-
нують використовувати поняття «ідеальної» 
моделі стратегії фінансування оборотних 
активів. Не можемо погодитися з авторами 
представленої класифікації, оскільки будь-
яка стратегія фінансування поточних активів 
може бути прийнятна і навіть «ідеальна» в 
певних умовах. Уважаємо, що критерієм іде-
альності політики фінансування не повинна 
бути структура джерел фінансування сама по 
собі. Для кожного окремого випадку управ-
ління поточними активами підприємства 
може бути різна структура. Однак та струк-
тура фінансування, яка забезпечує більш 
високу рентабельність поточних активів, 
може бути названа більш ідеальною порів-
няно з іншою, тому вважаємо за доцільне 
в класифікаціях стратегій фінансування 
поточних активів не використовувати назву 
«ідеальна».

Як бачимо з табл. 1, представники третього 
типу класифікацій фінансування активів не 
використовують термін «ідеальний», вони 
пропонують тільки три назви: «агресивна», 
«консервативна» і «помірна» [1, с. 6–8].

Доводиться констатувати, що вчені не 
мають єдності в характеристиці стратегій, 
що створює певну плутанину у викорис-
танні інформації.

Так, агресивна модель трьох класифіка-
цій стратегій фінансування поточних акти-
вів характеризується по-різному. У першій 
класифікації агресивною названа модель, в 
якій за рахунок короткострокових зобов'я-
зань фінансується тільки варіативна частина 
оборотних активів. У другій і третій кла-
сифікаціях агресивною стратегією названа 
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Таблиця 1 
Класифікації стратегій фінансування оборотних активів підприємства 

№ Вчені Стратегії Зміст стратегій Джерела
1 К.А. Колодяжна,

А.А. Садеков, 
В.В. Ковальов

Консервативна,
компромісна,
агресивна,
ідеальна

Ідеальна модель: 
ВК+Дзоб →НА; 
Кзоб → ПЧОА+ ВЧОА
Агресивна модель:
ВК+Дзоб →НА+ПЧОА 
Помірна (компромісна) модель:
ВК+Дзоб→НА+ПЧОА+1/2ВЧОА 
Консервативна модель:
ВК+Дзоб→НА+ПЧОА+ ВЧОА

[12; 15]

2 Г.А. Роганова Ідеальна, агресивна, 
помірна (компромісна), 
консервативна, вкрай 
консервативна, 
самофінансування

Ідеальна модель: 
ВК+Дзоб →НА; Кобяз →ОА
Агресивна модель:
ВК+Дзоб →НА+1/2ПЧОА
Помірна (компромісна) модель:  
ВК+Дзоб →НА+ПЧОА
Консервативна модель:
ВК+Дзоб→НА+ПЧОА+1/2ВЧОА
Вкрай консервативна модель:
ВК+Дзоб→НА+ОА
Самофінансування: ВК→НА+ОА

[13]

3 І.О. Бланк,
В.Б. Лапшина,
Г.О. Крамаренко,
О.Е. Чорна,
І.О. Школьник,
І.О. Боярко, 
Б.І. Сюркало

Консервативна, 
помірна (компромісна), 
агресивна

Агресивна модель:
ВК+Дзоб→ 1/2ПЧОА 
Помірна (компромісна) модель:
ВК+Дзоб →ПЧОА
Консервативна модель:
ВК+Дзоб→НА+ПЧОА+1/2ВЧОА

[1; 14; 16] 

Я.О. Квачук Агресивна модель:
Кзоб→НА+ОА
Помірна (компромісна) модель:
Дзоб→НА, Кзоб→ОА  
Консервативна модель:
Дзоб→НА+ОА

[17]

Умовні позначення: 
«→» – спрямовуються на фінансування; НА – необоротні активи; ОА – оборотні активи; ПЧОА (ВЧОА) – постійна 
(варіативна) частина оборотних активів; ВК – власний капітал; Кзоб (Дзоб) – короткострокові (довгострокові) зобов’язання.

Джерело: складено за [4]

модель, в якій за рахунок короткостроко-
вих зобов'язань фінансується вся варіативна 
частина оборотних активів і більше поло-
вини постійної частини оборотних активів. 
При цьому Я.О. Квачук у третій класифіка-
ції стратегії фінансування поточних активів 
пропонує агресивною стратегією називати 
факт фінансування за рахунок короткостро-
кової заборгованості всіх поточних активів і 
частини або всіх необоротних активів.

Також розбіжності спостерігаються у 
визначенні помірної або компромісної стра-
тегії. Перша класифікація являє собою 
помірну стратегію, коли за рахунок коротко-
строкових зобов'язань фінансується ½ варіа-
тивної частини оборотних активів. У другій 
і третій класифікаціях за помірної політики 

за рахунок короткострокових зобов'язань 
фінансується вся варіативна частина оборот-
них активів. Я.О. Квачук називає стратегію 
управління поточними активами помірною, 
якщо за рахунок короткострокових зобов'я-
зань фінансуються всі оборотні активи під-
приємства, що в першій і другій класифіка-
ціях відповідає агресивній політиці.

Консервативна політика в першій кла-
сифікації передбачає повну відсутність 
короткострокових зобов'язань і фінансу-
вання необоротних та оборотних активів за 
рахунок власних коштів і довгострокових 
зобов'язань. У другій класифікації консер-
вативна політика отримує три рівні кон-
сервативності: просто консервативна, коли 
½ варіативної частини оборотних активів 
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фінансується за рахунок короткострокової 
заборгованості; вкрай консервативна, коли 
на підприємстві немає короткострокової 
заборгованості, оборотні активи фінансу-
ються за рахунок власного капіталу і довго-
строкових зобов'язань; самофінансування, 
коли на підприємстві немає ні короткостро-
ковій, ні довгострокової заборгованості й 
усі активи, у тому числі оборотні активи, 
фінансуються виключно за рахунок влас-
ного капіталу.

Узагальнюючи теоретичні дослідження 
вчених щодо стратегії фінансування оборот-
них активів, уважаємо за необхідне запропо-
нувати у вигляді таблиці альтернативну кла-
сифікацію стратегій фінансування поточних 
активів, засновану на поступовому збіль-
шенні використання позикового капіталу 
(табл. 2).

Для опису стратегій фінансування обо-
ротних активів нами пропонується збе-
регти три види стратегій: консервативну, 
компромісну, агресивну і розташовувати їх 
у напрямі зниження питомої ваги власного 
капіталу й збільшення питомої ваги креди-
торської заборгованості.

Консервативну стратегію фінансування 
оборотних активів пропонуємо розділяти на 
три рівні:

– самофінансування, коли для фінансу-
вання всіх активів підприємство використо-
вує виключно власний капітал, позикових 
коштів немає;

– вкрай консервативна, коли для фінан-
сування всіх активів підприємство вико-

ристовує тільки власні кошти і довгостро-
кові зобов'язання;

– помірно консервативна, коли власний і 
довгостроковий позиковий капітал підпри-
ємства використовуються для фінансування 
необоротного капіталу, постійної частини 
оборотних активів і ½ варіативної частини 
оборотних активів; короткострокова забор-
гованість сформувалася і використовується 
на фінансування ½ варіативної частини обо-
ротних активів.

Консервативна стратегія фінансування обо-
ротних активів виправдана, коли підприємство 
тільки починає працювати. Підприємство має 
швидко перейти в стан компромісної і помірно 
агресивної стратегії, поступово збільшуючи 
величину короткострокових зобов'язань і 
використовуючи їх спочатку для фінансування 
всієї величини варіативної частини оборотних 
активів за компромісної політики, а внаслідок 
усієї величини варіативної частини оборотних 
активів і ½ постійної частини оборотних акти-
вів – за помірно агресивної політики фінансу-
вання. На нашу думку, компромісна і помірно 
агресивна політика фінансування оборотних 
активів є найбільш збалансованими з погляду 
використання власного і позикового капіталу, 
забезпечення стабільності, ліквідності, мінімі-
зації ризику банкрутства підприємства. Неви-
користання позикових коштів призводить 
до втрати потенціалу зростання прибутку за 
рахунок розширення виробництва, тому ком-
промісна і помірно агресивна політика підви-
щують виробничий потенціал розвитку під-
приємства.

Таблиця 2
Стратегії фінансування оборотних активів підприємства

Назва Опис розподілу джерел фінансування поточних активів
1. Консервативна
1.1. Самофінансування ВК=НА+ОА=НА+ПЧОА+ВЧОА; Дзоб=0; Кзоб=0
1.2. Вкрай консервативна ВК+Дзоб=НА+ОА=НА+ПЧОА+ВЧОА; Кзоб=0
1.3. Помірно консервативна ВК+Дзоб=НА+ПЧОА+1/2ВЧОА; Кзоб=1/2 ВЧОА
2. Компромісна (помірна) рекомендована ВК+Дзоб=НА+ПЧОА; Кзоб=ВЧОА
3. Агресивна
3.1. Помірно агресивна рекомендована ВК+Дзоб=НА+1/2ПЧОА; Кзоб=ВЧОА+1/2ПЧОА
3.2. Агресивна ризикована ВК+Дзоб=НА; Дзоб≥0; Кзоб=ВЧОА+ПЧОА=ОА
3.3. Вкрай агресивна деструктивна ВК≥0; Дзоб=0; Кзоб=(≤НА)+ОА 
Умовні позначення: 
«→» – спрямовуються на фінансування; НА – необоротні активи; ОА – оборотні активи; ПЧОА (ВЧОА) – постійна 
(варіативна) частина оборотних активів; ВК – власний капітал; Кзоб (Дзоб) – короткострокові (довгострокові) зобов’язання.

Джерело: складено автором на основі вдосконалення [1, с. 2–8]
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Агресивна ризикована стратегія фінан-
сування оборотних активів підприємства 
передбачає фінансування всіх поточних 
активів виключно за рахунок короткостроко-
вих зобов'язань. Це означає, що у підприєм-
ства немає оборотного капіталу й у зв'язку із 
цим підвищується ризик банкрутства.

Вкрай агресивна деструктивна стратегія 
фінансування оборотних активів називається 
так, тому що у підприємства немає або майже 
немає власного капіталу. Вся діяльність, у 
тому числі фінансування необоротних акти-
вів, здійснюється за рахунок короткостро-
кової заборгованості. Така ситуація може 
виникнути, якщо підприємство постійно пра-
цює збитково і нерозподілені збитки більше 
статутного фонду. Короткострокова забор-
гованість не призначена для фінансування 
нерухомості, тому під час використання її на 
ці цілі фінансовий цикл обороту поточних 
активів у багато разів уповільнюється, зни-
жується рентабельність оборотних активів, 
створюються хронічні борги, збільшується 
ризик оголошення банкрутства, рейдерського 
захоплення підприємства кредиторами.

Стратегії фінансування оборотних акти-
вів – самофінансування, вкрай консерва-
тивна і вкрай агресивна – зустрічаються 
рідко, але підприємства повинні планувати 
недопущення переходу до таких стратегій у 
зв'язку з небезпекою банкрутства. 

Л.С. Омельченко та І.В. Піскулева 
[4, с. 181] розрахували, що зі зростанням у 
структурі оборотних активів власних коштів, 
платоспроможність підприємства підвищу-
ється, але при цьому знижується потенціал 
зростання підприємства. 

Зазвичай підприємства з консервативною 
політикою фінансування оборотних акти-
вів мають низьку рентабельність або пра-
цюють збитково. Оскільки мета підприєм-
ства – не структура капіталу сама по собі, а 
рентабельна діяльність підприємства, мене-
джери повинні знаходити компроміс між 
рентабельністю, стабільністю і платоспро-
можністю підприємства. Найкращий варі-
ант – використання компромісної (помірної) 
і помірно агресивної політики.

Основними стратегічними напрямами 
управління оборотними активами підпри-

ємства є: визначення обсягу оборотного 
капіталу; визначення джерел фінансування 
капіталу; підтримка оборотного капіталу в 
розмірі, який оптимізує управління поточ-
ною діяльністю підприємства. Із цієї позиції 
важливою фінансово-господарською харак-
теристикою підприємства є його ліквід-
ність, достатній рівень якої виступає однією 
з гарантій стабільної діяльності. Втрата 
ліквідності викликає не тільки додаткові 
витрати, а й періодичні зупинки виробни-
чого процесу. За низького рівня оборотного 
капіталу виробнича діяльність не підтриму-
ється на належному рівні, звідси – можлива 
втрата ліквідності, періодичні збої в роботі 
і низький прибуток. За деякого оптималь-
ного рівня оборотного капіталу прибуток 
стає максимальним. Подальше підвищення 
величини оборотних коштів призводить до 
того, що підприємство буде мати в розпоря-
дженні тимчасово вільні, непрацюючі обо-
ротні активи, а також надлишкові витрати 
фінансування, що призводить до зниження 
прибутку.

Таким чином, стратегія управління поточ-
ними активами повинна забезпечити пошук 
компромісу між ризиком утрати ліквідності 
та ефективністю роботи. Це зводиться до 
вирішення двох важливих завдань:

а) забезпечення платоспроможності (така 
умова відсутня, якщо підприємство не здатне 
оплачувати рахунки, виконувати зобов'я-
зання, і можливе оголошення банкрутства);

б) забезпечення прийнятного обсягу, 
структури і рентабельності активів. 

Відомо, що різні категорії поточних 
активів неоднаково впливають на прибу-
ток. Високий рівень виробничо-матеріаль-
них запасів вимагає, відповідно, значних 
поточних витрат, тоді як широкий асорти-
мент готової продукції надалі може сприяти 
підвищенню обсягів реалізації і зростання 
доходів. Кожне рішення, пов'язане з визна-
ченням рівня грошових коштів, дебіторської 
заборгованості та запасів, повинно бути роз-
глянуте як із позиції рентабельності даного 
виду активів, так і з позиції оптимальної 
структури оборотних активів [9, с. 313].

Не зовсім згодні з О.М. Сукач і Н.В. Рома-
ненко [10], які пропонують для забезпечення 
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оптимальної структури поточних активів 
використовувати такі підходи:

– економічна обґрунтованість норму-
вання оборотних коштів;

– підвищення рівня рентабельності обо-
ротних коштів, забезпечення максимізації 
прибутку від їх використання;

– контроль і мінімізація обсягів утрат 
оборотних коштів у виробничому процесі;

– прискорення оборотності оборотних 
коштів за рахунок їх раціонального викори-
стання;

– побудова ефективної системи виробни-
чого менеджменту. 

Вважаємо, що у цьому переліку надані як 
підходи, так і результати управління поточ-
ними активами. 

Використовуючи запропоновані підходи 
до оптимізації структури оборотних коштів 
[10], нами пропонується вдосконалити 
методи оптимізації структури оборотних 
активів і представити їх так (рис. 1).

У результаті оптимізації структури поточ-
них активів підприємство повинно приско-
рити їх оборотність за рахунок їх раціо-
нального використання, підвищити рівень 
рентабельності поточних активів, забезпе-
чити максимізацію прибутку від їх викори-
стання.

Висновки і пропозиції. Розроблення 
стратегії управління поточними активами 
має на меті збільшення реалізованої про-
дукції, збільшення прибутку і рентабельно-

сті виробництва. Зростання рентабельності 
поточних активів є результатом зростання 
рентабельності виробництва. 

Щоб зробити вибір між вкладенням 
фінансових ресурсів у матеріальні запаси або 
зростання обсягів виробництва, необхідно 
зіставити економію від використання запа-
сів за фіксованою ціною і додатковий при-
буток від виробництва додаткової продукції 
за рахунок економії на умовно-постійних 
витратах. Також необхідно враховувати пер-
спективні переваги від освоєння додаткових 
ринків збуту за зростання виробництва. 

Найчастіше на підприємствах поточні 
активи необґрунтовано накопичуються й 
уповільнюють свій оборот у запасах, тому 
в подальшому необхідно продовжити дослі-
дження у сфері теорії і практики оптимізації 
запасів на виробництві для підвищення ефек-
тивності управління поточними активами.
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МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ ПОТОЧНИХ АКТИВІВ 

Економічна 
обґрунтованість 
нормування 
оборотних активі 

Контроль і мінімізація 
втрат оборотних активів 
у виробничому  процесі 

Побудова ефективної 
системи виробничого 
менеджменту 

Організація 
виробництва 
продукції,  що 
максимізує 
прибуток 

РЕЗУЛЬТАТИ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ: 
 прискорення оборотності оборотних активів за рахунок їх раціонального використання; 
 підвищення рівня рентабельності оборотних активів, забезпечення максимізації прибутку від їх 
використання.  

Рис. 1. Методи оптимізації структури поточних активів
Джерело: розроблено автором шляхом удосконалення [10]
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Аннотация. Усовершенствована классифи-
кация стратегий управления текущими акти-
вами путем согласования структуры использо-
вания собственного капитала, долгосрочных и 
краткосрочных обязательств на финансирова-

ние необоротных активов, постоянной и вари-
ативной части текущих активов. Обоснована 
нецелесообразность использования понятия 
идеальной стратегии управления текущими 
активами. Предложено среди существую-
щих видов стратегий управления текущими 
активами оставить только консервативную, 
компромиссную и агрессивную. Детализи-
рована консервативная стратегия управления 
текущими активами на самофинансирование, 
крайне консервативную стратегию и умеренно 
консервативную стратегию. Детализирована 
агрессивная стратегия на умеренно агрессив-
ную рекомендованную, агрессивную риско-
ванную, крайне агрессивную деструктивную. 
Рекомендовано внедрять в долгосрочном пе-
риоде компромиссную стратегию управления 
текущими активами как наиболее сбаланси-
рованную. Уточнены методы оптимизации 
структуры оборотных активов и ожидаемые 
результаты этой оптимизации. 

Ключевые слова: текущие активы, обо-
ротный капитал, стратегия, классификация, 
структура текущих активов, финансовый ме-
неджмент, стратегия управления текущими 
активами, методы оптимизации структуры те-
кущих активов.

Summary. Developing a strategy for managing current assets provides a structure of financial re-
sources for the productive activity of the enterprise, so the choice of strategy is an important stage 
in financial management. However, there is no unity of scientists in the questions of the names of 
strategies, definition of the structure of financing of current assets, and expected results. This raises 
complexity in shaping the strategy of managing current assets at enterprises, and makes it relevant 
to improve the classification of current asset management strategies. Classification of current assets 
is formed over the period of functioning with the allocation of a constant and variable part of current 
assets, as well as the ratio of profitability and risk. The classification of the strategies is the source 
of financing for non-current and current assets. Improved classification of current asset management 
strategies by reconciling the structure of use of equity capital, long-term and short-term liabilities to 
finance non-current assets, the fixed and variable portion of current assets. The inexpediency of using 
the notion of an "ideal strategy" for managing current assets is substantiated. It is substantiated that 
financial strategy is effective, if it includes a set of conditions and norms of management of circu-
lating assets, which will ensure the achievement of a given level of profitability with minimal risk. 
It is proposed to leave only existing conservative, compromise and aggressive types of current asset 
management strategies. A conservative strategy for managing current assets is detailed: self-financing, 
a highly conservative strategy and a moderately-conservative strategy. Detailed aggressive strategy 
on: moderately aggressive-recommended, aggressive-risky, extremely aggressive, or destructive. It is 
recommended to introduce in the long run a compromise strategy for managing current assets as the 
most balanced one. Methods for optimizing the structure of current assets and expected results of this 
optimization are specified. As a result of optimization of the structure of current assets, the company 
should accelerate their turnover through their rational use, increase the profitability of current assets, 
and ensure maximization of profits from their use.

Keywords: current assets, working capital, strategy, classification, structure of current assets, fi-
nancial management, strategy of management of current assets, methods of optimization of structure 
of current assets.
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТОВАРОРУХОМ  
В УМОВАХ МАРКЕТИНГОВОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

STRATEGIC ADMINISTRATION BY TOWARROR  
IN THE CONDITIONS OF MARKETING ORIENTATION

Анотація. У статті визначено сучасні про-
блеми управління товарорухом на підприєм-
ствах України та запропоновано перспективні 
напрями їх розв’язання. Проаналізовано кор-
поративну стратегію торгових підприємств 
для визначення їх конкурентоспроможності. 
Означено підходи до модернізації маркетинго-
вої діяльності більшості підприємств України. 
Під час управління товарорухом необхідно ке-
руватися такими принципами, як: оптималь-
на ланковість товароруху, найкоротші шляхи 
товароруху, уніфікація технологічних схем, 
оптимізація технологічних операцій, ефек-
тивне використання транспортних засобів і 
торговельно-технологічного обладнання, ра-
ціональний розподіл функцій між учасниками 
розподілу. Необхідність усебічного вивчення 
і вирішення проблем управління товарорухом 
в умовах корінної перебудови діяльності під-
приємств торгівлі зумовлює цільову спрямо-
ваність у дослідженні із цього питання. 

Ключові слова: підприємство, товарорух, 
управління, постачальники, посередники, 
конкуренти, ринкова позиція, стратегія.

Постановка проблеми. На сучасному 
етапі розвитку національної економіки в 
умовах сформованих економічних зв'язків і 
конкурентного середовища стає актуальним 
упровадження нових для економіки методик 
просування товару. Як для виробника, так і 
для будь-якого посередника зараз важлива 
сучасна грамотно спроектована техноло-
гія каналу просування товару до кінцевого 
споживача, яка знижує витрати, розширює 
можливості в наданні додаткових послуг і 
в кінцевому підсумку підвищує фінансовий 
результат, що дає змогу вигравати в конку-
рентній боротьбі за споживача. Актуальність 
вибраної теми полягає у тому, що в сучас-
них умовах вимоги до організації торгівлі 
зростають у зв'язку з розширенням асорти-
менту, ускладненням господарських зв'язків 
з іншими галузями народного господарства, 
широким упровадженням у торгівлю досяг-
нень науково-технічного прогресу, розши-
ренням географії виробництва, розвитком і 
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вдосконаленням матеріально-технічної бази 
торгівлі, що вимагає більш глибокого аналізу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Оскільки в загальному розумінні товаро-
рух – це система, яка має забезпечувати 
доставку товарів до місць продажу, а товарів 
виробничого призначення, як правило, – до 
місць установлення або споживання у точно 
визначений час із максимально високим 
рівнем обслуговування покупця, то вдоско-
налення процесу товароруху є потужним 
інструментом стимулювання попиту.

Існують різні думки щодо вживання тер-
міна «товарорух». Одні фахівці з марке-
тингу вважають, що це потік готової продук-
ції до споживача (Г. Армстронг, Ф. Котлер, 
А.М. Виноградська), інші включають у нього 
такі види діяльності на більш ранніх етапах 
виробництва, як придбання і переміщення 
сировини (А.Г. Кальченко, Ж.-Ж. Ламбен, 
Д. Бенсон, Дж. Уайхед) [1–4]. Проте біль-
шість авторів пов'язує це поняття з матері-
алопотоком і потоком інформації. Це твер-
дження більш правильне.

«Товарорух – це система, яка забезпечує 
фізичне переміщення товарів і послуг від 
виробника до споживача, зокрема транспор-
тування, зберігання, здійснення угод, пере-
дачу права власності, управління каналами 
збуту та сервісне обслуговування» [5, с. 57]. 
Зарубіжні вчені окремо виділяють також 
поняття потоку, під яким розуміють сукуп-
ність функцій, які послідовно виконуються 
учасниками каналу. Таким чином, товарні 
потоки та супроводжуючі їх потоки (фінан-
сові, сервісні, інформаційні) застосовують 
для опису руху. Потоки переговорів (інфор-
маційні потоки), фінансування та ризику 
(фінансові потоки) є двосторонніми, водно-
час потоки замовлень (інформаційні потоки) 
та платежів (фінансові потоки) прямують 
тільки у зворотний бік [6]. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Ефективне функціону-
вання сучасних підприємств неможливе без 
ефективної організації товароруху. Однак 
успішній діяльності торговельних підпри-
ємств на ринку перешкоджає низка важливих 
проблем: окремі складники інфраструктури 
ринку за об’єктивних і суб’єктивних причин 

не повною мірою використовуються суб’єк-
тами господарювання. Причинами цього є 
замалі обсяги продукції, що виробляється; 
недостатність часу та брак коштів на те, щоб 
займатися пошуком інформації щодо вико-
ристання елементів інфраструктури товар-
ного ринку реалізації виробленої продукції; 
мала поінформованість щодо можливостей 
взаємодії з ними; немає конкурентного сере-
довища відповідних послуг.

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є визначення ефективної маркетингово-орі-
єнтованої стратегії управління товарорухом 
на торговому підприємстві. 

Виклад основного матеріалу. Рівень 
управління товарорухом впливає на його пла-
новість, ритмічність і оперативність. Квалі-
фікований аналіз інформації про хід реаліза-
ції товарів, обсяги й структуру їх запасів дає 
змогу отримати потрібні дані про етап тор-
гівлі, більш обґрунтовано розробляти замов-
лення на виробництво і постачання товарів, 
оперативно регулювати товарні потоки.

Операції, що виконуються у процесі това-
роруху, мають повний кількісний вимір, 
що дає можливість широко застосовувати в 
управлінні й плануванні математичні методи 
з використанням ЕОМ. Для цього слід органі-
зувати чітку систему інформаційного зв'язку 
між постачальниками, складами, оптовими 
і роздрібними торговельними підприєм-
ствами, транспортними підприємствами на 
основі уніфікації форм документів та сис-
теми збору інформації. 

Результати планування товароруху роблять 
помітний вплив на маркетингові програми 
фірми і прийняття правильних рішень щодо 
вибору каналів збуту продукції. Це, своєю 
чергою, впливає на величину витрат фірми. 
Важливою особливістю планування това-
роруху є правильне визначення форми орга-
нізації торгівлі. При цьому слід правильно 
вибрати канал товароруху – прямий або за 
участі посередника.

«Під час вибору каналу товароруху основ-
ною умовою є його доступність для вироб-
ника. Для досягнення комерційного успіху 
під час використання того чи іншого каналу 
товароруху треба ретельно проаналізувати 
всі фінансові питання. Необхідно провести 
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порівняльну характеристику витрат під-
приємства на можливі канали збуту. При 
цьому слід мати на увазі, що на початковій 
стадії роботи підприємства збутові витрати 
зростають, але вони не носять постійного 
характеру.

Важливо відзначити й те, що вибір каналу 
збуту зазвичай пов'язаний з укладанням 
довгострокових угод між контрагентами. 
Неправильний вибір каналу розподілу може 
викликати анулювання юридичних угод, 
що, природно, позначиться на результатах 
роботи підприємства і посередників, що 
беруть участь у цій угоді» [7, c. 152]. Після 
того як вибрано канали товароруху, перед 
керівництвом підприємства постає ціла 
низка завдань щодо успішного управління 
цими каналами. Вирішення кожного з них 
переслідує певну мету і досягається кон-
кретними методами. 

Основні управлінські рішення під час 
розроблення комплексу товароруху в умо-
вах маркетингової орієнтації підприємства 
пов'язані з обробкою замовлень, складуван-
ням, транспортуванням, створенням необ-
хідних товарно-матеріальних запасів.

Конкретний перелік цілей підприємства 
зумовлюється проблемами, які стоять перед 
цим підприємством, і може бути відмінним 
як на різних підприємствах, так і в різні 
періоди часу на одному і тому ж підприєм-
стві. Правильне встановлення конкретних 
цілей дасть змогу спрямувати зусилля всіх 
працівників підприємства на їх досягнення.

Цілями управління товарорухом фірми є 
організація руху фізичних потоків товарів, 
своєчасне спрямування їх у потрібне місце 
в необхідний час, максимальне задоволення 
посередників та кінцевих споживачів (за 
високого рівня обслуговування), досягнення 
намічених показників обсягу продажу та 
прибутку.

Елементом системи планування товаро-
руху є управління товарними запасами.

«Управління обсягом запасів здійсню-
ється відповідно до однієї з трьох стратегій, 
які мають переваги та недоліки.

Перша стратегія називається «фіксова-
ний розмір замовлення». Сутність її полягає 
в тому, щоб використати фіксований розмір 

замовлення, треба здійснювати регулярний 
(часом щоденний) контроль залишків і бути 
впевненим у тому, що розрахунковий час 
виконання замовлення не буде порушено.

Друга стратегія називається «фіксований 
інтервал» – замовлення мають здійснюва-
тися регулярно, однак кількість виробів кож-
ного разу може бути різною. Під час ревізії 
до моменту закінчення фіксованого інтер-
валу встановлюють кількість проданих виро-
бів і виписують замовлення на цю величину.

«Фіксований інтервал» фірми-експортери 
вважають вигіднішою стратегією, оскільки 
у такому разі більш рівномірно знижується 
виробництво, а центральний склад дає змогу 
вирівнювати коливання попиту, слугуючи 
своєрідним буфером.

Третя стратегія називається «один на один». 
До кожного виробу прикріплюють ярлик, що 
складається з двох частин (якщо деталі малі 
або вважається недоцільним прикріплювати 
до кожної з них ярлик, ціла пачка ярликів зна-
ходиться в комірці або в контейнері, де збері-
гаються деталі). У момент продажу одна поло-
вина ярлика відривається і відправляється на 
центральний або регіональний склад, а друга 
залишається у продавця як звітний документ. 
Склад у стислі строки поповнює запас виро-
бів у продавця [8, с. 95]. 

Будь-яке підприємство функціонує не 
відокремлено, а в певному середовищі. Цим 
середовищем виступає сукупність актив-
них суб'єктів, сил і чинників, які впливають 
на результати діяльності підприємства, на 
досягнення поставлених цілей.

До найважливіших чинників цього сере-
довища, що впливають на ефективність і 
фінансову стійкість підприємства, на які воно 
не може впливати, якими воно не управляє, 
але повинно до них пристосовуватися, нале-
жать: політико-правові, економічні, соціаль-
но-демографічні і технологічні зміни, тобто 
так звані PEST-фактори. 

Мікросередовище підприємства, як пра-
вило, аналізується за п’ятьма напрямами: 
постачальники, споживачі, конкуренти, 
посередники і контактні аудиторії.

Дослідження споживачів, їхніх смаків, 
побажань, мотивів, переваг тих або інших 
товарів, структури потреб та їх урахування 
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під час прийняття управлінських рішень є 
найважливішою умовою забезпечення кон-
курентоспроможності підприємства та його 
товарів [9, c. 62].

Проведено дослідження ТОВ «Борис-
фен трейдінг», що займається оптово-роз-
дрібною торгівлею і зберіганням широкого 
асортименту продовольчих товарів та това-
рів народного споживання непродовольчої 
групи. Використовуючи засоби експертних 
оцінок, результати власних спостережень 
та метод анкетування, виявлено основні 
характеристики споживачів, мотиви, що збу-
джують їх приймати рішення щодо купівлі 
товарів, міру їхнього впливу на діяльність 
підприємства, обсягу попиту. 

Проаналізовано внутрішнє середовище 
підприємства за оцінкою ефективності діяль-
ності апарату управління підприємства.

Розрахуємо по кожному відділу коефіці-
єнт повноти охоплення функцій за форму-
лою: 

Ê
V

Vïî
âô

ñ

=  ,                          (1) 

де Êïî  – коефіцієнт повноти охоплення 
функцій; Vâô  – обсяг виконаних функцій; 
Vñ  – весь обсяг функцій.

Результати розрахунків представлено в 
табл. 1.

Проаналізувавши табл. 1, можна зробити 
такі висновки: найбільше повно свої функ-
ції на підприємстві виконує бухгалтерія (1), 

більше уваги варто приділити керівнику 
підприємства транспортно-складському від-
ділу, що в неповному обсязі дотримується 
виконання своїх функцій (0,84), також недо-
статньою мірою виконує свої функції відділ 
постачання та збуту (0,87).

Зовнішні можливості й загрози подано в 
табл. 2.

Із табл. 2 можна визначити, які з пев-
них зовнішніх чинників мають найбільший 
позитивний або негативний вплив на ТОВ 
«Борисфен трейдінг».

Внутрішню структуру організації назива-
ють ще внутрішнім середовищем. До неї від-
носяться функціональні структури фірми, що 
забезпечують управління, розроблення і тес-
тування нових товарів, просування товарів до 
покупців, збут, обслуговування, взаємини з 
постачальниками й іншими зовнішніми орга-
нами. У поняття внутрішнього середовища 
так само входять кваліфікація персоналу, 
система передачі інформації і т. д. [10, c. 105]

Таким чином, аналіз внутрішнього сере-
довища є управлінським обстеженням функ-
ціональних зон організації для визначення 
сильних і слабких сторін організації, пред-
ставлених у табл. 3.

Отже, визначені загрози і можливості, а 
також сильні й слабкі сторони ТОВ «Борис-
фен трейдінг» дають можливість визначити 
ринкову позицію підприємства і намітити 
подальший вектор розвитку.

Таблиця 1 
Аналіз повноти охоплення функцій ТОВ «Борисфен трейдінг»

Назва відділу Коефіцієнт повноти охоплення функцій
Відділ постачання та збуту 0,87
Транспортно-складський відділ 0,84
Адміністративно-господарський відділ 0,94
Бухгалтерія 1

Таблиця 2 
Зовнішні можливості й загрози ТОВ «Борисфен трейдінг»

Можливості Загрози
1. Збільшення обсягів експорту та імпорту 1. Постійні зміни у законодавстві
2. Збільшення асортименту товарів-замінників 2. Жорстка податкова політика
3. Збільшення кількості засвоєних нових видів товарів 3. Зростання рівня інфляції
4. Збільшення ВВП 4. Зростання рівня безробіття
5. Дії антимонопольного комітету 5. Зменшення грошових доходів населення
6. Високий вплив Інтернету 6. Зменшення чисельності населення
7. Сертифікація товарів і послуг 7. Зростання індексу споживчих цін
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Одним із найпопулярніших інструментів 
стратегічного управління, який дає змогу 
побудувати стратегічний баланс і проаналі-
зувати можливі стратегії поведінки підпри-
ємства у ринковому середовищі, є так зва-
ний SWOT-аналіз [11]. 

Результати аналізу зовнішнього і вну-
трішнього середовища зведено в загальну 
таблицю для SWOT-аналізу ТОВ «Борисфен 
трейдінг», використовуючи основні моменти 
з переліку слабких та сильних сторін підпри-
ємства, загроз і можливостей для нього.

Отже, проблемами стратегічної діяльності 
підприємства є мінливість зовнішнього сере-
довища, активна діяльність конкурентів, зни-
ження економічних показників ТОВ «Борис-
фен трейдінг». Для вирішення цих проблем 
підприємству необхідно використовувати свої 
сильні сторони і враховувати можливості та 
загрози з боку зовнішнього середовища; при 
цьому ключовими чинниками успіху мають 
бути: широкий асортимент товарів; викори-
стання переважно однорівневого каналу роз-
поділу; високий рівень стимулювання покуп-
ців; вигідне місце розташування; зростання 
продуктивності праці тощо.

Середню ефективність управління товаро-
рухом для ТОВ «Борисфен трейдінг» має по 
таких показниках, як швидкість виконання 
замовлення, здатність системи обслугову-
вання підприємства задовольняти особливі 
потреби споживачів, відповідність стратегії 
закупівельної діяльності стану зовнішнього 
середовища, відповідність стратегії потен-
ціалу підприємства, відповідність асорти-
ментної структури підприємства запитам 
споживачів, забезпечення стійкості наявних 
конкурентних переваг, забезпечення ліди-
рування в галузі за рахунок ефективного 

управління товарорухом, безперебійність 
виконання логістичних операцій, забезпе-
чення гнучкості стратегії у сфері закупівлі, 
маркетингова активність у сфері закупівель-
ної діяльності підприємства, ефективність 
використання закупівельного потенціалу, 
ефективність системи каналів товароруху.

Отже, доцільно за цими напрямами зро-
бити певні зміни та вдосконалення, які 
якісно відобразяться на управлінні товаро-
рухом.

Високу оцінку ефективності управління 
товарорухом підприємство отримало за 
такими показниками, як забезпечення мож-
ливостей виходу на нові ринки та доціль-
ність договірної політики (табл. 4).

Оцінивши привабливість управління 
товарорухом на ТОВ «Борисфен трейдінг» 
(табл. 4), можна сказати, що управління 
товарорухом знаходиться на середньому 
рівні, при цьому погані умови для зберігання 
товару, відсутній кваліфікований персонал, а 
також майже не надається сервісне обслуго-
вування, але достатні умови постачання.

ТОВ «Борисфен трейдінг» має ліній-
но-функціональну організаційну структуру, 
яка є оптимальною для даного підприємства. 
Такий вид організаційної структури з’єднує 
найкращі боки лінійної та функціональної 
структур та ліквідує недоліки останніх. 

Найкращими сторонами є: відповідаль-
ність, установлені обов’язки, чітке розпо-
ділення обов’язків та повноважень, опера-
тивний процес прийняття рішень, простота 
розуміння та використання, можливість 
підтримувати необхідну дисципліну. Резуль-
татом вивчення розподілу функцій щодо 
управління товарорухом ТОВ «Борисфен 
трейдінг» стала складена матриця розподілу 

Таблиця 3 
Сильні і слабкі сторони ТОВ «Борисфен трейдінг»

Сильні сторони Слабкі сторони
1. Широкий асортимент товарів 1. Не проводяться маркетингові дослідження
2. Використання переважно однорівневого каналу розподілу 2. Недостатньо розвинена матеріальна база підприємства
3. Високий рівень стимулювання покупців 3. Майже відсутня рекламна діяльність
4. Вигідне місце розташування 4. Зниження прибутковості підприємства
5. Зростання продуктивності праці 5. Низькі показники фінансової стійкості і ліквідності
6. Контроль якості товарів 6. Недостатнє стимулювання працівників
7. Ціни на товари доступні для широкого кола споживачів 7. Недостатньо високий престижний рейтинг
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функцій в апараті управління ТОВ «Борис-
фен трейдінг», яка представлена в табл. 5.

У результаті дослідження процесу управ-
ління товарорухом на ТОВ «Борисфен трей-
дінг» можливо зробити такі висновки: діяль-
ність підприємства регулюється Законом 
України «Про господарські товариства», 
Цивільним та Господарським кодексами 
України та іншими законодавчими актами; 
головними конкурентами ТОВ «Борисфен 
трейдінг» будуть ті підприємства, які можуть 
істотно вплинути на діяльність і забирати 
клієнтів. Непрямі конкуренти для ТОВ 
«Борисфен трейдінг» – ті, що займаються 
аналогічною діяльністю, але в суміжній 
ніші; підприємство має декілька показни-
ків, за якими управління товарорухом було 

б повністю неефективним: відповідність 
кваліфікації персоналу підприємства страте-
гії підприємства у сфері управління товаро-
рухом та оцінка ступеня ризику управління 
товарорухом на підприємстві.

Для досягнення генеральної мети потрібно 
довести її зміст до кожного рівня та вико-
навця на підприємстві, визначити внесок 
кожного з працівників у стратегічний успіх 
підприємства взагалі. Це можна забезпечити 
за допомогою декомпозиції цілей та завдань, 
тобто побудовою «дерева цілей», де встанов-
люються конкретні, виміряні завдання, що 
лежать в основі конкретних видів робіт

Що стосується стратегії, то спочатку 
вивчаються запити споживачів, а потім 
визначаються технологічні можливості для 

Таблиця 5 
Матриця розподілу функцій товароруху в апараті управління ТОВ «Борисфен трейдінг»
Функції Відділ постачання та збуту

Планування Розроблення нормативів запасів продукції;
розроблення стандартів підприємства з організацією збереження, постачання, збуту, 
транспортування товарів;
складання звіту щодо використання планів реалізації.

Організація Підготовка даних для складання претензій на поставки недоброякісних товарів;
оформлення документів на відвантаження продукції;
забезпечення оптимальних поставок товарів;
складання договорів;
складання заяв;
оформлення розрахункових та платіжних документів. 

Мотивація Стимулювання збуту;
стимулювання постачальників, покупців та посередників.

 Контроль Здійснення обліку ТМЦ;
контроль рівня і кількості товарних запасів;
облік заяв та специфікацій;
перевірка відповідальності, обсягу, номенклатури продукції, плану і виробництва;
контроль виконання замовлень, якості товарів;
контроль виконання умов договору.

Регулювання Удосконалення договірної роботи;
удосконалення комерційної діяльності.

Таблиця 4 
Оцінка привабливості управління товарорухом ТОВ «Борисфен трейдінг»

Критерій оцінки Вага ТОВ «Борисфен трейдінг» 
у балах зважена 

Умови постачання 0,20 4 0,80
Умови зберігання 0,15 2 0,30
Мінливість попиту 0,20 3 0,60
Економічність збуту 0,17 3 0,51
Наявність кваліфікованого персоналу 0,13 2 0,26
Сервісне обслуговування 0,15 2 0,30
Загалом 1,00 - 2,77

Шкала оцінювання: 5,00 – високий рівень управління товарорухом, 
1,00 – низький рівень управління товарорухом
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розроблення товару, який може задоволь-
нити ці запити, характерно обмеження інно-
вацій, використання вже перевірених управ-
лінських рішень і методів [11, c. 245].

На відміну від місії, яка задає загальні 
орієнтири, напрями розвитку підприємства, 
що визначають сенс його існування, цілі фік-
сують кінцеві етапи, до яких воно прагне. 
Серед базисних стратегій розвитку бізнесу 
підприємств для такого підприємства, як 
ТОВ «Борисфен трейдінг», було вибрано 
стратегію внутрішнього зростання, тому що 
її основною ідеєю є те, що фірма намага-
ється поліпшити свій продукт або виробляє 
новий, не змінюючи при цьому галузь.

Стратегічний набір – це система стратегій 
різного типу, що їх розробляє підприємство 
на певний відрізок часу, яка відбиває специ-
фіку функціонування та розвитку підпри-
ємства, а також рівень його претендування 
на місце й роль у зовнішньому середовищі 
[12, c. 87].

Загальні стратегії задають параметри 
стратегічного набору, тому треба кожного 
разу досліджувати їх обґрунтованість і мож-
ливість виконання. Своєю чергою, інші 
складники стратегічного набору є засобами 
досягнення загальних стратегій, тому треба 
ретельно досліджувати окремі складники 
стратегічного набору, їхній взаємний вплив 
і підтримку. Остаточно виділимо стратегіч-
ний набір за допомогою вибору корпоратив-
ної стратегії, ділової та функціональної.

Корпоративна стратегія ТОВ «Борис-
фен трейдінг» – це стратегія стабілізації, 
необхідність даної стратегії виникає за 
наявності коливань розміру доходів, стра-
тегічними альтернативами виступають: 
економія наявних ресурсів, ревізія витрат, 
оживлення, зменшення питомих витрат, 
відродження рівня доходу, стабілізація еко-
номічної діяльності.

Функціональна стратегія, підтримуючи 
корпоративну та ділову стратегії, підпоряд-
ковує функціональні системи підприємства 
досягненню загальних цілей. Серед марке-
тингових функціональних стратегій для ТОВ 
«Борисфен трейдінг» найбільш оптималь-
ною є стратегія збереження частки ринку: 
акцентування на великі обсяги продукції 

за стабільних цін із підвищенням її яко-
сті; збільшення доходів за рахунок надання 
додаткових послуг; підсилення інновацій; 
збільшення обсягів продажу за одночасного 
незначного зниження цін. 

Розробляючи загальну стратегію підпри-
ємства, враховують певні чинники, що пере-
бувають під безпосереднім впливом керівни-
ків. Значну роль відіграють фази життєвого 
циклу підприємства, від яких залежить зміст 
стратегічного набору.

Залежно від стадії життєвого циклу ТОВ 
«Борисфен трейдінг», а воно знаходиться на 
стадії росту, продуктово-товарна стратегія 
буде спрямована на продукти з доповненням 
та споріднену диверсифікацію. 

Серед фінансових стратегій вибрано 
стратегію рефінансування, яка передбачає 
управління грошовими потоками, спряму-
вання частки прибутку на фінансування 
подальшого розвитку підприємства.

Основною стратегією управління пер-
соналом є стратегія формування трудових 
відносин, яка передбачає участь персоналу 
в управлінні, стосунки з профспілками; 
адаптація до системи державного регулю-
вання трудових відносин. Увесь стратегіч-
ний набір має заповнити «стратегічну про-
галину» підприємства, тобто забезпечити 
умови для його саморозвитку та існування 
на високому рівні. 

Стратегічний розвиток підприємства є 
важливим та складним завданням досліджу-
ваного підприємства.

Удосконалення управління товарорухом 
становить особливий інтерес у зв'язку з роз-
витком ринкових відносин.

У результаті дослідження на підприємстві 
«Борисфен трейдінг» виявлено проблеми, 
які умовно поділено на два типи: зовнішні 
та внутрішні. Для вирішення цих проблем 
доцільно впровадити заходи, які представ-
лені в табл. 6. 

Серед базисних стратегій розвитку біз-
несу підприємств для такого підприємства, 
як ТОВ «Борисфен трейдінг», було вибрано 
стратегію внутрішнього зростання, тому що 
її основною ідеєю є те, що фірма намага-
ється поліпшити свій продукт або виробляє 
новий, не змінюючи при цьому галузь.
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Серед стратегій підприємства залежно 
від його позиції на конкурентному полі ТОВ 
«Борисфен трейдінг» займає позицію лідера. 
Відстоюючи свої позиції на ринку, лідер 
може застосувати одну з чотирьох стратегій 
конкурентної боротьби: може дотримува-
тися стратегії інновації; може використову-
вати стратегію закріплення; може реалізу-
вати стратегію конфронтації, що припускає 
швидкі та спрямовані відповідні дії у відно-
шенні виклику, що кидається; може задатися 
метою доставити занепокоєння конкуренту.

Розробляючи загальну стратегію підпри-
ємства, враховують певні чинники, що пере-
бувають під безпосереднім впливом керівни-
ків. Значну роль відіграють фази життєвого 
циклу підприємства, від яких залежить зміст 
стратегічного набору.

Висновки і пропозиції. Стратегія управ-
ління товарорухом – стратегія управління 
ризиками. Стратегічне управління ризи-
ками товароруху повинно являти собою 
логічну послідовність управлінських дій, 
що охоплює аналіз чинників ризику, оці-
нювання рівня ризиків, які виникають під 
час здійснення підприємством своєї діяль-
ності на ринку, а також розроблення стра-
тегічних і тактичних заходів, спрямованих 
на нівелювання ризиків і (або) запобігання 
їм. Основні функції внутрішніх елементів 
системи товароруху: оброблення замовлень 
покупця; технічний контроль виробів, одер-
жаних від постачальників; формування пар-
тій товарів на замовлення покупців; збері-
гання продукції; формування оптимальних 
транспортних партій; упакування продукції 
відповідно до вимог транспортних і склад-
ських служб; оформлення митних докумен-
тів і страхування; відвантаження і контроль 
над рухом вантажів; обслуговування в про-
цесі експлуатації.

Ефективність товароруху визначається 
такими чинниками: швидкість виконання 
замовлення; можливість термінової поставки 
товарів на спеціальне замовлення; готовність 
прийняти поставлений товар у разі вияв-
лення дефектів і заміна у найкоротші строки 
якісним; забезпечення різних за величиною 
партій відвантаження на бажання покупців; 
наявність ефективних транспортних засобів, 
служби сервісу, складської мережі; достат-
ній рівень запасів; гнучкість цін, за якими 
надаються послуги товароруху покупцям.

Управління товарорухом – це діяльність 
із планування, втілення в життя та контролю 
над фізичним переміщенням готових виро-
бів від виробника до споживачів і з вигодою 
для себе.

Під час управління товарорухом необ-
хідно керуватися такими принципами, як: 
оптимальна ланковість товароруху, найко-
ротші шляхи товароруху, уніфікація техно-
логічних схем, оптимізація технологічних 
операцій, ефективне використання тран-
спортних засобів і торговельно-технологіч-
ного обладнання, раціональний розподіл 
функцій між учасниками розподілу.
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Аннотация. В статье определены совре-
менные проблемы управления товародвиже-
нием на предприятиях Украины и предложе-
ны перспективные направления их решения. 
Проанализирована корпоративная стратегия 
торговых предприятий для определения их 

конкурентоспособности. Указаны подходы 
к модернизации маркетинговой деятельно-
сти большинства предприятий Украины. При 
управлении товародвижением необходимо ру-
ководствоваться такими принципами, как: оп-
тимальная цепь товародвижения, кратчайшие 
пути товародвижения, унификация техноло-
гических схем, оптимизация технологических 
операций, эффективное использование транс-
портных средств и торгово-технологического 
оборудования, рациональное распределение 
функций между участниками распределения. 
Необходимость всестороннего изучения и ре-
шения проблем управления товародвижением 
в условиях коренной перестройки деятельно-
сти предприятий торговли обусловливает це-
левую направленность в исследовании по это-
му вопросу.

Ключевые слова: предприятие, товародви-
жение, управление, поставщики, посредники, 
конкуренты, рыночная позиция, стратегия.

Summary. The article defines modern problems of commodity management at Ukrainian enter-
prises and proposes promising directions for their solution. Since in the general sense of commodities 
is a system which must ensure the delivery of goods to sales sites, and goods of production purpose, 
as a rule, – to places of establishment or consumption in the precisely defined time with the highest 
possible level of customer service, then the improvement of the process of commodity turnover is a 
powerful tool stimulating demand. At the current stage of development of the national economy in 
the conditions of already formed economic relations and competitive environment, it becomes actual 
introduction of new methods for the promotion of goods for the economy. Both for the manufacturer 
and for any intermediary is now important modern well-designed technology of the channel for prod-
uct promotion to the end user, which reduces costs, expands the opportunities for providing additional 
services and ultimately increases the financial result, which allows you to win in the competition for 
the consumer. modernization of marketing activity of most enterprises of Ukraine. In the manage-
ment of goods, one must be guided by the following principles: the optimal part of the commodity 
movement, the shortest routes of commodity routing, the unification of technological schemes, the 
optimization of technological operations, the efficient use of vehicles and trade and technological 
equipment, and the rational allocation of functions among the participants of the distribution. The-
oretical and methodological and informational basis of the research is the legislative and normative 
base of Ukraine; scientific developments of foreign and domestic scientists on commodity trade is-
sues, marketing, management, management accounting, strategic management, economics; statistical 
and accounting reporting of enterprises; data of the State Statistics Committee of Ukraine, materials 
of periodicals. The need for a comprehensive study and solution of the problems of commodity man-
agement in the conditions of radical restructuring of the enterprises of the trade determines the target 
orientation in the study on this issue.

Keywords: enterprise, product distribution, management, suppliers, intermediaries, competitors, 
market position, strategy.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ  
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СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
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OF SMALL BUSINESS ENTITIES
Анотація. У статті розкривається сутність 

поняття «організаційний розвиток». Окрему 
увагу приділено варіативності та характерис-
тикам моделей організаційного розвитку. До-
ведено, що застосування базових моделей у 
практичній діяльності національних суб’єктів 
малого підприємництва є можливим лише за 
умови їх адаптації до українських реалій та 
врахування останніх тенденцій розвитку ма-
лого підприємництва в Україні, зокрема змен-
шення кількості суб’єктів малого підприємни-
цтва та зайнятих у них працівників. Виділено 
специфічні риси суб’єктів малого підприємни-
цтва, що зумовлюють особливості їх організа-
ційного розвитку. Опрацьовано закордонних 
досвід реалізації фасилітаційних заходів щодо 
суб’єктів малого підприємництва. Оптиміза-
ція організаційного розвитку суб’єктів малого 
підприємництва розглядається як один із пріо-
ритетних напрямів їх фасилітації. 

Ключові слова: організаційний розвиток, 
моделі організаційного розвитку, організацій-
ні зміни, стратегія, суб’єкти малого підприєм-
ництва, фасилітація. 

Постановка проблеми. Суб’єкти малого 
підприємництва являють собою найбільший 
за чисельністю та найуразливіший проша-
рок суб’єктів господарювання. Національне 
мале підприємництво на даному етапі роз-

витку української економіки потерпає від 
негативного впливу численних зовнішніх 
чинників, що проявляється такими негатив-
ними тенденціями, як зниження в динаміці 
кількості суб’єктів малого підприємництва 
(на 17,3% у 2017 р. порівняно з показником 
2010 р.), у т. ч. суб’єктів мікропідприємни-
цтва, зменшення чисельності зайнятих пра-
цівників у малому підприємництві (на 25,3%, 
або на 1 002,3 тис. осіб у 2017 р. порівняно 
з показником 2010 р.) і, відповідно, кілько-
сті новостворених робочих місць тощо [1]. 
Враховуючи вагомість та значущість малого 
підприємництва в структурі національної 
економіки, об’єктивно необхідною є фаси-
літація1 його розвитку. Нівелювати вищеза-
значений негативний вплив убачається мож-
ливим за умови оптимізації організаційного 
розвитку суб’єктів малого підприємництва, 
адаптації та використання на практиці аль-
тернативних моделей розвитку організацій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Організаційним розвитком опікувалися такі 
видатні науковці, як У. Бенніс [2], Г. Мак Леан 
[3], Л. Грейнер [4], А. Кейтс, Дж. Гелбрайт 
[5], Г. Уотерман, Т. Пітерс [6] і т. д. Також про-
блему організаційного розвитку розглядали 
у своїх працях українські вчені-економісти, 

1 Фасилітація – сприяння розвитку підприємницької діяльності шляхом надання суб’єктам господарювання фінансової, інфор-
маційно-консультаційної підтримки, стимулювання інновацій та мінімізації господарських ризиків. Фасилітація малого під-
приємництва здійснюється з метою нарощування потенціалу суб’єктів малого підприємництва, підвищення їхньої інноваційної 
активності, соціальної відповідальності перед суспільством, ефективності та результативності їхньої господарської діяльності, 
що, своєю чергою, є запорукою поліпшення макроекономічної ситуації в країні та  однією з життєздатних можливостей еконо-
мічного розвитку суспільства. 
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а саме С.Г. Мельник [7], С.М. Ілляшенко [8], 
Г.О. Швідіна [9; 10] та ін. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Слід зауважити, що 
дотепер проблема організаційного розвитку 
розглядалася науковцями у цілому, не акцен-
туючи увагу на окремій групі суб’єктів під-
приємництва і не враховуючи притаманних 
лише їм особливостей, характерних рис 
та тенденцій. Вищевикладене і зумовило 
необхідність проведення даного наукового 
дослідження. 

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є визначення та обґрунтування теорети-
ко-методологічних аспектів організаційного 
розвитку суб’єктів малого підприємництва в 
контексті їх фасилітації. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні 
існує безліч визначень поняття організа-
ційного розвитку, під яким зазвичай розу-
міють: 1) певний комплекс заходів у галузі 
перетворень, діяльності, кваліфікації, мето-
дів та прийомів, що використовуються 
для надання допомоги людям чи організа-
ціям у досягненні більшої ефективності;  
2) «…систематичне застосування положень 
поведінкової науки на різних рівнях органі-
зації для здійснення запланованих перетво-
рень. Його основною метою є підвищення 
якості трудового життя, продуктивності, 
адаптивності та ефективності організації. 
Організаційний розвиток передбачає тран-
сформацію переконань, установок, ціннос-
тей, стратегії, структур та практики, спрямо-
вану на адаптацію компанії до конкурентної 
боротьби, технологічних удосконалень та 
інших змін навколишнього середовища, 
що зазнають прискорення…» [10, с. 357];  
3) «…будь-який процес або діяльність, що 
розвивають у межах організаційного сере-
довища вдосконалені знання, експертний 
досвід, продуктивність, задоволеність, 
дохід, міжособистісні відносини та інші 
бажані результати для персональної або 
групової користі, або для виграшу органі-
зації чи спільноти» [11]; 4) «…відповідь на 
зміни, складна освітня стратегія, спрямо-

вана на зміни уявлень, установок, цінностей 
і структури організації так, щоб вони краще 
адаптувалися до нових технологій, ринків, 
викликів та власних запаморочливих змін» 
[3, с. 2]; 5) «…довготривала робота в орга-
нізації щодо вдосконалення процесів вирі-
шення проблем і оновлення» [2].

У закордонній практиці більшість нау-
кових досліджень нині фокусується на 
вивченні закономірностей у процесі моде-
лювання організаційного розвитку госпо-
дарюючих суб’єктів, зокрема особливостей 
альтернативних моделей організаційного 
розвитку, можливостей їхньої адаптації до 
потреб ринку та практичного застосування 
(рис. 1). 

До переліку базових моделей організа-
ційного розвитку додатково можна відне-
сти також модель Г. Мак Леана [3]. Особли-
вістю даної моделі є те, що автор відкидає 
ідею циклічності, зазначаючи, що процес 
організаційного розвитку має початок та 
закінчення. Модель реалізується у вісім 
етапів, які умовно отримали назви: «вхід», 
«стартап», «зворотний зв’язок та діагнос-
тика», «планування дій», «упровадження», 
«оцінка», «засвоєння», «поділ». Г. Мак Леан 
використовує проектний підхід до організа-
ційних змін, що є доволі розповсюдженим в 
управлінні. 

На окрему увагу заслуговує дослідження 
методів, що використовуються в моделі 
організаційних змін Курта Левіна. До мето-
дів «розморожування» відносять: «метод 
спалювання мостів» (штучне створення 
кризи); командний метод; метод управ-
ління за задачами (МВО – management 
by objectives); метод аргументації; метод 
дестабілізації (мета даного методу – виве-
дення людей із зони комфорту); метод нав-
чання; реорганізації; метод «ритуального 
поховання» (урочистість задля святкування 
«смерті» старої структури). На цій стадії 
частіше за все застосовуються методики 
тиску (push). Методи «переходу»: метод 
«зварити жабку»2 (поступове, майже непо-
мітне впровадження змін); метод виклику; 
метод навчання та коучінгу; метод «першого 
кроку» (перші кроки змін роблять надзви-
чайно простими та приємними); метод «зба-

2 Метод походить із французького повір’я: якщо кинути жабу 
в кип’яток, то вона одразу вистрибне, але якщо повільно 
нагрівати воду разом із жабою , то її можна буде зварити. 
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Рис. 1. Характеристика базових моделей організаційного розвитку
Джерело: розроблено на основі [4–6; 9; 10; 12–15]

 

Модель 
організацій-

них змін 
Курта Левіна 

[12; 13] 

Модель розроблено в першій половині ХХ ст. Модель визначає 
три стадії змін: розморожування (приведення організації до стадії 
готовності до змін), перехід (безпосередньо процес змін) та 
заморожування (створення нового «статусу кво» організації).  
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Модель передбачає  десять закономірних послідовних етапів: 
виходжування, раннє дитинство, дитинство, юність, розквіт, 
стабілізація, аристократизм, рання бюрократизація, пізня 
бюрократизація, смерть. Модель дає змогу прогнозувати 
розвиток подій і виникнення критичних ситуацій, виявляє 
закономірні явища і відхилення.  

Модель представляє організацію у вигляді п’ятиелементної 
системи, яка складається зі стратегії, структури, процесів, 
винагороди та персоналу.  

Класична модель життєвих циклів і розвитку організації, 
розроблена в 70-х роках ХХ ст. В організаційному розвитку 
компанії виділяють п’ять етапів: творчість, централізацію, 
делегування, координацію  та співробітництво. У 1998 р. 
додано шостий етап: «ріст через створення альянсів». 

Трансформаційна модель виходу з кризи припускає існування 
чотирьох типів змін: поступових змін, нульових змін, 
безсистемних коливань та трансформаційних змін. Останні 
необхідні в умовах стратегічного розриву, коли організація 
втратила свої позиції та бажає вийти зі стратегічного провалля. 

Модель визначає змінні першого (транзактні зміни) та другого 
(трансформаційні зміни) порядків. Зміни першого порядку є 
еволюційними, адаптивними. Зміни другого порядку – революційні, такі, 
що викликають значущі зміни в організації. Окрім вищеназваних 
параметрів, модель базується на поняттях організаційного клімату та 
культури. 

Модель заснована на ідеї, що представляє організацію як 
відкриту систему і принципі рівнозначності та 
взаємопов’язаності комірок. Питання, зазначені в комірках, 
ідентифікуються як основні під час проведення діагностики, а 
сканування комірок дає можливість пояснити всі основні 
аспекти  діяльності організації.  

Модель описує ключові елементи, що визначають  обличчя 
організації: стратегію, структуру, системи, стиль, суму 
навичок, співробітників, колективні цінності. Модель являє 
собою перелік принципів, які дають змогу проаналізувати 
сутність компанії.  
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гачення посадових обов’язків» (співробіт-
никам надають можливість відчути власну 
вагомість та значущість в процесі змін); 
метод «зсуву – завмирання» (впровадження 
змін невеликими частинами з проміжною 
стабілізацією). Методи «заморожування» 
включають: метод «спалювання мостів»; 
метод потоку фактів (постійне нагадування 
співробітникам, що зміни відбулися і вони 
успішні); метод «золотих наручників» (запо-
бігання у будь-який спосіб відтоку висо-
кокваліфікованого персоналу); метод грошо-
вої мотивації; метод соціалізації (залучення 
неформальних лідерів на бік змін) [12; 13]. 

Науковці дійшли висновку про існування 
певних закономірностей у процесі моде-
лювання організаційного розвитку, а саме: 
схожість елементів організаційної системи, 
існування площин організаційної системи, 
подібність динаміки у часі [9].

Доцільно зауважити, що особливості 
організаційного розвитку та потреба в 
адаптації базових моделей для їх подаль-
шого використання в практичній діяльності 
суб’єктів малого підприємництва зумовлені 
специфічними рисами останніх. До них 
слід віднести: незначну кількість або від-

сутність найманих працівників у суб’єктів 
малого підприємництва (максимально до 
50 осіб, у суб’єктів мікропідприємництва – 
до 10 осіб); простоту організаційної струк-
тури, пов’язану з невеликою кількістю пра-
цюючих, і, відповідно, обмежену кількість 
рівнів управління; пришвидшену реакцію 
на зміну ринкової ситуації, надзвичайну 
мобільність, що пояснюється відсутністю 
значних капіталовкладень (рис. 2); високий 
рівень готовності до інновацій, інноваційну 
активність, розподіл інноваційних пріорите-
тів за видами економічної діяльності з ура-
хуванням наявного переліку вимог; наяв-
ність актуальних сьогодні організаційних 
навичок (уміння ризикувати, внутрішньої 
(між окремими функціональними підрозді-
лами) та зовнішньої (із зовнішніми консуль-
тантами, замовниками, постачальниками 
тощо)) кооперації; засвоєння стратегічних 
організаційних навичок та успішне засто-
сування їх на практиці (наприклад, суб’єкти 
малого підприємництва частіше за суб’єк-
тів середнього та великого підприємництва 
інвестують у підвищення кваліфікації спів-
робітників, що сприяє росту рівня конкурен-
тоспроможності як окремого працівника на 
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Рис. 2. Власний капітал суб’єктів підприємницької діяльності в Україні, всього,  
у т. ч. суб’єктів малого підприємництва (СМП) у 2013–2017 рр., млн. грн.

Джерело: розроблено на основі [1]
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ринку праці, так і бізнесу в цілому. Однією 
з вагомих стратегічних навичок, притаман-
них суб’єктам малого підприємництва, є 
здатність передбачати ринкові тенденції 
та оперативно реагувати на зміни спожи-
вацького попиту); значну наукомісткість 
підприємницької діяльності (саме невеликі 
суб’єкти підприємницької діяльності є піо-
нерами створення та освоєння багатьох 
науково-технічних досягнень сучасності. 
Наприклад, більше половини найважливі-
ших винаходів минулого сторіччя здійснені 
дрібними підприємствами або окремими 
винахідниками. Це винахід персональ-
них комп’ютерів, копіювальної техніки, 
пилососа, кондиціонера, кулькової ручки 
тощо. Дослідження, проведені Адміністра-
цією малого бізнесу США (Small Business 
Administration (SBA), встановили наявність 
взаємозв’язку між кількістю зареєстрова-
них патентів у розрахунку на одного пра-
цівника та розмірами компанії, а саме: чим 
більші масштаби господарської діяльно-
сті та кількість найманих працівників, тим 
менше зареєстровано патентів у розрахунку 
на одного працівника, тобто частка прорив-
них інновацій є вищою у суб’єктів малого 
підприємництва [16]); особливе ставлення 
суб’єктів малого підприємництва до трудо-
вого процесу, що проявляється у створенні 
атмосфери творчості та зацікавленості в 
кінцевому результаті і виступає чинником 
структурної перебудови. 

Оптимізація організаційного розвитку є 
одним із дієвих напрямів фасилітації суб’єк-
тів малого підприємництва. Фасилітація не 
повинна розглядатися лише як фінансова 
підтримка господарюючих суб’єктів. Нау-
ковці доводять, що фасилітаційні заходи 
у вигляді фінансової підтримки суб’єктів 
малого підприємництва не завжди призво-
дять до очікуваних результатів. Зокрема, 
японські вчені Yasuko Takezawa, Katsumi 
Matsuura та Masahiro Hori досліджували 
залежність між фасилітацію фінансування 
та крахом суб’єктів малого підприємни-
цтва [17]. Вони вивчали ефективність полі-
тики фасилітації, спрямованої на сприяння 
надання коштів на потреби малих та серед-
ніх підприємств наприкінці 1990-х років у 

Японії. Створена панель японських префек-
тур за період із 1995 по 2001 р. мала на меті 
оцінити систему рівнянь, що відображали: 
1) рівень кредитування малих і середніх 
підприємств; 2) кредитні гарантії невико-
наних зобов’язань; 3) бізнес-провали. Було 
виявлено, що японські суб’єкти малого та 
середнього підприємництва забагато забор-
гували, щоб виплатити кошти з їхнього 
поточного доходу. Отримані коефіцієнти 
дали змогу зробити припущення, що, незва-
жаючи на державні соціальні витрати, полі-
тика фасилітації забезпечення фінансовими 
коштами не мала успіху, а лише відтермі-
нувала бізнес-провали. Вищевикладене 
доводить необхідність застосування широ-
кого спектру фасилітаційних заходів щодо 
суб’єктів малого підприємництва, одним з 
яких є оптимізація їхнього організаційного 
розвитку. 

Висновки і пропозиції. У ході дослі-
дження оптимізація організаційного роз-
витку суб’єктів малого підприємництва роз-
глядається як один із пріоритетних напрямів 
його фасилітації. Аналіз базових моделей 
організаційного розвитку (моделі органі-
заційних змін К. Левіна, моделі П. Дойла – 
Ф. Стерна, моделі А. Кейтса – Дж. Гелбрайта, 
моделі Л. Грейнера, моделі І. Адізеса, моделі 
В. Бурка – Г. Литвина, моделі «шести комі-
рок» М. Вайсборда, моделі «7 S» Г. Уотер-
мана – Т. Пітерса, моделі Г. Мак Леана) 
доводить необхідність їх попередньої адап-
тації для практичного застосування в гос-
подарській діяльності суб’єктів малого під-
приємництва з урахуванням характерних 
особливостей останніх. До специфічних рис 
суб’єктів малого підприємництва, що впли-
вають на характер їхнього організаційного 
розвитку, належать: незначна кількість або 
відсутність найманих працівників, простота 
організаційної структури, пришвидшена 
реакція на зміну ринкової ситуації, мобіль-
ність, наявність актуальних організаційних 
навичок, засвоєння стратегічних організа-
ційних навичок та успішне застосування їх 
на практиці, значна наукомісткість підпри-
ємницької діяльності, особливе ставлення 
суб’єктів малого підприємництва до трудо-
вого процесу. 
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Подальші дослідження мають бути спря-
мовані на вивчення, критичний аналіз та 
синтез підходів до організаційного розвитку 
суб’єктів малого підприємництва, а також 
на обґрунтування оптимальної моделі орга-
нізаційного розвитку, актуальної для даної 
групи суб’єктів підприємництва.  
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Аннотация. В статье раскрывается сущ-
ность понятия «организационное развитие». 
Отдельное внимание уделено вариативности 
и характеристикам моделей организацион-
ного развития. Доказано, что применение ба-
зовых моделей в практической деятельности 
национальных субъектов малого предпри-
нимательства является возможным только в 
случае их адаптации к украинским реали-
ям с учетом последних тенденций развития 
малого предпринимательства в Украине, в 
частности уменьшения количества субъек-
тов малого предпринимательства и занятого 
у них персонала. Выделены специфические 
черты субъектов малого предприниматель-
ства, которые обуславливают особенности 
их организационного развития. Изучен зару-
бежный опыт реализации фасилитационных 
мероприятий относительно субъектов мало-
го предпринимательства. Оптимизация ор-
ганизационного развития субъектов малого 
предпринимательства рассматривается как 
одно из приоритетных направлений их фаси-
литации. 

Ключевые слова: организационное раз-
витие, модели организационного развития, 
организационные изменения, стратегия, 
субъекты малого предпринимательства, фа-
силитация. 
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Summary. The article reveals the essence of the concept of organizational development. Special 
attention is paid to the variability and characteristics of models of organizational development: the 
model of organizational changes by K. Lewin, the model of P. Doyle – P. Stern, the model of A. Kates – 
J. Galbraiht, the model by L. Greiner, model I. Adizes, the model of V. Burka – G. Lytvyn, the model 
of “six cells” by M. Weisbord, model 7S G. Waterman – T. Peters, model by G. McLean. The methods 
used in Kurt Lewin's organizational change model were also thoroughly investigated. It is proved that 
the use of basic models in the practical activities of national small businesses is only possible if they 
are adapted to the Ukrainian realities, taking into account the latest trends in the development of small 
businesses in Ukraine. Small business represents the largest and most vulnerable stratum of business 
entities. National small business at the current stage of development of the Ukrainian economy suffers 
from the negative influence of numerous external factors, which is manifested by such negative ten-
dencies as a decrease in the dynamics of the number of small business entities. The specific features of 
small businesses that identify the features of their organizational development are highlighted: small 
number or absence of hired employees (up to 50 people, microenterprise subjects up to 10 people); 
simplicity of organizational structure and a limited number of levels of management; rapid reaction 
to changing market situation, mobility, availability of relevant organizational skills – ability to risk, 
internal and external cooperation; assimilation of strategic organizational skills and their successful 
application in practice such as the ability to predict market trends and react promptly to changes in 
consumer demand; considerable scientific capacity of entrepreneurial activity; special attitude of small 
business entities to the labor process. Studied foreign experience in the implementation of facilitation 
activities regarding small businesses. Optimization of the organizational development of small busi-
nesses is considered as one of the priorities for facilitating them.

Keywords: organizational development, organizational development models, organizational chang-
es, strategy, small business entities, facilitation.



96

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

УДК 338.436:664.7

Новицький І.В.
аспірант,

Уманський національний університет садівництва
Novytskyi Ihor

Uman National University of Horticulture

ЗАКОНОМІРНОСТІ Й ТЕНДЕНЦІЇ  
РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ  
У МЕЖАХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПІДСИСТЕМ 
ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

CHARACTERISTICS AND DEVELOPMENT TRENDS  
OF BUSINESS ENTITIES WITHIN FUNCTIONAL SUBSYSTEMS  

OF GRAIN PRODUCTS SUB-COMPLEX
Анотація. У статті проаналізовано струк-

турну будову зернопродуктового підкомплек-
су та розроблено організаційно-технологіч-
ну схему взаємодії його учасників. На основі 
аналізу динаміки виробництва й внутрішньо-
го споживання зерна констатується створення 
значних ресурсів для виробництва продуктів 
із доданою вартістю. Доведено стратегічну 
роль переробної промисловості, що забезпе-
чує виробництво готової харчової продукції 
для внутрішнього продовольчого ринку та її 
експорту на світові аграрні ринки. Оцінено 
тенденції розвитку підприємств системи збе-
рігання зерна та зернопереробки, у тому числі 
на регіональному рівні, встановлено чітку тен-
денцію до скорочення виробництва усіх видів 
хлібобулочних, кондитерських та макаронних 
виробів. Розроблено шляхи нарощування ви-
робництва продукції переробних підприємств 
зернопродуктового підкомплексу.

Ключові слова: зернопродуктовий підкомп-
лекс, функціональні підсистеми, зерновий по-
тік, суб’єкти господарювання, переробна про-
мисловість, інфраструктура зернового ринку.

Постановка проблеми. Еволюційні 
зміни у вітчизняному аграрно-промисло-
вому виробництві останніх десятиліть були 
пов’язані переважно з подоланням отрима-
ної у спадщину деструктивної планово-со-
ціалістичної колгоспно-радгоспної системи 
господарювання в сільському господарстві, 
основу якої формувала гібридна держав-
но-колективна форма власності. Почина-
ючи з 90-х років минулого століття в Укра-

їні поступово реалізуються основні заходи 
масштабної аграрної реформи. Проте вже 
до 2010 р. активність аграрно-промисло-
вого виробництва порівняно з попередніми 
періодами набула деструктивного характеру. 
Свідченням цього є значне зниження ефек-
тивності переробної галузі, суттєве падіння 
віддачі її ресурсів. Середньорічні темпи 
приросту в сільському господарстві зросли 
втричі, тоді як харчової промисловості зни-
зилися вчетверо [1, с. 617].

Такі виклики сьогодення потребують 
формування науково-практичної основи для 
вирішення питань побудови інноваційного 
базису стійкого розвитку суб’єктів основних 
функціональних підсистем вітчизняного 
зернопродуктового підкомплексу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Нині галузеві зв’язки у межах зернопродук-
тового підкомплексу дещо звужені порів-
няно з кінцем минулого століття. Розвиток 
ринкових відносин позначився на чисель-
ності господарюючих суб’єктів основних 
продуктових вертикалей, скоротивши до 
мінімуму інтеграційні взаємодії з підприєм-
ствами сфери АПК, адже слід констатувати 
практично втрату комплексу вітчизняного 
сільськогосподарського машинобудування 
та перехід до матеріально-технічного забез-
печення аграрного сектору шляхом імпорту 
зарубіжної сільгосптехніки та технологій 
[2]. Більшість дослідників інтеграційних 
процесів в аграрно-промисловому виробни-
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цтві слушно зауважує про їх розвиток між 
підприємствами сільського господарства, 
харчової та переробної промисловості [3].

Складність процесу відтворення в межах 
зернопродуктового підкомплексу, його бага-
торівневість, а отже, і структура його учас-
ників, вимагають системного аналізу її галу-
зевого (рівень участі суб’єктів підгалузей 
сільського господарства та галузей промис-
ловості, заготівельних, торговельних, логіс-
тичних, інфраструктурних організацій [4]), 
територіального (територіально-географічна 
організація, зосередженість і масштаби [5]), 
функціонального (систематизована сукуп-
ність суб’єктів послідовних стадій продук-
тового ланцюга, наявність яких визначається 
специфікою виробничого процесу й техно-
логічним взаємозв’язком [6]), організацій-
ного (спосіб упорядкування взаємозв’язків 
між галузями та їхніми суб’єктами [7]), ком-
петентнісного (внутрішньогалузевий поділ 
праці [5]), управлінського (взаємодія органів 
управління й узгодження цілей та інтересів 
об’єктів управління різного рівня із загаль-
носистемними інтересами [8]), соціально-е-
кономічного (особливості прояву вироб-
ничих орієнтирів розвитку та досягнення 
соціальної однорідності [9]) аспектів.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. За достатньої вивче-
ності окремих аспектів інтеграційних взає-
модій у продуктових підкомплексах, у т. ч. 
зернопродуктовому, залишається низка тео-
ретико-методичних проблем, вирішення 
яких базується на поглибленому аналізі 
сучасного етапу розвитку економічних вза-
ємовідносин у відкритих динамічних систе-
мах аграрно-промислового виробництва.

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є аналіз функціональних підсистем зерно-
продуктового підкомплексу та рівня інтегро-
ваного розвитку господарюючих суб’єктів у 
їх складі як напряму їх стратегічної адапта-
ції до мінливих умов ринкової економіки.

Виклад основного матеріалу. Спе-
цифічний характер і тіснота зв’язків між 
виробниками зерна та його переробниками 
(промисловими споживачами) у межах зер-
нопродуктового підкомплексу впливають на 
формування залежності між тривалістю про-

ходження зерна по складниках продуктового 
ланцюга та ритмічністю виробництва. Діяль-
ність борошномельних, круп’яних, спирто-
вих, комбікормових, кондитерських та інших 
підприємств забезпечується на основі зерно-
вого потоку, що спрямовується виробниками 
до сфери харчової переробки та на виробни-
цтво фуражу, має вигляд складної організа-
ційно-технологічної системи (рис. 1).

На регіональному рівні структурна будова 
зернопродуктового підкомплексу підпоряд-
кована та формується на основі сталих взає-
мозв’язків між підсистемами, що виконують 
функції виробництва, закупівлі, транспор-
тування, зберігання, переробки, збуту зерна 
й продуктів його первинної та вторинної 
переробки. Таким чином, життєздатність 
основних функціональних підсистем забез-
печують групи суб’єктів господарювання:

– сільськогосподарські товаровиробники 
(виробники зернової продукції);

– елеватори, заготівельні організації, зер-
нотрейдери та ін. 

– борошномельні, круп’яні, комбікор-
мові, спиртові заводи та ін. 

Динаміка споживання зернової продук-
ції характеризується тенденцією до скоро-
чення питомої ваги внутрішнього спожи-
вання з 60,4% у 2012–2013 м. р. до 38,2% у 
2016–2017 м. р. При цьому обсяг внутріш-
нього споживання скоротився на 9,4%, тоді 
як виробництво зерна за цей період зросло 
на 43,1% (рис. 2). В останні роки валовий 
збір зернових у рази перевищує потреби вну-
трішнього ринку, а отже, створюється зна-
чний ресурс для виробництва продуктів із 
доданою вартістю та їх експорту.

Пряма залежність внутрішнього попиту на 
зерно від чисельності населення та від руху 
поголів’я тварин позначається на його ско-
роченні, адже населення України за останні 
п’ять років зменшилося на 3 млн. осіб, до 
42,6 млн., а умовне поголів’я сільськогоспо-
дарських тварин і птиці становить у звітному 
році 9,9 млн. гол. проти 11 млн. гол. у 2013 р.

Незначні зміни спостерігаються у струк-
турі внутрішнього споживання зерна (рис. 3).

За відносної стабільності обсягів вну-
трішнього споживання зерна сільськогоспо-
дарські товаровиробники, особливо потужні 
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аграрно-промислові формування, не є орі-
єнтованими на внутрішній ринок зерна та 
продуктів його переробки. При цьому серед-
ньорічний приріст експорту зерна за останні 
п’ять років становить 16%, а продуктів зер-
нопереробки – 8%.

Вітчизняний аграрний сектор традиційно 
має потужну переробну промисловість, що 
нині стає одним зі стратегічних секторів 
економіки і забезпечує виробництво гото-
вої харчової продукції з високою доданою 

вартістю для внутрішнього продовольчого 
ринку та її експорту на світові аграрні 
ринки. У межах усталеного технологічного 
ланцюга зернопродуктового підкомплексу 
вітчизняна зернопереробна галузь пред-
ставлена групами споживачів зернової про-
дукції, що виконують такі функції: млини 
та круп’яні виробництва різної потужності 
(рис. 4) виробляють борошно різних видів і 
сортів та крупи для внутрішнього і зовніш-
нього ринку (рис. 5, 6); комбікормові заводи 

Рис. 1. Організаційно-технологічна схема  
взаємодії підприємств зернопродуктового підкомплексу

Джерело: авторська розробка

Рис. 2. Виробництво та споживання зерна в Україні, млн. т 
Джерело: сформовано на основі даних Державної служби статистики України та ІА «АПК-Інформ»
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використовують фуражне зерно, відходи 
переробки продовольчого зерна, а також різ-
номанітні добавки для виробництва комбі-
кормів для різних груп тварин. Кінцевими 
виробничими споживачами зернової про-
дукції є підприємства харчової, м’ясо-мо-
лочної промисловості, птахофабрики.

Аналіз розвитку інфраструктури зерно-
вого ринку протягом років незалежності дав 
змогу ІА «АПК-Інформ» оприлюднити дані 
щодо розвитку системи зберігання зерна в 
Україні, згідно з якими 94% сільськогоспо-

дарських підприємств із виробництва зерна 
мають власні потужності для його зберігання 
[10]. Проте цих потужностей недостатньо 
для тривалого зберігання зерна відповідних 
якісних кондицій. 

Офіційна статистична інформація щодо 
результатів роботи переробних підприємств 
зернопродуктового підкомплексу на регіо-
нальному рівні має певні неточності, пов’я-
зані з вибірковим обстеженням підприємств 
у розрізі окремих показників. Така ситуація 
ускладнює проведення об’єктивного ана-

Рис. 3. Структура внутрішнього споживання зерна, %
Джерело: сформовано автором на основі даних Державної служби статистики України та ІА «АПК-Інформ»

Рис. 4. Частка окремих підприємств у виробництві продукції  
борошномельно-круп'яної промисловості, %

Джерело: сформовано автором на основі даних Державної служби статистики України

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

21 

18 

17 

18 

18 

57 

58 

61 

59 

59 

8 

8 

8 

9 

8 

10 

11 

9 

9 

10 

4 

5 

5 

5 

5 

Продовольче споживання Зернофураж Насіннєвий фонд Втрати Інше 

 

Вінницький КХП №2; 
8,2 

ДП "Новопокровський 
КХП"; 6,4 

ПАТ "Дніпровський  
КПК"; 6 

ТОВ "Столичний 
Млин"; 5,3 

ТОВ КВФ "Рома"; 4,2 

ТОВ КХП 
 "Тальне"; 4 

ГК "Хмельницьк-
Млин"; 3,3 

ДП "Куліндорівський 
КХП"; 3,2 

Філія ПАТ "ДПЗКУ" 
"Кролевецький КХП"; 

2,6 
ТОВ "Вінниця-Млин"; 

1,9 

Інші; 58,9 



100

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

лізу для оперативного управління ситуа-
цією в галузі.

Згідно з даними «Каталогу підпри-
ємств елеваторної промисловості» [11], у 
сезоні збору зернової продукції 2018 р. в 
Україні функціонують 775 елеваторів, хлі-
боприймальних підприємств і комбінатів хлі-
бопродуктів різних форм власності загаль-
ною потужністю 46 717 тис. т. Значна частка 
зерносховищ належить трейдерам, великим 
агрохолдингам і державним компаніям. 
На десять найбільших компаній припадає 
чверть усіх потужностей. До зернопродук-
тового підкомплексу Черкаської області 
належать 48 підприємств, що здійснюють 
заготівлю, зберігання та переробку зерно-

вої продукції. З них 28 одиниць (58%) малої 
потужності, до 50 тис. т, одночасного збері-
гання зерна включно з фермерськими елева-
торами, ємність яких розрахована на збері-
гання врожаю одного року, виробленого на 
власних землях, та не передбачає надання 
послуг іншим сільськогосподарським това-
ровиробникам. Елеваторні потужності є в 
усіх районах Черкаської області з наближе-
ним розміщенням невеликих потужностей 
безпосередньо до сільськогосподарського 
виробництва, а великих елеваторних комп-
лексів та перевантажувальних терміналів – 
поблизу залізничних вузлів, автомобільних 
доріг, річкових портів. 17 підприємств мають 
власне сільськогосподарське виробництво, 
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Рис. 5. Виробництво і використання борошна в Україні, тис. т 
Джерело: сформовано автором на основі даних Державної служби статистики України та ІА «АПК-Інформ»

Рис. 6. Виробництво основних видів круп в Україні, тис. т 
Джерело: сформовано автором на основі даних Державної служби статистики України та ІА «АПК-Інформ»



101

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

або входять до складу вертикально інте-
грованих структур аграрно-промислового 
виробництва з потужним сільськогосподар-
ським складником.

За досліджуваний період структура пере-
робки зерна залишається відносно стабіль-
ною зі значною перевагою питомої ваги 
виробництва борошна (рис. 7). Питома вага 
виробництва комбікормів незначна на від-
міну від попередніх років, коли поголів’я 
основних груп сільськогосподарських тва-
рин було більшим, відповідно і фуражне 
використання зерна у переробленому вигляді 
перевищувало сьогоднішні обсяги.

Борошномельне виробництво становить 
основу сировинного забезпечення вироб-
ництва хліба, хлібобулочних, макаронних 
виробів, продуктів кондитерського вироб-
ництва. Всупереч песимістичним прогно-
зам щодо значного збільшення споживання 
населенням України, особливо незамож-
ними його верствами, хліба й хлібобулочних 
виробів дослідники цього питання конста-
тують щорічне зменшення споживання цих 
продуктів, що в останні роки не перевищує 
раціональних норм споживання [12]. Відпо-
відно, стратегія розвитку борошномельної 
галузі переробної промисловості регіону 
передбачає нарощування обсягів виробни-
цтва продукції, орієнтуючись на зростаючий 
попит на зовнішньому ринку. При цьому 
останні роки характеризуються зниженням 

обсягів виробництва основних видів про-
дукції (табл. 1).

Скорочення виробництва продукції окре-
мих зернових культур позначається на обся-
гах виробництва продуктів із них (борошно 
житнє та вівсяне, вівсяні крупи). Крім того, 
переробкою цих видів зерна в останні роки 
займаються лише окремі підприємства, що 
не дає змоги оприлюднювати інформацію 
по них як узагальнюючу згідно з вимогами 
Закону України «Про державну статис-
тику» щодо конфіденційності статистичної 
інформації.

Видова структура продуктів первинної 
переробки зерна, що виробляються на під-
приємствах області, є цілком достатньою 
для виробництва всього асортименту про-
дукції хлібопекарської, макаронної, конди-
терської промисловості регіону згідно з чин-
ними нормативними вимогами.

Переважаючим видом продукції борош-
номельної промисловості області є борошно 
пшеничне та пшенично-житнє, його частка 
досягає в окремі роки (2017 р.) майже 
95 % загального обсягу виробництва борошна 
(табл. 2). 

Найбільшу частку пшеничного борошна 
становить хлібопекарське борошно вищого, 
першого, другого ґатунків і обойне. Струк-
тура асортименту хлібопекарського борошна 
протягом досліджуваного періоду поліп-
шилася за рахунок збільшення виробни-

Рис. 7. Структура переробки зерна на переробних підприємствах 
Черкаської області в середньому за 2013–2017 рр., %

Джерело: складено автором на основі даних Головного управління статистики в Черкаській області
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цтва борошна вищого ґатунку на 17,5%. 
При цьому дещо скоротилося виробництво 
борошна першого ґатунку, на 6,3%, другого – 
на 11,4%.

Асортимент круп формується на основі 
пропозиції зернової продукції з переважан-
ням в останні роки виробництва пшоняної 
крупи, частка якої зростає протягом дослі-
джуваного періоду і становить у 2017 р. 
93,7% без урахування видів продукції, ста-
тистична інформація по яких не оприлюд-
нюється.

Одна з основних галузей харчової про-
мисловості – хлібопекарська покликана 
забезпечити безперебійне виробництво 
хліба, хлібобулочних та інших борошня-
них виробів в обсягах, які відповідають 
нормам державної продовольчої безпеки. 
Забезпечуючи 15% раціону населення 
України, хлібопекарська галузь відіграє 
значну соціальну роль та є стратегічно 
важливою для регіонального й держав-
ного розвитку. Саме тому будь-які зміни 
на ринку хліба і хлібобулочних виробів 

Таблиця 1
Виробництво продукції борошномельно-круп’яної промисловості Черкаської області, т

Продукція 2013 р. 2014 р. 2015 р 2016 р. 2017 р. 2017 р. до 
2013 р., %

Борошно пшеничне чи пшенично-житнє 125969 122713 130631 87344 111950 88,9
Борошно житнє 733 559 544 185 …¹ -
Борошно кукурудзяне 10333 8946 9217 9305 5924 57,3
Борошно вівсяне 377 332 316 478 …¹ -
Овес (ядра, подрібнений) …¹ …¹ …¹ …¹ …¹ -
Пшоно (ядра) 2954 3121 4419 5974 4604 155,9
Гречка (ядриця, січка) 186 195 175 158 95 51,1
Ячмінь (ядра, подрібнений) 149 124 120 409 217 145,6
Продукти готові харчові із зернових 
культур, одержані шляхом здуття або 
смаження зерен

…¹ 493 837 1240 1752 -

Висівки, відходи та інші залишки від 
перероблення кукурудзи 53632 44115 47121 46698 44738 83,4

Висівки, відходи та інші залишки від 
перероблення пшениці 28592 41330 45621 32168 42904 150,1

Висівки, відходи та інші залишки від 
перероблення інших видів культур 
зернових (крім кукурудзи, рису, пшениці)

1629 1766 2074 2674 2147 131,8

¹ Дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.
Джерело: складено автором на основі даних Головного управління статистики в Черкаській області

Таблиця 2
Структура продукції переробних підприємств  

зернопродуктового підкомплексу Черкаської області, %
Продукція 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2017 р. до 2013 р. 

(+, -), вп.
Борошно всього 100 100 100 100 100 -
у т. ч. борошно пшеничне 
чи пшенично-житнє 91,7 92,6 92,8 89,7 94,5 2,8

 борошно житнє 0,5 0,4 0,4 0,2 - -
 борошно кукурудзяне 7,5 6,7 6,5 9,6 5,0 -2,5
 борошно вівсяне 0,3 0,3 0,2 0,5 - -
Крупи, всього¹ 100 100 100 100 100 -
у т. ч пшоно 89,8 90,7 93,7 91,3 93,7 3,9
 гречка 5,6 5,7 3,7 2,4 1,9 -3,7
 ячмінь 4,5 3,8 2,5 6,3 4,4 -0,1

¹ Без врахування видів продукції, статистична інформація по яких не оприлюднюється.
Джерело: складено автором на основі даних Головного управління статистики в Черкаській області
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впливають на економічне та соціально-по-
літичне життя країни.

Станом на 01.01.2018 у Черкаській 
області функціонують 100 підприємств із 
виробництва хліба та хлібобулочних виро-
бів, що є суб’єктами статистичного спосте-
реження [13]. Слід зазначити, що в сучасних 
умовах набувають розвитку дрібні пекарні, 
які працюють поза статистичною звітністю 
(на єдиному податку). За підрахунками екс-
пертів, частка міні-пекарень досягає 14,5% у 
загальному виробництві, а обсяг ринку про-
дукції хлібопекарської галузі поза статис-
тичною звітністю становить понад 60% [14]. 
Пропозиція на регіональному ринку хліба 
та хлібобулочних виробів формується пере-
важно за рахунок власного виробництва цих 
продуктів (табл. 3).

Розрахункові дані таблиці свідчать про 
наявність чіткої тенденції до скорочення 
виробництва всіх видів хлібобулочних, кон-
дитерських та макаронних виробів за винят-
ком сухарів, сушок, грінок та виробів подіб-
них підсмажених, виробництво яких зросло 
більше ніж удвічі. При цьому скорочення 
виробництва хлібобулочних виробів порів-

няно з початком періоду становить 51,6%, 
тортів – в 11 разів, виробів здобних – на 
27,8%, макаронних виробів – на 52,6%.

Динаміка розвиту переробних підпри-
ємств зернопродуктового підкомплексу 
Черкаської області за досліджуваний період 
є наслідком значного спаду виробництва у 
роки, що передували аналізованим, коли 
значні потужності великих зерноперероб-
них підприємств були недозавантажені зер-
носировиною вітчизняного виробництва. 
Водночас сільськогосподарські виробники 
зерна мали значні труднощі у його збуті 
через недосконалість організаційно-еконо-
мічного механізму взаємодії між учасни-
ками технологічного ланцюга. В останні 
роки середня завантаженість виробничих 
потужностей зростає за рахунок показни-
ків інтегрованих структур, що забезпечують 
власне виробництво сировиною, а також за 
рахунок налагодження контрактних взає-
мовідносин між цими структурами та дріб-
ними і середніми сільгосппідприємствами у 
зоні їх обслуговування.

Висновки і пропозиції. У вітчизняному 
зернопродуктовому підкомплексі прослід-

Таблиця 3
Виробництво хлібобулочних та кондитерських виробів промисловими підприємствами 

зернопродуктового підкомплексу Черкаської області, т
Продукція 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2017 р. до 2013 р. 

(+, -), т
Хліб та вироби хлібобулочні, 
нетривалого зберігання всього 51336 41071 35582 29536 24809 -26527

у т. ч. хліб житній 585 495 305 154 171 -414
 хліб пшеничний 28901 23486 18977 15486 12119 -16782
 хліб житньо-пшеничний і 
пшенично-житній 13089 10405 9561 7480 6609 -6480

 вироби булочні 8707 6636 6688 6357 5841 -2866
Торти, т 1825 2085 796 157 161 -1664
Тістечка, т 74 …¹ …¹ …¹ …¹ -
Вироби здобні 3480 3429 2911 2741 2512 -968
Пироги, пиріжки, пончики 40 40 49 68 …¹ -
Сухарі, сушки, грінки та вироби 
подібні підсмажені 1318 …¹ 1980 …¹ 3018 1700

Пряники та вироби подібні 1157 1473 1345 1255 1136 -21
Печиво солодке 7070 7129 7502 6537 6371 -699
Печиво солодке, вафлі та вафельні 
облатки, частково чи повністю 
покриті шоколадом 

783 …¹ …¹ 917 …¹ -

Макаронні вироби 350 374 226 190 166 -184
¹ Дані не оприлюднюються на виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.
Джерело: складено автором на основі даних Головного управління статистики в Черкаській області
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ковуються наслідки загальноекономічних 
кризових процесів, недосконалості дер-
жавної політики щодо розвитку основних 
галузей аграрно-промислового виробни-
цтва, фінансових інструментів їх підтримки 
тощо. Виникає нагальне завдання оптиміза-
ції економічного механізму взаємовідносин 
підприємств зернопродуктового підкомп-
лексу, що забезпечить їхній стійкий розви-
ток, в основі якого повинно бути планове 
виробництво зерна необхідних технологіч-
них кондицій.

Проведені аналітичні дослідження дають 
змогу зробити висновки та обґрунтувати 
шляхи нарощення виробництва продукції і 
забезпечення стійкого розвитку підприємств 
зернопродуктового підкомплексу. Перший 
із них пов’язаний із максимальним заван-
таженням потужностей цих підприємств, 
що можливо в процесі розвитку контрак-
тних відносин із виробниками зерна, нала-
годження інтеграційних процесів. Іншим 
шляхом є подолання інвестиційної кризи та 
залучення інвестицій у переробну галузь на 
модернізацію виробництва в межах діючих 
підприємств підкомплексу. 

Подальші дослідження необхідно прово-
дити у напрямі застосування програмно-ці-
льового підходу до вирішення проблем ста-
лого розвитку підприємств різних галузей 
зернопродуктового підкомплексу, що вима-
гає мобілізації необхідних ресурсів, концен-
трації зусиль, цільового використання засо-
бів, узгодженості цілеспрямованих дій.
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Аннотация. В статье проанализировано 
структурное строение зернопродуктового под-
комплекса и разработана организационно-техно-
логическая схема взаимодействия его участни-
ков. На основе анализа динамики производства и 
внутреннего потребления зерна констатируется 
создание значительных ресурсов для производ-
ства продуктов с добавленной стоимостью. До-
казана стратегическая роль перерабатывающей 
промышленности, обеспечивающей производ-
ство готовой пищевой продукции для внутрен-
него продовольственного рынка и ее экспорта на 
мировые аграрные рынки. Оценены тенденции 
развития предприятий системы хранения зерна 
и зернопереработки, в том числе на региональ-
ном уровне, установлена четкая тенденция к 
сокращению производства всех видов хлебобу-
лочных, кондитерских и макаронных изделий. 
Разработаны пути наращивания производства 
продукции перерабатывающих предприятий 
зернопродуктового подкомплекса.

Ключевые слова: зернопродуктовый под-
комплекс, функциональные подсистемы, зерно-
вой поток, субъекты хозяйствования, перераба-
тывающая промышленность, инфраструктура 
зернового рынка.
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Summary. The article presents the analysis of the structure of grain products sub-complex and the 
developed organizational and technological scheme of interaction of its participants. This scheme is 
subordinate and formed on the constant interrelation among subsystems, that perform functions of 
production, purchase, transportation, storage, processing, selling of grain and the products of its pri-
mary and secondary processing. Creation of considerable resources for the production of added value 
products is stated on the basis of the analysis of production dynamics and domestic grain consumption. 
In this case agricultural producers, especially powerful agrarian and industrial units, are not oriented 
towards domestic market of grain and products of its processing. It has been proved that a processing 
industry performs a strategic role, because it provides the production of finished foodstuffs for the do-
mestic food market and its export to the world agrarian markets. Development trends of the enterprises 
belonging to the system of grain storage and grain processing, including those at the regional level 
were evaluated. Clear tendency to decreasing the production of all types of bakery, confectionary and 
macaroni foods has been determined. While the structure of grain processing remains relatively stable 
with a considerable prevalence of flour production. Assortment of products of primary grain process-
ing is quite sufficient for the production of the whole product assortment of baking, confectionary and 
macaroni industries according to existing regulations. We developed the ways of increasing production 
of processing enterprises of grain products sub-complex, related, in the first place, to the maximum uti-
lization of production capacity of these enterprises. It can be achieved by the development of contract 
relations with grain producers, organization of integration processes through intra-farm and inter-farm 
cooperation and integration. Another way is to overcome investment crisis and involvement of invest-
ments into the processing industry and modernization of production within operating enterprises of the 
sub-complex.

Keywords: grain products sub-complex, functional subsystems, grain flow, business entities, pro-
cessing industry, grain market infrastructure.
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ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА СТАН РИНКУ  
ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ

FACTORS OF EFFECT ON THE CONDITION  
OF A RESIDENTIAL REAL ESTATE MARKET IN UKRAINE

Анотація. У статті досліджено стан та тен-
денції розвитку ринку нерухомості в Україні. 
Розраховано показник купівельної спромож-
ності середньої заробітної плати на первин-
ному ринку житла по областях України, про-
аналізовано його динаміку. Досліджено попит 
і пропозицію на ринку нерухомості та чинни-
ки впливу на їх рівень. Визначено структуру 
попиту на житло, розглянуто основні склад-
ники придбання житлової нерухомості. Про-
аналізовано динаміку попиту за показниками 
кількості угод купівлі-продажу квартир і жит-
лових будинків. Оцінено чинники, що форму-
ють пропозицію первинного житла, та вплив 
її динаміки на ціну нерухомості. Визначено 
проблеми забудовників і покупців на ринку 
нерухомості. Обґрунтовано умови для подаль-
шого розвитку ринку нерухомості: збільшення 
обсягів іпотечного кредитування, запобіган-
ня спонтанному будівництву та забезпечення 
комплексної забудови, підвищення поінфор-
мованості всіх учасників ринка для зниження 
ризикованості інвестицій у нерухомість.

Ключові слова: ринок нерухомості, житло-
ве будівництво, інвестування в житло, іпотеч-
не кредитування, попит і пропозиція нерухо-
мості, ціна на житлову нерухомість.

Постановка проблеми. Ринок житлової 
нерухомості відіграє значну роль у життє-
діяльності людини, оскільки сприяє задо-
воленню однієї з найбільш пріоритетних її 
потреб – потреби у житлі. Об’єкти житлової 
нерухомості є найбільш поширеною і прива-
бливою формою інвестування заощаджень 
населення, створюючи основу соціально-е-
кономічної захищеності громадян в умовах 
ринкової економіки. 

Розроблення заходів із регулювання 
вітчизняного ринку житлової нерухомості 
потребує його ґрунтовного дослідження, 
тому існує об’єктивна необхідність у здійс-
ненні аналітичних обстежень закономір-
ностей та випадковостей у розвитку ринку 
житла. Прямий зв’язок розвитку ринку 
нерухомості з економічною та політичною 
стабільністю країни зумовлює необхідність 
виявлення наявних проблем та шляхів під-
вищення ефективності функціонування 
даного ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Як в іноземній, так і у вітчизняній літературі 
є роботи, присвячені теоретичним і практич-
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ним аспектам функціонування ринку неру-
хомості. Серед дослідників, які присвятили 
свої праці зазначеній проблеми, – А. Асаул, 
І. Балабанов, І. Геллер, С. Грибовський, 
Н. Ордуей, В. Павлов, К. Паливода, А. Сер-
дюк, Г. Стерник, Д. Фрідман, Г. Харрісон, 
Л. Чубук та ін. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. В умовах циклічності 
ринку житла і постійної мінливості всіх його 
складових елементів необхідно дослідити 
сучасний стан і трансформаційні перетво-
рення, що на ньому відбуваються, та визна-
чити детермінанти, які зумовлюють довго-
строкові тенденції його розвитку 

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є аналіз стану ринку житла в Україні та чин-
ників, які його формують.

Виклад основного матеріалу. Сучасний 
стан ринку нерухомості залежить від впливу 
багатьох різноманітних і різноспрямованих 
чинників макроекономічного та локального 
характеру, дія яких потребує детального ана-
лізу. Насамперед особливості зміни попиту 
і пропозиції в даному ринковому сегменті 

необхідно розглядати в сукупності з динамі-
кою основних показників економічного роз-
витку країни. За даними Державної служби 
статистики України, у 2018 р. споживча 
інфляція досягла 9,8% і скоротилася порів-
няно з попередніми роками (рис. 1) [1]. 

Валовий внутрішній продукт (ВВП) у 
ІІІ кварталі 2018 р. порівняно з попереднім 
кварталом (з урахуванням сезонного фак-
тору) збільшився на 0,4%, а порівняно з ІІІ 
кварталом 2017 р. – на 2,8%.

У 2016 р. темпи росту ВВП України ста-
новили 2,4%, у 2017 р. – 2,5%, у ІІI кварталі 
2018 р. порівняно з попереднім кварталом 
(з урахуванням сезонного фактору) збіль-
шилися на 0,4%, а за підсумками 2018 р., 
згідно з прогнозом Міністерства економіч-
ного розвитку і торгівлі, очікується на рівні 
3%. І хоча негативна тенденція щокварталь-
ного падіння ВВП подолана з 2016 р., темпи 
зростання цього показника залишаються 
невисокими (рис. 2) [1].

Високий рівень інфляції і досить помірні 
темпи росту ВВП стримують попит на неру-
хомість. При цьому необхідно констатувати 
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Рис. 1. Індекси споживчих цін за 2013–2018 рр. (у % до попереднього року)

Рис. 2. Зміна реального ВВП (у % до попереднього року)
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досить низький рівень забезпеченості грома-
дян житлом. Так, на 1 січня 2018 р. житловий 
фонд країни становив 984,8 млн. м2 загаль-
ної площі за чисельності наявного насе-
лення 42 386,4 тис. осіб [1]. Таким чином, 
середній рівень житлової забезпеченості в 
Україні в розрахунку на одну особу стано-
вить 23,23 м2. Це в два-три рази менше, ніж в 
європейських країнах. За дуже високої необ-
хідності у житлі в Україні попит має відкла-
дений характер через те, що переважна біль-
шість громадян, які потребують поліпшення 
житлових умов, не в змозі придбати його в 
найближчому майбутньому, тому реальний 
платоспроможний попит на нерухомість 
досить обмежений. 

Показник купівельної спроможності 
середньої заробітної плати на первинному 
ринку житла у січні 2018 р. коливається в 
межах від 0,35 в Одеській області до 0,73 м2 у 
Хмельницькій. У червні він дещо піднявся 
і перебуває в діапазоні від 0,38 до 0,84 м2, 
причому мінімальний і максимальний рівні 
показника спостерігаються в тих же облас-
тях (рис. 3).

Різке знецінення національної валюти, 
високий рівень споживчої інфляції в останні 
роки і суттєве зростання тарифів на кому-
нальні послуги значною мірою обмежили 

можливості накопичення з метою придбання 
власного житла. 

Ці причини зумовлюють попит на нерухо-
мість переважно економ-класу, причому вка-
зана тенденція зростає. Якщо в 2017 р. при-
близно 70% транзакцій відбувалося в даному 
сегменті, то в 2018 р. в ньому зосереджено 
вже до 80% попиту.

Житлове будівництво активізувалося після 
дерегуляції галузі в 2013 р., коли відбулася 
імплементація норм Закону «Про регулю-
вання містобудівної діяльності» від 2011 р. 
[3]. За оцінками експертів Всемірного банку 
(ВБ), наданими під час складання рейтингу 
легкості ведення бізнесу (Doing Business 
2014), найбільш значний успіх України від-
бувся у сфері дерегуляції в будівництві: у 
цьому субрейтінгу країна піднялася відразу 
на 145 позицій – на 41-е місце. Тенденція 
постійного зростання будівництва житло-
вих будівель протягом 2010–2018 років від-
стежується на рис. 4, причому останні роки 
характеризуються найвищими темпами при-
росту обсягів будівельних робіт.

«За кількістю новозбудованих квартир на 
1 000 осіб населення торік Україна випере-
дила ЄС (2,9 порівняно з 2,8). Водночас за 
рівнем забезпеченості житлом вона все ще 
поступається Європі (менше 400 квартир 

Рис. 3. Показник купівельної спроможності середньої заробітної плати  
на первинному ринку житла по регіонах України, м2
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на 1 000 осіб населення порівняно з 486 в 
Євросоюзі», – зазначено у Звіті про фінан-
сову стабільність НБУ [2].

Економічна криза 2014–2015 рр. не зупи-
нила, а скоріше підтримала цю тенденцію: за 
зниження довіри до банків частина коштів із 
банківської системи перемістилася на ринок 
нерухомості. Значною мірою це відбулося 
на тлі націоналізації «ПриватБанку», вклад-
ники якого інвестували вилучені депозити у 
придбання нерухомості. 

Також зростання попиту було зумов-
лене внутрішньою міграцією з тимчасово 
окупованих територій Донецької та Луган-
ської областей та зростанням популярності 
покупки квартир як альтернативи валютним 
депозитам, прибутковість яких значно знизи-
лася. Інвестування в українські цінні папери 
не набуло широкого поширення через слаб-
кий розвиток фондового ринку, складність 
отримання достовірної інформації про стан 
емітенту цінних паперів, низькій рівень 
фінансової грамотності громадян. За таких 
умов привабливість інвестицій у будівниц-
тво зростає, населення розглядає альтерна-
тивні інструменти для вкладення коштів. 

Збільшення пропозиції житла супрово-
джувалося зниженням цін у доларовому екві-
валенті, що слугувало додатковим чинником 
попиту: власники валютних заощаджень 
могли знайти привабливі цінові пропозиції. 
Придбання нерухомості для багатьох стає 
найбільш комфортним і прибутковим варі-
антом. Також впливають і ризики девальва-
ції національної валюти. Вказані чинники 
сприяють зростанню популярності новобу-
дов, проте навіть вони не могли забезпечити 
суттєве зростання попиту на нерухомість.

На рис. 5 наведено щорічні дані за 
2015–2018 рр., оприлюднені Міністер-
ством юстиції України, про кількість дого-
ворів купівлі-продажу квартир та житлових 
будинків, що реєструються нотаріально [5]. 
У них відображено переважно угоди на вто-
ринному ринку, у тому числі з купівлі-про-
дажу приватних будинків, а також частину 
угод на первинному ринку, за якими, напри-
клад, укладається попередній договір купів-
лі-продажу. Інвестування в квартири на 
первинному ринку переважно відбувається 
без нотаріальної реєстрації, тому динаміку 
реального попиту на нерухомість проана-

Рис. 4. Обсяги та динаміка будівництва житлових будівель в Україні в 
2010–2018 рр., тис. м2 / % до відповідного періоду попереднього року
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лізувати досить складно через відсутність 
повних даних про кількість угод на первин-
ному ринку. Проте спробуємо оцінити зміни 
цього показника за наявною інформацією.

Як бачимо на рис. 5, кількість угод на 
ринку нерухомості щорічно зростає, проте 
якщо оцінити темпи приросту даного показ-
ника, бачимо зниження з 19% у 2016 р. до 
10,5% за дев’ять місяців 2018 р., що може 
свідчити про вичерпання потенціалу росту 
попиту на нерухомість за рахунок указаних 
вище чинників і необхідності активізувати 
інші інструменти, які забезпечать стабільний 
рівень попиту на нерухомість, зокрема іпо-
течні та лізингові схеми придбання житла.

У звіті Національного банку України про 
фінансову стабільність зазначено, що зараз 
обсяги іпотечного кредитування збільшу-
ються, хоча вони поки замалі, щоб суттєво 
впливати на попит. Але, за оцінками забу-
довників та посередників, у структурі про-
дажів економ-сегмента збільшуються частки 
розстрочки та кредитів і зменшується частка 
стовідсоткової оплати. Потенціал покупців 
першого житла поки невисокий [2].

Таким чином, структура попиту на житло 
досить різноманітна. Наприклад, покупцями 
нерухомості в столиці і крупних туристич-
них та історико-культурних центрах (Одеса, 
Львів, Харків, Дніпро) є жителі інших облас-

тей, переселенці, навіть іноземці. Частина 
житла купується для здачі в оренду, а також 
із метою вкласти гроші в нерухомість і, 
таким чином, зберегти їх від інфляції. З’ясу-
вання кількості реальних споживачів потре-
бує додаткових досліджень.

Недостатній рівень платоспроможного 
попиту і зростання пропозиції зумовлюють 
посилення конкуренції серед забудовників, 
що призводить до зміни ціни на нерухомість 
у позитивний для покупців бік. Портали з 
нерухомості показували різну статистику 
[6–9], але у цілому спроби аналізу сходилися 
на тому, що з 2014 по 2017 р. ціни або зни-
зилися на 5–10%, або стабілізувалися. Якщо 
і спостерігалося зростання цін на нерухо-
мість, то воно спричинялося коливанням 
курсу гривні, дією сезонних та інших чинни-
ків тимчасового характеру. У звіті Нацбанку 
про фінансову стабільність також було під-
креслено, що вперше за чотири роки ціни 
перестали знижуватися і в середньостроко-
вій перспективі очікується, що вартість якіс-
ної житлової нерухомості стабілізується.

Стабілізації цін сприятиме зменшення 
пропозиції в 2018 р. За дев’ять місяців 2018 р. 
загальна площа прийнятого в експлуатацію 
житла в Україні порівняно з відповідним 
періодом попереднього року зменшилася 
на 15,6%. Це зумовлено нетипово високою 

 

Рис. 5. Обсяги та динаміка договорів купівлі-продажу квартир  
і житлових будинків, кількість договорів /  

% до відповідного періоду попереднього року
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базою порівняння. За перші три квартали 
2017 р. площа новозбудованих квартир 
зросла на 21,4%, при цьому без урахування 
площі, прийнятої в експлуатацію відповідно 
до Порядку прийняття в експлуатацію об'єк-
тів, збудованих без дозволу на виконання 
будівельних робіт, затвердженого Наказом 
Мінрегіону від 24.04.2015 № 79, – на 25,7%, 
оскільки торік діяла знижена ставка пайо-
вої участі [1]. Крім того, 10 червня 2017 р. 
набрав чинності Закон, яким було запрова-
джено нові класифікацію будівель і проце-
дуру отримання документації для них [10]. 
Закон спрямований на посилення відпові-
дальності забудовників та боротьбу з неза-
конними забудовами. Усе це стимулювало 
забудовників швидше вводити об’єкти в екс-
плуатацію. Через невизначеність регулятор-
ного середовища за січень-вересень 2018 р. 
кількість виданих дозволів на будівництво 
багатоквартирних будинків зменшилася на 
85% у річному вимірі. Тож можна очікувати 
подальшого уповільнення темпів приросту 
обсягів житлового будівництва.

За сучасного стану ринку нерухомо-
сті такі зміни слід уважати позитивними, 
оскільки різке збільшення пропозиції є 
невигідним забудовникам, які втрачають у 
прибутковості через посилення конкурен-
ції. Рівень вакантності на ринку житлової 
нерухомості зараз досить високий: «зайве» 
житло у новобудовах столиці оцінюється 
приблизно в 20 тис. квартир, на вторинному 

ринку – понад 40 тис. Це на третину більше, 
ніж роком раніше.

Станом на 1 жовтня 2018 р. Мінрегіонбуд 
установив оціночну середню собівартість 
1 м2 житла на рівні 11 849 грн. (+10,2% до 
відповідного періоду попереднього року) 
[10]. У 2018 р. збільшення собівартості спри-
чинило злам цінового тренда (рис. 6) [9]. 

Підвищення собівартості будівництва 
житла та вимог до його якості із запровад-
женням із 1 вересня 2018 р. нових держав-
них будівельних норм (ДБН) [12] зумовлює 
зниження рентабельності забудовників. 
Новими ДБН уводяться обмеження щодо 
поверховості житлових будинків (у невели-
ких населених пунктах – не вище чотирьох 
поверхів), місцях забудови (так звані «чер-
воні лінії», на яких будувати не можна), 
щільності (потрібно залишати прибудинкову 
територію до 50–70% від розміру земельної 
ділянки) та ін.

У 2018 р. ціни на будівельно-монтажні 
роботи зросли на 20%, подорожчали мате-
ріали, зріс фонд заробітної плати [1]. При 
цьому, за даними агенцій нерухомості, забу-
довники збільшили ціни лише на 10–15% 
через загрозу обвалу продажів.

У реальності фактична ціна продажу 
новобудов не зросла навіть на ці 10–15%. 
Для стимулювання попиту будівельні компа-
нії проводять акції і розпродажі, а в інтерва-
лах між ними пропонують «індивідуальні» 
знижки практично кожному покупцеві. 
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Так, якщо хоча середня вартість квадрат-
ного метра в новобудовах у центрі Києва 
стартує з 16–18 тис. грн., а в передмісті – з 
13–14 тис. грн., фактична ціна угоди стано-
вить від 12–13 тис. грн., а деякі забудовники 
вдаються до демпінгових цін від 10 тис. грн./
м2. Індекси цін на житло, за даними Держав-
ної служби статистики України, наведено в 
табл. 1 [1].

Знижуючи ціни у процесі конкуренції за 
покупця, забудовники в економ-сегменті 
дійшли до межі, за якою нове будівництво 
стає збитковим. У таких умовах будівельні 
підприємства намагаються знизити витрати, 
економлять на матеріалах, проектних робо-
тах, інженерних комунікаціях і облаштуванні 
прибудинкових територій, інфраструктур-
ному забезпеченні новозбудованого об’єкту, 
що призводить до погіршення якості житла 
даного сегмента. 

На Інтернет-форумах новоселів відстежу-
ється значна кількість скарг із приводу недо-
бросовісності забудовників. Наприклад, у 
передмісті Києва багато будинків із про-
блемними водопроводами: насоси качають 
воду до 4–5-го поверхів, а вище вона про-
сто не доходить. Те ж саме з каналізацією: 
замість того щоб підключатися до центра-
лізованої системи, забудовники обладнують 
«асептичні ями», а проблеми з регулярним 
викачуванням і оплатою за це вирішують 
уже самі мешканці.

І хоча зараз кілька профільних інформа-
ційних ресурсів здійснюють моніторинг 
первинного ринку житла, періодично публі-
кують дані про об’єкти, ведуть фотофікса-
цію будівництва, але ці сайти позначають 
проекти з уже виявленими проблемами, з 
дуже високим рівнем ризику. Немає універ-
сального рецепта, що гарантує перевірку 
забудовника на «благонадійність». Ризики 
під час інвестування в новобудови в Укра-

їні залишаються дуже високими на відміну 
від розвинених ринків нерухомості. Існує 
багато забудов, які за всіма ознаками явно 
«сірі», але в реєстрі сумнівних об'єктів вони 
відсутні.

Подальше зменшення прибутковості ство-
рює ризики для проблемних підприємств із 
недостатнім запасом власних коштів і знач-
ними борговими зобов’язаннями. Зараз в 
Україні почав формуватися цілий ринок 
перепродажу недобудованих об'єктів, деякі 
житлові комплекси в столиці і великих 
містах уже по кілька разів поміняли власни-
ків. У майбутньому можна очікувати збіль-
шення обсягів незавершеного будівництва, 
кількості заморожених об’єктів і довгобудів, 
а також погіршення фінансового стану бан-
ків, які активно кредитують і забудовників, і 
покупців житла.

Проте, враховуючи конкуренцію і вимог-
ливість покупців, економити на якості вда-
ється до певної межі. За умов перевищення 
пропозиції над попитом і купівельної актив-
ності, великого значення набувають не кіль-
кісні, а якісні показники, такі як нестандартні 
архітектурні рішення, видові квартири з 
великими площами скління, з ремонтом і 
вбудованими меблями, автономним опален-
ням, лічильниками енергоресурсів. Також 
значну роль відіграють локація будівлі, її 
енергоефективність, облаштованість об’єк-
тами соціальної інфраструктури. 

Таким чином, на сучасному ринку нерухо-
мості відстежується дві протилежні тенден-
ції: орієнтація покупців на економ-сегмент 
житла спричиняє масову забудову порівняно 
дешевими об’єктами неналежної якості, а 
високий рівень конкуренції серед забудов-
ників зумовлює прагнення наділити готову 
будівельну продукцію диференційованими 
властивостями, які будуть відрізняти даний 
об’єкт від пропозицій конкурентів.

Таблиця 1 
Індекси цін на житло в 2016–2018 рр. (% до попереднього кварталу)

Роки Первинний ринок житла Вторинний ринок житла
І квартал IІ квартал ІII квартал ІV квартал І квартал IІ квартал ІII квартал ІV квартал

2016 101 96,9 100 104,3 104,2 95,4 104,9 99,2
2017 101,1 100,6 100,3 102,3 102,6 100,4 100,6 102,5
2018 102 100,9 100,4  100,7 98,9 102,8  
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Висновки і пропозиції. Сучасний стан 
ринку нерухомості характеризується обме-
женим попитом і високою конкуренцію. 
Для його подальшого позитивного розвитку 
необхідними умовами є: 

– розвиток іпотечного кредитування, 
впорядкування правовідносин на первин-
ному ринку житла на законодавчому рівні з 
метою сприяння доступності житла, збіль-
шенню кількості угод і зростанню забезпе-
ченості населення власними оселями; 

– запобігання спонтанній забудові й 
забезпечення виконання чітко регламентова-
них правил формування мікрорайонів міста 
з комплексом необхідних інфраструктурних 
об’єктів, перехід від хаотичної забудови до 
комплексної і продуманої; 

– поліпшення статистики ринку, надання 
неупередженої повної інформації, яка дасть 
змогу забудовникам, покупцям, банкам при-
ймати більш виважені рішення і суттєво зни-
зити рівень ризикованості операцій із неру-
хомістю.
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Аннотация. В статье исследованы состо-
яние и тенденции развития рынка недвижи-
мости в Украине. Рассчитан показатель поку-
пательной способности средней заработной 
платы на первичном рынке жилья по областям 
Украины, проанализирована его динамика. 
Исследованы спрос и предложение на рынке 
недвижимости и факторы влияния на их уро-
вень. Определена структура спроса на жилье, 
рассмотрены основные цели приобретения 
жилой недвижимости. Проанализирована 
динамика спроса по показателям количества 
сделок купли-продажи квартир и жилых до-
мов. Оценены факторы, формирующие пред-
ложение первичного жилья и влияние ее ди-
намики на цену недвижимости. Определены 
проблемы застройщиков и покупателей на 
рынке недвижимости. Обоснованы условия 
для дальнейшего развития рынка недвижимо-
сти: увеличение объемов ипотечного кредито-
вания, обеспечение комплексной застройки, 
повышение информированности всех участ-
ников рынка для снижения риска инвестиций 
в недвижимость.

Ключевые слова: рынок недвижимости, 
жилищное строительство, инвестирование в 
жилье, ипотечное кредитование, спрос и пред-
ложение недвижимости, цена на жилую не-
движимость.
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Summary. The article examines the state and development trends of the real estate market in 
Ukraine. The average level of housing per capita in Ukraine in 2018 was calculated – 23.23 m2, which 
is 2-3 times less than in European countries. The indicator of the purchasing power of the average 
wage in the primary housing market in the regions of Ukraine is determined, its dynamics is analyzed. 
It is revealed that effective demand in Ukraine is limited by the income of the population. Although 
the need for housing is very high, demand is deferred. The structure of demand for housing has been 
determined, the main goals for the acquisition of residential real estate have been considered. Housing 
is acquired as an investment tool to save money from inflation and for their own residence. After 2014, 
the growth in demand was caused by internal migration from the regions of the temporarily occupied 
territories of the Donetsk and Lugansk regions. At the same time, a significant increase in demand 
is hampered by low mortgage lending. Analyzed the dynamics of demand in terms of the number of 
transactions of purchase and sale of apartments and houses. The factors shaping the supply of primary 
housing and the impact of its dynamics on the price of real estate are evaluated. In the face of rising 
construction costs and high competition, developers tend to save on materials, design work, and infra-
structure support for the building. A further decrease in profitability creates risks for enterprises with 
insufficient stock of own funds and large debt obligations. In the future, this will cause an increase in 
the volume of unfinished construction and the number of “frozen” objects. It was determined that there 
are two opposite trends in the modern real estate market: buyers 'orientation towards the economy seg-
ment of housing leads to mass development of relatively low quality, and the high level of competition 
among construction companies forces them to endow products with differentiated properties that will 
distinguish this object from competitors' offers. The conditions for the further positive development of 
the real estate market are substantiated: the further development of mortgage lending, the regulation of 
construction in order to ensure comprehensive development, improved awareness of all market partic-
ipants to reduce the risk of real estate investments.

Keywords: real estate market, housing construction, investment in housing, mortgage lending, the 
demand and supply of real estate, the price of residential real estate.
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ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, 
СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
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КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  
БІЗНЕСУ КРИВОГО РОГУ ТА ШЛЯХИ ЇЇ РОЗВИТКУ

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  
OF KRIVOY ROG BUSINESS AND THE WAYS OF ITS DEVELOPMENT

Анотація. У статті розглянуто стан со-
ціальної відповідальності бізнесу в місті 
Кривий Ріг. Більшість заходів із соціальної 
відповідальності реалізують підприємства 
гірничо-металургійного комплексу. У цьому 
процесі недостатню участь приймають під-
приємства малого і середнього бізнесу. Вияв-
лено основні причини такої ситуації: нестача 
фінансових ресурсів, високий рівень тіньової 
економіки, корупція та ін. Для більш широко-
го впровадження принципів соціальної відпо-
відальності бізнесу в практику підприємств 
Кривого Рогу запропоновано: розробити стра-
тегію розвитку корпоративної соціальної від-
повідальності в місті Кривий Ріг; створити 
єдиний центр з управління соціальною відпо-
відальністю; широко висвітлювати результати 
розвитку соціальної відповідальності бізнесу, 
підводити підсумки, виявляти переможців; 
проводити навчання керівників підприємств 

щодо впровадження принципів соціальної від-
повідальності бізнесу.

Ключові слова: соціальна відповідаль-
ність, бізнес, зарубіжний досвід, малі підпри-
ємства, державно-приватне партнерство.

Постановка проблеми. У світовій прак-
тиці діяльності підприємств широко вико-
ристовуються принципи корпоративної 
соціальної відповідальності, запропоновані 
ООН. Однак в Україні соціальна відповідаль-
ність не набула масового поширення. Ана-
логічна ситуація і в Кривому Розі. Кривий 
Ріг – один із промислових центрів України, 
тому дослідження соціальної відповідально-
сті бізнесу міста є важливим та актуальним 
питанням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Корпоративну соціальну відповідальність 
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бізнесу (КСВ) досліджують багато вчених та 
практиків. В. Дудка аналізує напрями діяль-
ності провідних світових лідерів у КСВ. Так, 
данський виробник іграшок LEGO стратегію 
КСВ зосередив на таких основних напрямах:

– усебічний розвиток дітей та благодійні 
програми;

– раціональне використання природних 
ресурсів;

– підвищення енергоефективності вироб-
ничих потужностей;

– турбота про співробітників.
Компанія Microsoft приділяє значну увагу 

використанню енергії з альтернативних дже-
рел: сонячної, вітрової, гідроенергії. Крім 
того, вкладаються значні кошти в поши-
рення «цифрової» грамотності та техноло-
гічної обізнаності населення по всьому світі.

Корпорація Google проводить свою діяль-
ність у напрямі раціонального використання 
ресурсів, зниження викидів вуглецю, спожи-
вання відновлюваної енергії. Компанія надає 
також підтримку вченим, які працюють над 
вирішенням глобальних екологічних та соці-
альних проблем.

Компанія Disney проводить роботу в КСВ 
за такими напрямами:

– зменшення викидів парникових газів;
– скорочення обсягів відходів та пере-

робка сміття; 
– збереження води;
– реклама здорового способу життя;
– виховання молоді.
Активну діяльність у КСВ проводить 

баварський автоконцерн BMW. Ця компанія 
приділяє багато уваги захисту навколиш-
нього середовища, підвищенню кваліфікації 
своїх співробітників, розвитку суспільства у 
цілому [2, с. 28–29].

Н.А. Сокол зазначає, що в Україні рівень 
упровадження принципів КСВ поки що 
недостатній. Лідерами серед українських 
підприємств є представники гірничо-ме-
талургійної галузі, енергетики та агропро-
мислового комплексу. Автор зазначає, що 
ключовими напрямами українського бізнесу 
в КСВ є: розвиток персоналу шляхом підви-
щення його кваліфікації, поліпшення умов 
праці, вирішення питань з охорони здоров'я 
[9, с. 131–132].

На думку С.В. Іванова, корпоративна 
соціальна відповідальність реалізується 
на підставі виявлення потреб суспільства, 
тобто на підставі проведення досліджень 
соціального маркетингу. Реалізація прин-
ципів КСВ дасть змогу підприємству сфор-
мувати більш стійке середовище для своєї 
діяльності. Автор зазначає, що бізнесу в 
Україні необхідно враховувати інтереси і 
потреби зацікавлених сторін, а не тільки свої 
[3, с. 174–175].

Н.С. Орлова відзначає, що число підпри-
ємств, які впровадили КСВ у свою діяль-
ність, в Україні незначне. До проблем, які 
стримують розвиток КСВ, автор відносить: 
фінансово-економічну і політичну кризу, від-
сутність інформації про соціальні програми 
в регіонах, недосконалість законодавства та 
виконавської підтримки. Малий і середній 
бізнес не зацікавлений у впровадженні прин-
ципів КСВ через дефіцит грошових коштів, 
відсутність підтримки з боку держави, висо-
ких податків, нестабільності законодав-
ства, корупції. Для широкого впровадження 
КСВ в практику українських підприємств 
у роботі пропонуються такі заходи: форму-
вання національної стратегії розвитку КСВ; 
формування законодавства, стимулюючого 
впровадження соціальної відповідальності 
та ін. [6, с. 42–43].

О.М. Полякова досліджує роль і місце 
малого бізнесу в соціальній відповідаль-
ності. Вона вважає, що сьогодні великий 
бізнес більше займається КСВ, аніж малий 
бізнес. При цьому автор виділяє конку-
рентні переваги малого бізнесу: робота без-
посередньо зі споживачами послуг і про-
дукції; швидке реагування на зміни ситуації 
на ринку; мінімальне число посередників 
між малим підприємством і споживачем. 
Водночас у роботі наведено проблеми, що 
заважають малому бізнесу інтегруватися в 
систему КСВ: 

– відсутність у керівників малого бізнесу 
вірного поняття сутності соціальної відпові-
дальності та шляхів її впровадження; 

– наявність значної частки тіньової еконо-
міки; 

– використання персоналу без офіційного 
оформлення [8, с. 36–37].
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Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. У наведених роботах 
науковців не досліджуються проблеми та 
шляхи розвитку корпоративної соціальної 
відповідальності конкретного промислового 
центру, що й є метою даної роботи.

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є дослідження корпоративної соціальної від-
повідальності бізнесу міста Кривий Ріг та 
визначення шляхів її поширення.

Виклад основного матеріалу. Концепція 
сталого розвитку проголошена ООН про-
відним напрямом людства в XXI ст. Сталий 
розвиток включає економічний, соціальний 
і екологічний складники. Сутність сталого 
розвитку полягає у тому, щоб суспільство, 
задовольняючи потреби нинішнього поко-
ління, не створювало проблем для задово-
лення своїх потреб майбутнім поколінням.

З огляду на ту обставину, що провідну 
роль в економіці відіграють підприємства, 
ООН прийняла Генеральний договір, спря-
мований на поширення соціальної відпові-
дальності бізнесу. В основі договору лежать 
10 універсальних принципів, які включають 
чотири сфери: права людини, трудові від-
носини, протидія корупції та навколишнє 
середовище. До цього договору може при-
єднатися будь-яка компанія світу, що під-
тримує принципи соціальної відповідаль-
ності. У розвинених країнах світу принципи 
соціальної відповідальності набули масо-
вого поширення. Компанії, що підтриму-
ють принципи соціальної відповідальності, 
досягають успішних фінансових результатів, 
бо їхня репутація безпосередньо залежить 
від громадської думки, яка позначається на 
обсягах реалізації продукції.

Корпоративна соціальна відповідальність 
бізнесу розглядається як стратегічна пове-
дінка підприємства, спрямована на забезпе-
чення і підтримання сталого розвитку ком-
панії, держави й суспільства в економічній, 
природоохоронній та соціальних сферах 
[4, с. 82].

М.В. Васильєва соціальну відповідаль-
ність бізнесу визначає не як зобов'язання 
бізнесу, а саме як відповідальність компа-
нії за вплив своєї діяльності на суспіль-
ство, навколишнє середовище, перед усіма 

людьми й організаціями, з якими вона сти-
кається в процесі діяльності [1, с. 129]. На 
її думку, застосування принципів соціальної 
відповідальності приносить такі переваги 
для підприємства:

– підвищення репутації;
– побудова відносин із зацікавленими сто-

ронами: споживачами, органами місцевого 
самоврядування, державними органами та ін.;

– знання потреб зацікавлених сторін, що 
викликає необхідність у впровадженні інно-
вацій;

– створення сприятливих умов для 
роботи, що сприяє залученню кваліфікова-
ного персоналу і формуванню стабільного 
колективу;

– використання принципів КСВ дає змогу 
швидко вийти на міжнародний ринок.

При цьому автор називає й проблемні 
моменти, пов'язані з упровадженням КСВ:

– гроші, що виділяються на КСВ, – це 
додаткові витрати, які зменшують прибуток 
і переносяться на ціни для споживачів;

– невміння менеджерів переважно вирі-
шувати соціальні проблеми суспільства 
[1, с. 129–131].

У Кривому Розі провідними суб'єктами в 
системі КСВ є підприємства групи «Метін-
вест», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», 
ПрАТ «ХайдельбергЦемент Україна» та ін.

На підприємствах групи «Метінвест» 
реалізація принципів КСВ спрямована на 
те, щоб:

– діяти системно (концепція сталого роз-
витку, інтегрована в стратегію); 

– діяти ефективно (постійне вдоскона-
лення всіх процесів й ефективне викори-
стання ресурсів); 

– поважати інтереси партнерів, клієн-
тів і суспільства у цілому (це означає буду-
вати відносини з усіма на основі принципів 
порядності, чесності, взаємної довіри і від-
критості); 

– забезпечувати гідні та безпечні умови 
праці (створювати всі умови для ефективної 
праці персоналу, гідного рівня заробітної 
плати та соціальних пільг); 

– поважати права і свободи людини; 
– підвищувати якість життя в регіонах 

присутності і в Україні у цілому;



119

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

– прагнути до попередження і зниження 
впливу на навколишнє середовище [7]. 

Найбільш відомі проекти, що реалізу-
ються в Кривому Розі підприємствами групи 
«Метінвест», такі: 

– програма розвитку прибудинкових 
територій «Сто дворів». У рамках цієї про-
грами на конкурсній основі відбираються 
і реалізуються найкращі проекти з облаш-
тування прибудинкових територій ініціа-
тивних жителів і органів самоорганізації 
населення (ОСББ, ЖБК та ін.). Переможці 
конкурсу отримують фінансову допомогу на 
благоустрій;

– «місто нашими руками». Під час реа-
лізації програми розглядаються ініціативи 
щодо поліпшення бізнес-середовища та 
створення робочих місць, розвитку твор-
чості, духовності та патріотизму, прове-
дення волонтерських акцій, популяризація 
здорового способу життя. Найкращі проекти 
отримують необхідне фінансування;

– програма соціального партнерства. 
Завдяки реалізації цієї програми виконано 
масштабні реконструкції в різних районах 
міста, впорядковано парки і сквери, цен-
тральні і внутрішньоквартальні дороги, 
оновлено системи зовнішнього освітлення.

Стратегія корпоративної відповідальності 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» сфокусо-
вана на чотирьох аспектах: 

– інвестиції в працівників;
– виробництво безпечної екологічної сталі;
– розвиток місцевих громад; 
– корпоративне управління [11].
Найбільш відомими соціальними проек-

тами цього підприємства у місті є:
– благоустрій і ремонт центральних і між-

квартальних доріг, а також мереж зовніш-
нього освітлення; 

– розбивка Скверу металургів у районі 
Палацу молоді та студентів Кривого Рогу 
(у тому числі висаджування 80-ти дерев, 
установка спортивного майданчику для 
скейтерів і ролерів, обладнання у сквері 
зони Wi-Fi); 

– капітальний ремонт міських тролейбусів;
– створення благодійного фонду для під-

тримки сімей працівників підприємства, 
які загинули під час військової служби або 

були поранені в ході бойових дій на сході 
України.

Активну діяльність у сфері КСВ про-
водить компанія «ХайдельбергЦемент 
Україна». 

Прикладами такої роботи є:
– допомога комунальним закладам: дитя-

чим садкам, школам, лікарням;
– встановлення дитячих майданчиків;
– допомога благодійному фонду Kiddo 

для лікування важкохворих дітей;
– допомога військовим частинам, місце-

вим органам влади, місцевим громадам шля-
хом надання необхідних будівельних матері-
алів та ін. [10].

Як свідчить практика, у Кривому Розі 
принципи корпоративної соціальної від-
повідальності впроваджують передусім 
підприємства, що реалізують свою про-
дукцію на зарубіжних ринках, де КСВ уже 
зайняло міцні позиції в середовищі біз-
несу. Як свідчать результати міжнародних 
досліджень, вплив КСВ на репутацію ком-
панії становить до 41,2% [5]. Отже, соці-
альна відповідальність за кордоном при-
носить користь як самому підприємству, 
так і суспільству.

Наведений аналіз показує, що в Кривому 
Розі соціальною відповідальністю пере-
важно займаються провідні підприємства. 
Головні напрями їхньої діяльності включа-
ють: благодійну діяльність, захист навко-
лишнього середовища, роботу з громадсь-
кістю та державними органами, турботу 
про працюючий персонал. Ці напрями КСВ 
у цілому збігаються з напрямами діяль-
ності КСВ провідних підприємств світу. 
Однак при цьому слід зазначити, що за 
кордоном КСВ набула масового характеру, 
там вона дає змогу бізнесу зайняти стійке 
положення на ринку.

У Кривому Розі КСВ не має масового 
явища, вона не набула поширення у малому 
і середньому бізнесу. Це пов'язано з недо-
статнім рівнем його розвитку, рівнем фінан-
сового забезпечення, з недостатньою взає-
модією органів державної влади з бізнесом, 
відсутністю єдиного координуючого цен-
тру з КСВ, низьким рівнем інформації про 
успіхи і досягнення у сфері КСВ.
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З огляду на це, головним напрямом роз-
витку КСВ у Кривому Розі повинно бути 
застосування принципів соціальної відпо-
відальності малим і середнім бізнесом. Для 
цього необхідно:

– створити єдиний координуючий орган 
розвитку КСВ у місті Кривий Ріг;

– постійно висвітлювати в пресі результати 
КСВ, підводити підсумки, визначати пере-
можців і заохочувати за досягнуті успіхи; 

– проводити навчання керівників компа-
ній методам упровадження принципів КСВ 
у практичну діяльність; 

– державним органам розробити страте-
гію розвитку КСВ у місті; 

– розвивати конкуренцію між підприєм-
ствами, що буде стимулювати поширення 
соціальної відповідальності бізнесу.

Для реалізації принципів КСВ слід ширше 
залучати малий і середній бізнес до реаліза-
ції проектів у системі державно-приватного 
партнерства, серед яких:

– збір, очищення та розподілення води;
– охорона здоров'я;
– туризм, відпочинок, рекреація, культура 

та спорт;
– надання соціальних послуг, управління 

соціальною установою, закладом;
– виробництво та впровадження енергоз-

берігаючих технологій, будівництво та капі-
тальний ремонт житлових будинків;

– надання освітніх послуг та послуг у 
сфері охорони здоров'я;

– управління пам'ятками архітектури та 
культурної спадщини;

– встановлення модульних будинків та 
будівництво тимчасового житла для вну-
трішньо переміщених осіб.

Такий підхід до поширення принципів 
соціальної відповідальності серед підпри-
ємств Кривого Рогу дасть змогу виявити 
недоліки у цьому процесі і намітити шляхи 
їх усунення.

Висновки і пропозиції. Як показали 
результати досліджень, принципи корпора-
тивної соціальної відповідальності знахо-
дять широке використання у світі. Однак 
в Україні КСВ бізнесу не набула масового 
явища. Така ситуація характерна і для Кри-

вого Рогу. Більшість заходів із соціальної 
відповідальності реалізують підприємства 
гірничо-металургійного комплексу. У цьому 
процесі недостатню участь беруть підприєм-
ства малого і середнього бізнесу. Для більш 
широкого впровадження принципів КСВ у 
практику діяльності підприємств Кривого 
Рогу необхідно поширювати соціальну від-
повідальність серед малого та середнього 
бізнесу, що позитивно відіб'ється на соціаль-
но-економічному розвитку міста. Провідну 
роль у цьому процесі повинні відіграти дер-
жавні органи.
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Аннотация. В статье рассмотрено состоя-
ние социальной ответственности бизнеса в го-
роде Кривой Рог. Большинство мероприятий 
по социальной ответственности реализуют 
предприятия горно-металлургического ком-
плекса. В этом процесс недостаточное участие 
проявляют предприятия малого и среднего 
бизнеса. Были выявлены основные причины 
такой ситуации: недостаток финансовых ре-
сурсов, высокий уровень теневой экономики, 
коррупция и др. Для более широкого внедре-
ния принципов КСО в практику деятельности 

предприятий Кривого Рога предложено: раз-
работать стратегию развития корпоративной 
социальной ответственности в городе Кривой 
Рог; создать единый центр по управлению 
социальной ответственностью; широко ос-
вещать результаты развития КСО, подводить 
итоги, выявлять победителей; проводить обу-
чение руководителей предприятий по внедре-
нию принципов КСО.

Ключевые слова: социальная ответствен-
ность, бизнес, зарубежный опыт, малые пред-
приятия, государственно-частное партнерство. 

Summary. The research results show that the principles of corporate social responsibility are wide-
ly used in the world. Based on the analysis of world leaders in corporate social responsibility, it was 
found that promising areas of business social responsibility today are: rational use of natural resources, 
care for employees, youth education, charitable programs, energy efficiency of production, reduction 
of harmful emissions, water conservation, advertising a healthy lifestyle. of life. This is due to the 
fact that the main direction of civilization evolvement in the XXI century is sustainable development, 
including economic, social and environmental ones. At the same time, meeting needs of present gen-
erations should not create problems for satisfying needs of future generations. The research findings 
show that those enterprises which implement the principles of corporate social responsibility (CSR) 
increase their competitiveness and reputation producing a positive effect on their financial perfor-
mance. In Ukraine, the principles of social responsibility of business have not gained widespread use. 
This situation is typical for Krivoy Rog. Most of the social responsibility activities are implemented 
by the enterprises of the mining and metallurgical industry. In this process, insufficient participation is 
manifested by small and medium-sized businesses. The main reasons for this situation were identified: 
lack of financial resources, high level of shadow economy, corruption, etc. For a wider introduction 
of CSR principles into the practice of Krivoy Rog enterprises, it was suggested: to develop a strategy 
for developing corporate social responsibility in Krivoy Rog; create a single center for social respon-
sibility management; highlight the results of CSR development, summarize, identify winners; conduct 
training for business leaders on the implementation of CSR principles. This approach will extend the 
principles of social responsibility among small and medium businesses, which will have a positive 
impact on the socio-economic development of the city. The key role in this process should be played 
by state authorities.

Keywords: social responsibility, business, foreign practice, small businesses, state and private part-
nership.
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THE PLACE OF ENVIRONMENTAL PROCRSSRS  
IN THE SYSTEM STRATEGIC MANAGEMENT  

OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION 

Анотація. Охорона й раціональне ви-
користання природних ресурсів є одним зі 
стратегічних завдань України та її регіонів 
у контексті досягнення стійкого розвитку. 
Проте зі зростанням потреб населення змен-
шуються можливості довкілля щодо задо-
волення цих потреб, тому набуває актуаль-
ності питання відтворення ресурсів. Разом 
із тим відтворення потребують не тільки 
природні, а й економічні та трудові ресурси 
регіону. Процес екологізації сприятиме ста-
новленню стійкого розвитку регіону, оскіль-
ки дасть змогу ефективно управляти соці-
о-еколого-економічною системою регіону в 
інтересах сучасних і прийдешніх поколінь. 
Утім, використання окремо взятих аспектів 
екологізації явно недостатньо для очікува-
них високих результатів. Тільки системний і 
комплексний підхід до забезпечення проце-
сів екологізації регіону дасть змогу досягти 
стійкого розвитку.

Ключові слова: екологізація, відтворення 
ресурсів, стійкий розвиток, регіон, напрями 
стратегічного управління.

Постановка проблеми. Сучасна гло-
бальна екологічна криза пов’язана з дегра-
дацією біосфери, фізичним скороченням 
обсягів природних запасів та зростанням 
екологічних і техногенних загроз. У бага-
тьох регіонах деградація довкілля вже 
стала причиною масштабних природних 
катаклізмів та деструктивних змін, що 
викликали погіршення умов життя і здо-
ров'я громадян.

Чинник екологізації набуває все біль-
шого значення під час вирішення соціо-е-
колого-економічних проблем регіону, тому 
існує об’єктивна необхідність у дослідженні 
теоретичних і практичних аспектів забезпе-
чення процесів екологізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Вченими недостатньо приділено уваги 
питанню встановлення зв’язку між еколо-
гізацією та досягненням стійкого розвитку, 
відповідно, недооціненою залишається роль 
екологізації для переходу на засади стійкого 
розвитку регіону. В авторських визначен-
нях категорії стійкого розвитку такі вчені, 
як В.І. Данилов-Данільян, Н.А. Супрун, 
П.М. Яровий та деякі інші, акцентують на 
необхідності відтворення природно-ресур-
сного комплексу територій. На нашу думку, 
відтворення ресурсів має супроводжуватися 
і раціональним їх використанням, причому 
не тільки через обмеження (встановлення 
пропорцій) на ресурсокористування, а й 
доповнення інноваційними технологіями 
екологічного напряму (енерго- та ресурсо-
місткими), тоді таке використання ресурсів 
буде ефективним і сприятиме матеріаль-
ному добробуту й високому рівню життя 
населення регіону. Крім того, відтворення 
потребують і соціально-економічні ресурси 
територій.

Ф.В. Горбонос та Н.Ф. Павленчик наполя-
гають на тому, що має забезпечуватися роз-
ширене відтворення ресурсів, тобто безпе-
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рервне виробництво матеріальних благ має 
збільшуватися в розмірах. Проте науковцями 
не враховано, що зростання кількості спожи-
тих ресурсів збільшить і кількість утворених 
відходів, а проблема накопичення відходів 
за ступенем гостроти не поступається про-
блемі скорочення природних запасів. Таким 
чином, констатуємо відсутність системного і 
комплексного підходу до забезпечення про-
цесів екологізації регіону як передумови 
досягнення стійкого розвитку. Усе зазначене 
зумовлює актуальність теми дослідження 
та вказує на необхідність виокремлення та 
обґрунтування стратегічних напрямів еколо-
гізації з урахуванням узагальненої екоситуа-
ції в регіонах України.

Виділення не вирішених раніше 
частин загальної проблеми. Вченими 
недостатньо досліджене питання досяг-
нення стійкого розвитку через екологіза-
цію, тому завдання екологізації не інте-
гроване в стратегію управління стійким 
розвитком регіону.

Мета статті. Головною метою цієї 
роботи є дослідження теоретичних аспек-
тів екологізації та визначення її місця в 
системі стратегічного управління стійким 
розвитком регіону; формування стратегіч-
них напрямів екологізації для виваженого 
соціально-економічного розвитку регіону, 
збереження й раціонального використання 
ресурсів у співвідношенні з прогресив-
ними змінами. 

Виклад основного матеріалу. 17.10.2007  
Кабінетом Міністрів України ухвалено 
Концепцію національної екологічної полі-
тики України на період до 2020 р. Мета 
концепції – стабілізація і поліпшення еко-
логічного стану територій шляхом інтегра-
ції соціально-економічного розвитку для 
забезпечення переходу до стійкого роз-
витку та впровадження еколого-збалансо-
ваної системи природокористування [5]. 
Концепція екологічної політики України 
спрямована на екологізацію економіки, 
поліпшення екологічної ситуації територій 
та підвищення їхньої екологічної безпеки, 
раціональне використання і відтворення 
ресурсів, включення екологічного склад-
ника в галузеві та інші стратегії розвитку 

регіону, зниження екологічних ризиків для 
здоров'я людини, застосування системи 
екологічного маркування продукції, підви-
щення якості довкілля (питної води, пові-
тря) й запобігання змінам клімату, забез-
печення контролю над скидом і викидом 
забруднюючих речовин та розміщенням 
відходів, недопущення втрат біорізнома-
ніття, екологічно збалансоване природо-
користування тощо. Безпосередньо термін 
«екологізація» в Концепції використову-
ється в таких дефініціях: «екологізація 
суспільного розвитку», «екологізація про-
мисловості», «екологізація транспорту», 
«екологізація енергетики», «екологізація 
сільського господарства», «екологізація 
водного господарства», «екологізація лісо-
вого господарства». На нашу думку, у руслі 
сучасних тенденції більшу увагу в Концеп-
ції слід було приділити екологізації житло-
вих та промислових приміщень, оскільки 
через застарілу інфраструктуру такі будівлі 
є енерго- та ресурсовитратними, а також 
сприяти поступовій екологізації всього 
суспільного життя регіону. 

Прискорення темпів економічного 
зростання та збільшення потреб у ресур-
сах для задоволення споживчого попиту 
повинні узгоджуватися з екологічними 
можливостями територій. Саме на такій ідеї 
ґрунтується концепція стійкого розвитку. 
Екологізація може забезпечити економічне 
зростання регіону, що сприятиме добро-
буту за мінімальних ризиків для довкілля. 
Екологізація – не синонім «охорони при-
роди», вона спрямована на екологічне вдо-
сконалення, отже, на зменшення необхід-
ності в охороні природи [3]. В інтересах 
стійкого розвитку екологізація не може 
зводитися тільки до природоохоронних 
заходів, вона передбачає захист довкілля 
безпосередньо в межах виробничої й інших 
видів діяльності та створення сприятливих 
і безпечних умов для життя людини. Група 
вчених уважає, що екологізацію будь-яких 
видів людської діяльності розглядають як 
систему дій, що забезпечує поліпшення від-
творення, охорону і використання ресурсів 
довкілля [8, с. 182]. Л.Г. Мельник розуміє 
екологізацію як процес постійного еколо-
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гічного вдосконалення, спрямований на 
ліквідацію екодеструктивних чинників і, 
відповідно, потреби в спеціальних приро-
дозахисних заходах [3, c. 141]. Так, стра-
тегічне управління, спрямоване на запобі-
гання екодеструктивній діяльності, дасть 
вищі результати за менших затрат, аніж 
боротьба з наслідками екологічно невмоти-
вованого господарювання. 

Н.Ф. Реймерс стверджував, що еколо-
гізація – це процес неухильного і послі-
довного впровадження систем технологіч-
них, управлінських, юридичних та інших 
рішень, які дають змогу підвищувати ефек-
тивність використання природних ресурсів 
і умов поряд із поліпшенням або хоча б зі 
збереженням якості довкілля [7]. Ми пов-
ністю погоджуємося з позицією вченого. 
У сучасному світі заходів зі збереження та 
навіть відтворення ресурсів уже недостат-
ньо: кількісне нарощення ресурсів не може 
бути ефективним без їх якісного викори-
стання, тобто без екологічно спрямованих 
новітніх технологій, які до того ж спри-
ятимуть установленню збалансованості 
між елементами стійкого розвитку регіону. 
Надати процесам екологізації цілеспрямо-
ваного характеру можна лише за допомо-
гою формування відповідного правового 
поля, економічної, організаційно-техніч-
ної, контрольної та планової діяльності, 
ефективного поєднання адміністративних 
методів (штрафів, обмежень) з економіч-
ними стимулами (субсидії, дотації) управ-
ління [8, с. 115]. Таким чином, практичне 
забезпечення процесів екологізації безпо-
середньо пов’язане із системою управління 
регіоном. Різнопланові інтереси учасників 
регіональних процесів потребують коорди-
націю в напрямі їх погодження із завдан-
нями і пріоритетами стратегічного управ-
ління стійким розвитком регіону. 

Уважаємо, що екологізація має стати 
основою стратегії досягнення стійкого роз-
витку та впливати на формування страте-
гічних пріоритетів управління регіоном. 
Більше того, у сучасному світі екологізація 
зводиться не просто до екологічного управ-
ління, нехай навіть і в інтересах стійкого 
розвитку, а екологізація – це стиль життя для 

сучасних та майбутніх поколінь, що включає 
становлення екологічної культури, екологіч-
ної відповідальності, утвердження екологіч-
них цінностей. 

В.С. Кравців розглядає екологізацію як 
процес проникнення ідей, знань, законів 
екології, економічного мислення в науку, 
виробництво, життєдіяльність суспіль-
ства, держави [6]. Дійсно, вчені визнача-
ють «екологізацію» економіки (заохочення, 
інвестиції, інновації, зовнішньоекономічна 
діяльність (експорт-імпорт), логістика); 
виробництва (раціональне природокористу-
вання та впровадження ресурсо- та енерго-
ємних технологій, товарна політика, реци-
клінг, підвищення продуктивності праці); 
технологій (обладнання, техніка, стан-
дарти); довкілля (відтворення й охорона 
природних ресурсів); світогляду, освіти 
та поведінки (екологічна орієнтація прав, 
обов’язків, інтересів, культури, знань, моти-
ваційні установки); інституційного середо-
вища (екологічні зобов’язання у законах, 
постановах, програмах, планах, стратегіях, 
концепціях); регіонального управління 
(секторальні стратегії, комплексні рішення) 
тощо. Це дає підстави розглядати екологі-
зацію як модель економіки регіону. Так, 
С.К. Харічков та В.І. Крутякова запропону-
вали екологізовану економіку стійкого роз-
витку, яка вимагає екоорієнтованих, зваже-
них методологічних і соціальних новацій, 
а також зміни пріоритетів і цілей розвитку 
цивілізації. Вчені слушно зауважили, що 
природний потенціал уважався умовно без-
дефіцитним, а макроекономіка не відчувала 
свою залежність від надсистеми, частиною 
якої є. Проте з часом масштаби економіч-
ної діяльності збільшувалися і постало 
питання про необхідність узгодження еко-
номічних, екологічних та соціальних цілей 
довгострокового розвитку [9]. Така поста-
новка питання зумовлює радикальні зміни 
щодо оптимізації використання соціо-еко-
лого-економічних ресурсів регіону, форму-
вання нових пріоритетів довгострокового 
розвитку та підходів до їх реалізації, що 
гармонійно поєднають фінансову резуль-
тативність, екологічну безпеку та високу 
якість життя населення. 
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Наведемо своє бачення екологізації. Еко-
логізація в системі стратегічного управ-
ління стійким розвитком регіону – це новий 
соціально-еколого-економічний напрям, що 
системно й комплексно включає сукупність 
заходів регіональних органів управління 
щодо вирішення завдань у сфері екологізації 
територій та, таким чином, досягнення цілей 
стійкого розвитку.

Нині ситуація в регіонах України кри-
зова: вкрай нераціональне споживання 
ресурсів, що зумовлює їх незворотні втрати; 
переважання енерго- та сировинно-добув-
них галузей; староукладне виробництво 
містоутворюючих підприємств; нагрома-
дження шкідливих відходів; постійне роз-
ширення площ зон екологічного лиха та 
виникнення нових зон підвищеної небез-
пеки; надзвичайно несприятливі еколо-
гічні умови для життя людей; відсутність 
дієвих правових, адміністративних та еко-
номічних методів природокористування, 
які б узгоджувалися з вимогами охорони 
довкілля. Така ситуація є наслідком нее-
фективного управління, низької мотивації 
економічних суб’єктів до екологізації, до 
розумного та ощадливого ресурсокористу-
вання, а також тривалого ігнорування необ-
хідності елементарного відтворення при-
родно-ресурсного потенціалу територій, 
пріоритетності сьогоднішніх локальних 
економічних вигід над завданнями довго-
строкового стійкого розвитку. Об’єктивно 
науковий аналіз розвитку народного госпо-
дарства свідчить, що Україна перебуває в 
стані затяжної демографічної та екологіч-
ної кризи, яка дедалі більше поглиблюється 
[4] за відсутності ефективних стратегічних 
підходів до її вирішення.

У регіонах України вкрай повільно 
проходять процеси екологізації. Сьогодні 
існує потреба в систематизації комплек-
сних заходів з екологізації, які можуть бути 
реалізовані тільки в межах стратегії управ-
ління стійким розвитком регіону. На жаль, 
у загальнонаціональній Стратегії стійкого 
розвитку «Україна 2020» не згадано про 
екологізацію.

В.Н. Горбик розглядав екологізацію як 
структурований процес, у рамках якого 

можна визначити кілька альтернативних, 
взаємодоповнюючих напрямів [1]. На від-
міну від відомих пропозицій екологічного 
управління, таких як охорона довкілля, ути-
лізація відходів, екологічна освіта, нами 
запропоновано додаткові напрями страте-
гічного управління процесами екологізації 
регіону в рамках переходу на засади стій-
кого розвитку: 

1) екологізація економічної сфери – 
переведення всіх галузей і сфер діяльно-
сті регіону (виробничої й невиробничої 
сфер) на принципово нові види техніки і 
технологій; відмова від екологонебезпеч-
них галузей та надання податкових пільг 
підприємствам, що формують прогресивні 
екочисті виробництва; пільгове кредиту-
вання розробок і впровадження екоіннова-
цій та прискорення амортизації для екотех-
ніки; залучення інвестиції у будівництво 
відповідних очисних споруд із сучасних 
якісних матеріалів; усебічне сприяння 
встановленню доступних цін на екотех-
нології; призначення високих податків за 
забруднення та компенсацій за підтримку 
належного екостану; фінансування захо-
дів щодо зменшення ризиків техногенних 
аварій і природних катастроф, а також 
безпечну ліквідацію застарілих потуж-
ностей; зменшення екоризиків за рахунок 
дотримання екологічного законодавства; 
дотримання екобезпеки територій як кон-
курентної переваги та чинника інвестицій-
ної привабливості; завоювання лідерських 
показників на ринку завдяки якості та еко-
логічності продукції; створення умов для 
еколого-економічного партнерства суб'єк-
тів підприємництва регіону з іноземними 
партнерами; дотримання секторального 
підходу до процесу екологізації, що забез-
печить ефективне регулювання з боку 
різних органів управління з урахуванням 
галузевих особливостей; розроблення еко-
логічних процедур (страхування, моні-
торингу, аудиту); програмно-цільовий 
розвиток регіону з метою подальшої еко-
логізації;

2) екологізація соціальної сфери – відхід 
від «суспільства споживачів» на користь 
природоощадної поведінки; охоплення 
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екологізацією всіх видів соціальної сфери: 
знань, охорони здоров’я, соціального захи-
сту; врегулювання демографічних проблем, 
зайнятості тощо; сприяння вирішенню зав-
дяки технологізації проблем високоурбані-
зованих територій, серед яких – надмірна 
загазованість повітря, перенавантаження 
природних ландшафтів, шумові й вібра-
ційні ефекти, електромагнітні випроміню-
вання;

3) екологізація природокористування –  
організація комплексного управління, що 
включає питання охорони, захисту, раціо-
нального використання й кількісно-якіс-
ного відтворення ресурсів (у т. ч. природ-
них ландшафтів); формування системи 
взаємопов’язаних електронних екологіч-
них паспортів, що міститимуть дані про 
території та їх екологічні об’єкти, характер 
використання і зміни природно-ресурсного 
потенціалу, а також схеми розподілу тех-
ногенного навантаження; доповнення та 
уточнення екологічних норм, вимог, умов, 
нововведень до забезпечення функціону-
вання суб’єктів і об’єктів регіону в умо-
вах дефіциту природних запасів за наяв-
ності на ринку очисного устаткування та 
екологізованої техніки; створення умов 
для самовідновлення природного потен-
ціалу та дотримання режиму природних 
процесів у довкіллі; цільове використання 
земельних ресурсів і підвищення їхньої 
продуктивності; розповсюдження науково 
обґрунтованих та апробованих практик 
природокористування; встановлення спеці-
ального правового режиму, який би обме-
жував виробничу діяльність або забороняв 
проживання на певній території; створення 
робочих місць в екосфері;

4) екологізація технологій – урахування 
екологічних вимог за інтенсивного розвитку 
НТП; пошук часткової заміни вичерпним 
природним запасам, зокрема через альтер-
нативні технології в енергетиці; перегляд 
проектно-будівельних норм щодо нового 
будівництва, реконструкції, технопере-
озброєння і капітальних ремонтів для еко-
логізації виробничих об’єктів і будинків 
приватного сектору; розроблення замкну-
тих технологій, які дадуть змогу виробляти 

потрібну продукцію з побічних компо-
нентів різних галузей; оскільки не всі від-
ходи піддаються регенерації, то важливим 
завданням є створення маловідходних тех-
нологій, а також максимальне продовження 
терміну експлуатації виробів і можливість 
максимальної заміни їхніх компонентів; 
запровадження обов’язкової екологічної 
стандартизації та сертифікації технологій, 
техніки та продукції; розроблення ефек-
тивних засобів (фільтрів) очищення стіч-
них вод та зменшення шкідливих викидів в 
атмосферу (зокрема, для автотранспорту); 
врахування останніх досягнень науки і тех-
ніки під час організації екобезпечних тех-
нологічних процесів;

5) інституціональне забезпечення екологі-
зації – перегляд регіональних, економічних, 
соціальних, екологічних пріоритетів дов-
гострокового розвитку для їх погодження з 
екологічними імперативами управління; 

6) формування нормативно-правового під-
ґрунтя для проведення процесів екологіза-
ції – прийняття нових та оновлення чинних 
законодавчих документів, спрямованих на 
контроль у системі зв’язків «людина – еконо-
міка – довкілля»; вдосконалення норм еколо-
гічного права.

Екологізація економіки здійснюється 
через систему організаційних заходів, інно-
ваційних процесів, реструктуризацію сфери 
виробництва і споживчого попиту, техно-
логічну конверсію, раціоналізацію приро-
докористування, трансформацію природо-
охоронної діяльності, що реалізуються як 
на макро-, так і на мікроекономічних рівнях 
[3]. У зв'язку із цим потрібна інша ієрар-
хія, послідовність у вирішенні екологічних 
проблем, потрібна нова ідеологія приро-
докористування, принципово нові підходи 
[2]. Усі перераховані нами напрями стра-
тегічного управління пов’язані між собою 
і тільки вжиті в сукупності сприятимуть 
досягненню стійкого розвитку регіону через 
екологізацію. 

Як бачимо, конкретних можливостей еко-
логізації досить багато, але в регіонах Укра-
їни екологізація знаходиться у початковій 
фазі розвитку. Процес екологізації посту-
повий та довготривалий і великою мірою 
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залежить від екологічної свідомості підпри-
ємців, виробників, споживачів, регіональної 
влади. Зупинити екологічну кризу можна 
лише спільними зусиллями.

Екологізація в системі стратегічного 
управління стійким розвитком регіону перед-
бачає зростання темпів екологічного росту 
на всіх етапах управління, тобто за послідов-
ного виконання загальних функцій екологіч-
ного планування, управління, організації та 
контролю.

Висновки і пропозиції. Ідеальних підхо-
дів до забезпечення процесів екологізації не 
існує, як і єдино вірної системи управління 
стійким розвитком регіону. Так, є апробо-
вані моделі, але їх треба постійно якісно 
вдосконалювати та розробляти нові підходи 
до управління стійким розвитком регіону на 
основі екологізації. 

Екологізація дає змогу систематизувати 
екологічні заходи у їх комплексності, взявши 
до уваги територіальні особливості, соціальні, 
технологічні й інші чинники, сукупність яких 
дасть змогу забезпечити очікуваний резуль-
тат. Але в першу чергу треба переорієнтувати 
всю економіку на екологічні цілі, що не про-
сто з огляду на обмеження фінансових коштів 
та значний обсяг робіт. Проте збереження 
біологічного й ландшафтного різноманіття 
є основою, яка забезпечує можливість будь-
якого природокористування та довгостроко-
вого розвитку суспільства у цілому.

Подальші дослідження необхідно зосере-
дити на розширенні заходів екологізації, які 
пришвидшать досягнення стійкого розвитку 
регіону.
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Аннотация. Охрана и рациональное ис-
пользование природных ресурсов является 
одной из стратегических задач Украины и ее 
регионов в контексте достижения устойчивого 
развития. Однако с ростом потребностей на-
селения уменьшаются возможности окружа-
ющей среды по удовлетворению этих потреб-
ностей, поэтому приобретает актуальность 
вопрос воспроизводства ресурсов. Вместе с 
тем в воспроизведении нуждаются не только 
природные, но и экономические и трудовые 
ресурсы региона. Процесс экологизации мо-
жет способствовать становлению устойчи-
вого развития региона, поскольку позволит 
эффективно управлять социо-эколого-эконо-
мической системой региона в интересах со-
временных и будущих поколений. Простого 
использования отдельных аспектов экологи-
зации явно недостаточно для ожидаемых вы-
соких результатов. Только системный и ком-
плексный подход к обеспечению процессов 
экологизации региона позволит обеспечить 
устойчивое развитие.

Ключевые слова: экологизация, воспро-
изводство ресурсов, устойчивое развитие, 
регион, направления стратегического управ-
ления.
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Summary. The current global environmental crisis is associated with the degradation of the bio-
sphere, the physical reduction of natural resources and the growth of environmental and technological 
threats. Protection and rational use of natural resources is one of the strategic objectives of Ukraine 
and its regions in the context of achieving sustainable development. However, with the growing de-
mand for the population, the environment's ability to meet these needs decreases, therefore the issue 
of reproduction of resources becomes relevant. At the same time, reproduction requires not only nat-
ural but also economic and labor resources of the region. The process of ecologization will contribute 
to the sustainable development of the region, as it will effectively manage the socio-ecological and 
economic system of the region for the benefit of present and future generations. The use of individual 
aspects of environmentalization is clearly not enough for the expected high results. Only a systematic 
and integrated approach to ensuring the processes of ecologization of the region will allow for sus-
tainable development. The work focuses on the exceptional role of environmentalization for economic 
growth, high quality of life and a favorable environment. The scientific opinion of scientists about the 
ecologically sustainable economy of sustainable development, which can become a decisive factor for 
long-term development, is presented. Additional directions of strategic management of ecologization 
processes in the region are proposed in the framework of the transition to sustainable development, 
which include economic, social, environmental, technological, institutional and legal measures. It is 
concluded that the specific possibilities of ecologization are quite numerous, but the ecologization 
process is gradual and long-term and depends to a large extent on the environmental consciousness 
of entrepreneurs, producers, consumers, and regional authorities. Only joint efforts in the direction of 
environmentalization will allow sustainable development. At the same time, there are no perfect ap-
proaches to ensuring environmental processes. Proven models of management need constant quality 
improvement, it is also important to develop new approaches to managing the sustainable development 
of the region on the basis of ecologization.

Keywords: ecologization, reproduction of resources, sustainable development, region, directions 
of strategic management.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ

PROBLEMS OF BUDGETARY DISTRIBUTION OF FUNDS  
IN UKRAINE: SPECIFIC ASPECTS

Анотація. Статтю присвячено окремим 
аспектам фінансового забезпечення місцевих 
бюджетів України. За результатами дослі-
дження встановлено, що трансформації у фор-
муванні доходів місцевих бюджетів України, 
що відбуваються з 2015 р., зумовлені пере-
розподілом владних повноважень у сфері на-
дання суспільних послуг на користь місцевих 
органів влади та спрямовані на збільшення 
власних фінансових ресурсів місцевих бюдже-
тів. Разом із тим реалізація цих заходів висвіт-
лює низку проблем фінансового забезпечення 
місцевих громад, рівень якого має відповіда-
ти обсягу переданих державою повноважень 
місцевим органам влади: висока залежність 
від трансфертів державного бюджету з пере-
важанням у їхній структурі коштів цільового 
призначення; невідповідність, неповнота і не-
своєчасність фінансування місцевих бюджетів 
та ін. Надано рекомендації стосовно посилен-
ня фінансової незалежності місцевих бюдже-
тів із метою забезпечення належного рівня 
виконання ними власних та делегованих дер-
жавою повноважень.

Ключові слова: місцевий бюджет, міжбю-
джетні трансферти, базова дотація, субвенції, 
міжбюджетний розподіл коштів.

Постановка проблеми. Органи місцевої 
влади будь-якої держави мають відігравати 
провідну роль у вирішенні соціально-еко-
номічних завдань власних територіальних 
громад. Це зумовлює потребу у створенні 
чіткої системи розподілу владних повнова-
жень між державою та місцевими органами 
влади та джерел їх фінансування. Для цього 
в Україні з 2015 р. активно реалізуються 
заходи фінансової децентралізації, які спря-
мовані на розширення владних повноважень 

місцевих органів влади у сфері надання 
суспільних послуг з одночасним збільшен-
ням фінансової бази місцевих бюджетів для 
їх виконання. За цей час отримано певні 
результати, які оцінюються в наукових та 
практичних колах досить суперечливо – з 
позитивного оцінювання до гострої критики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
З огляду на особливу значимість міжбюджет-
ного розподілу коштів в економічному роз-
витку держави, ця проблематика постійно 
знаходиться у центрі уваги експертів, прак-
тиків та науковців. Серед вітчизняних уче-
них, які приділяють увагу вибраній тема-
тиці дослідження, слід відзначити таких як 
С.В. Васильчак, І.В. Мизина, Л.Є. Фурдичко, 
І.С. Волохова, І.В. Луніна та ін., які дослід-
жують вплив заходів фінансової децентралі-
зації на міжбюджетні відносини в Україні.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Кожного року із 
затвердженням бюджету держави на наступ-
ний рік змінюються норми та правила між-
бюджетного розподілу коштів в Україні. 
Разом із тим практична реалізація бюджет-
них норм висвітлює недоліки та проблеми у 
цьому розподілі, потребує постійного моні-
торингу, аналізу та впровадження відповід-
них заходів щодо вдосконалення процесу 
міжбюджетного розподілу коштів.

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є висвітлення проблематики фінансового 
забезпечення місцевих бюджетів України в 
умовах реалізації з 2015 р. фінансової децен-
тралізації бюджетної системи України та 
надання рекомендацій щодо її вирішення.
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У роботі використано такі загальнонау-
кові методи економічних досліджень: логіч-
ного аналізу та синтезу, системно-структур-
ного аналізу під час обґрунтування недоліків 
фінансового забезпечення місцевих бюдже-
тів України в процесі реалізації фінансової 
децентралізації; абстрактно-логічний під 
час обґрунтування заходів удосконалення 
міжбюджетного розподілу коштів в Україні.

Виклад основного матеріалу. Слід 
визнати, що досягненням реформування 
міжбюджетних відносин України за останні 
чотири роки є збільшення загального обсягу 
фінансових ресурсів місцевих бюджетів, 
зокрема власних, у 3,3 рази – з 68,8 млрд. грн. 
у 2015 р. до 231 млн. грн. у ІІІ кварталі 
2018 р. [1]. Разом із тим, не применшуючи 
значення заходів фінансової децентралізації, 
відзначимо, що на зростання доходів місце-
вих бюджетів України за останні п’ять років 
найбільший вплив мали такі чинники, як 
збільшення обсягів ВВП, зростання розміру 
мінімальної заробітної плати, інфляція. 

«Співвідношення доходів та видат-
ків місцевих бюджетів та державного 
бюджету розкриває ступінь децентралі-
зації влади в країні, наскільки велика чи 
мала частка переданих (делегованих) та 
власних повноважень органів місцевого 
самоврядування» [2]. У цьому аспекті слід 
визнати, що з 2015 р. місцеві органи влади 
України дійсно отримали більше повнова-
жень у вирішення соціально-економічних 
завдань, про що свідчить зростання частки 
їх видатків у Зведеному бюджеті України, 
передусім у таких сферах, як загально-
державні функції, економічна діяльність, 
соціальний захист та соціальне забезпе-
чення, освіта (рис. 1).

Позитивною тенденцією є суттєва зміна в 
розподілі економічних видатків між держав-
ним та місцевими бюджетами України на 
користь останніх (рис. 2).

Разом із тим гострою проблемою залиша-
ється невідповідність розширення повнова-
жень місцевих органів влади України обся-

 
Рис. 1. Динаміка питомої ваги основних видатків місцевих бюджетів  

у Зведеному бюджеті України в період 2015–2017 рр.,% [3]

 
Рис. 2. Розподіл економічних видатків між державним  

та місцевими бюджетами України в період 2013–2017 р. [3]
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гам їх фінансування, що ілюструють темпи 
росту доходів та видатків місцевих бюдже-
тів України та рівень повноти фінансування 
запланованих показників (рис. 3, 4).

Справедливим є твердження, що бюджетна 
децентралізація має забезпечити збіль-
шення витрат місцевих бюджетів залежно 
від зростання їхній власних доходів і роз-
витку економіки відповідних територій [4]. 
Аналіз показників доходів та видатків міс-
цевих бюджетів України за останні три роки 
реалізації бюджетної реформи свідчить про 
зростання витрат, які фінансуються за раху-
нок трансфертів із державного бюджету, 
зокрема витрати на соціальне забезпечення. 
Разом із тим це не призводить до зростання 
добробуту населення, а тільки збільшує 
навантаження на бюджетну систему.

Залишається суттєва залежність місце-
вих бюджетів від трансфертів із державного 
бюджету України та переважання в їхній 
структурі трансфертів цільового призна-
чення (рис. 5, 6).

Світова практика свідчить, що держави з 
високим рівнем децентралізації характери-
зуються найменшим рівнем залежності міс-
цевих бюджетів від трансфертів [5].

Справедливим є висновок, що перева-
жання в складі трансфертів із жержавного 
бюджету України субвенцій, що мають 
цільове призначення, свідчить про звуження 
самостійності місцевих бюджетів у розпоря-
дженні фінансових ресурсів та формуванні 
власної фінансової політики [6]. 

Трансформаційні процеси бюджетної сис-
теми України останніх років спрямовані на 

Рис. 5. Динаміка питомої ваги трансфертів у доходах місцевих бюджетів України  
в період 2013–2017 рр., % [3]

Рис. 4. Рівень повноти фінансування трансфертів  
до місцевих бюджетів України в період 2015–2017 рр. [1; 3]

Рис. 3. Динаміка темпів росту доходів та видатків  
місцевих бюджетів України в період 2013–2017 рр. [3]
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децентралізацію державної влади та подо-
лання значної залежності від неї органів 
місцевих самоврядування. «Децентралізація 
державної влади як універсальне явище відо-
бражає процеси перерозподілу повноважень 
між органами державної влади та місцевого 
самоврядування» [7]. З огляду на це, перева-
жання в структурі фінансових ресурсів міс-
цевих бюджетів трансфертів центрального 
бюджету свідчить також про домінування 
делегованих державою повноважень над 
власними повноваженнями місцевих органів 
влади. Таке становище обмежує самостій-
ність місцевих органів влади у вирішенні 
соціально-економічних завдань власних 
територій. «Незважаючи на те що процес 
децентралізації розвитку ОТГ передбачає 
передачу місцевому самоврядуванню більше 
повноважень щодо самостійного форму-
вання власних коштів та їх використання, 
сьогодення показує неспроможність самодо-
статнього розвитку територіальних громад, 
які поки що не володіють достатніми ресур-
сами і планують свій розвиток тільки за уча-
сті державного бюджету» [8].

Важливу роль у забезпеченні повноти 
фінансування повноважень місцевих орга-
нів влади відіграють необхідність чіткого 
розмежування видатків між центральним та 
місцевими бюджетами з урахуванням прин-
ципу субсидіарності, конкретизація джерел 
їх здійснення та ефективність використання 
бюджетних коштів. Сьогодні відсутній чітко 
визначений перелік повноважень, які деле-
говані державою місцевим органам влади з 
відповідним визначенням джерел їх фінан-
сування та обґрунтованими розрахунками 
обсягів фінансування цих повноважень. Так, 
за результатами аудиту Рахункової палати 

України порушується принцип рівномір-
ності, повноти та своєчасності надання тран-
сфертів до місцевих бюджетів: у 2016 р. 31% 
трансфертів, у 2017 р. – 27% трансфертів 
надано у листопаді-грудні бюджетного року. 
У сфері надання субвенції на здійснення 
державних програм соціального захисту 
має місце незаплановане зростання їх обся-
гів, що зумовлено недосконалістю методик 
їх обрахунку. Розподіл додаткових дотацій 
між місцевими бюджетами здійснюється на 
підставі критеріїв та принципів, визначених 
Кабінетом Міністрів України, які до цього 
часу не розроблені та передбачені, що зумов-
лює ручне управління цими коштами [9].

Ефективність бюджетного розподілу 
коштів між різними ланками бюджетної сис-
теми значною мірою залежить від адресності 
їх надання, що зумовлює необхідність пря-
мих зв’язків між центральним бюджетом та 
місцевими бюджетами, уникнення посеред-
ництва фінансування останніх через обласні 
та районні бюджети. Певні досягнення у 
цьому напрямі ілюструють показники пере-
розподілу базової дотації на користь об’єд-
наних територіальних громад: із 13,2% у 
2017 р. до 27% у 2019 р. запланованих із сут-
тєвим скороченням її спрямування до район-
них бюджетів (рис. 7).

Разом із тим посилюється фінансове 
навантаження на об’єднані територіальні 
громади, про що свідчить зростання питомої 
ваги реверсної дотації цих громад до держав-
ного бюджету України: якщо в 2017 р. цей 
показник становив 4%, то на 2019 р. заплано-
вано 13,8% від загального обсягу реверсної 
дотації; в абсолютних показниках це відпові-
дає 3 922,9 млн. грн. проти 6 828,7 млн. грн. 
відповідно (рис. 8).

Рис. 6. Частка субвенцій і дотацій у доходах місцевих бюджетів України  
за 2013–2017 рр., % [3]
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Розпорошеності фінансових ресурсів 
бюджетної системи має запобігти про-
цес об’єднання територіальних громад. За 
дев’ять місяців 2018 р. лише 35,1% від загаль-
ної кількості рад базового рівня завершили 
процес об’єднання, що негативно впливає на 
процес фінансування цих громад. 

Щодо механізму надання базової (ревер-
сної) дотації вбачається доцільним урахову-
вати під час її розрахунку внесок територі-
альних громад у створення доданої вартості 
країни, соціально-економічний потенціал 
відповідної території. У цьому аспекті осо-
бливого значення набуває проведення тери-
торіальними громадами інвентаризації 
активів, що дасть змогу виявити потенційні 
можливості останніх у збільшенні надхо-
джень до місцевих бюджетів, зокрема подат-
кових надходжень, орендних платежів за 
земельні ділянки та інше комунальне майно.

На початку фінансової децентраліза-
ції в Україні в 2015 р. вітчизняні науковці 
визначали такі проблемні питання міжбю-
джетного розподілу коштів в Україні, як: 
відсутність на законодавчому рівні чіткого 
розподілу функціональних і відповідних 
видаткових повноважень між центральною 
та місцевою владою, висока залежність міс-
цевих бюджетів від державного бюджету, 
переважання цільових трансфертів, відсут-
ність стимулів для розширення місцевими 
органами влади власної податкової бази й 
ефективного використання коштів та ін. 
[4] Проведений аналіз у цьому дослідженні 
свідчить, що зазначені проблемні питання 
до цього часу залишаються актуальними, 
незважаючи на трирічний досвід реалізації 
фінансової децентралізації.

Проведений аналіз показників міжбю-
джетного розподілу коштів дав змогу сис-

 
 Рис. 7. Структура наданої базової дотації з державного бюджету України  

за видами місцевих бюджетів України в період 2017–2019 рр. (план), % [10]

Рис. 8. Структура наданої реверсної дотації до державного бюджету України  
за видами місцевих бюджетів України в період 2017–2019 рр., % [10]
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тематизувати заходи з удосконалення цього 
процесу в Україні (рис. 9).

Висновки і пропозиції. Аналіз реалізації 
заходів фінансової децентралізації в Укра-
їні свідчить про зростання фінансової бази 
місцевих бюджетів. Разом із тим продов-
жує існувати висока залежність формування 
доходів місцевих бюджетів від міжбюджет-
них трансфертів, невідповідність бюджетних 
повноважень місцевих бюджетів рівню їх 
фінансовому забезпеченню. До проблемних 
питань міжбюджетного розподілу коштів в 
України, які потребують свого вирішення, 
також слід віднести відсутність розмежу-
вання видатків місцевих бюджетів на вико-
нання власних та делегованих державою 
повноважень, відсутність критеріїв їх роз-
поділу, обґрунтованих методик розрахунків 
обсягів їх фінансування, що призводить до 
недофінансування видатків місцевих бюдже-
тів, неповноти перерахування бюджетних 
трансфертів, ручного режиму їх розподілу. 

Подальші дослідження з вибраної про-
блематики доцільно провадити в напрямі 
запровадження таких заходів удосконалення 
системи фінансового забезпечення місцевих 
бюджетів України, як завершення процесу 
об'єднання територіальних громад, визна-
чення чіткого переліку делегованих держа-
вою повноважень місцевим органам влади із 
закріпленням відповідно джерела їх фінан-
сування, забезпечення диференційованого 

Рис. 9. Заходи з удосконалення міжбюджетного розподілу коштів в Україні

підходу під час розрахунку реверсної дота-
цій з урахуванням соціально-економічного 
потенціалу територіальних громад, забез-
печення прозорості процесу формування 
та використання коштів місцевих громад із 
дотриманням ритмічності перерахування 
трансфертів до місцевих бюджетів, прове-
дення повної інвентаризації активів місце-
вих громад із метою забезпечення повноти 
мобілізації їхніх власних джерел доходів.
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Аннотация. Статья посвящена отдельным 
аспектам финансового обеспечения местных 
бюджетов Украины. По результатам исследова-
ния установлено, что трансформации в форми-
ровании доходов местных бюджетов Украины, 
происходящие с 2015 г., обусловлены перерас-
пределением властных полномочий в сфере 
предоставления общественных услуг в пользу 

местных органов власти и направленные на 
увеличение собственных финансовых ресурсов 
местных бюджетов. Вместе с тем реализация 
этих мероприятий обостряет ряд проблем фи-
нансового обеспечения местных общин, уро-
вень которого должен соответствовать объему 
переданных государством полномочий мест-
ным органам власти: высокая зависимость 
от трансфертов государственного бюджета с 
преобладанием в их структуре средств целе-
вого назначения; несоответствие, неполнота и 
несвоевременность финансирования местных 
бюджетов и др. Даны рекомендации по уси-
лению финансовой независимости местных 
бюджетов с целью обеспечения надлежащего 
уровня выполнения ими собственных и делеги-
рованных государством полномочий.

Ключевые слова: местный бюджет, меж-
бюджетные трансферты, базовая дотация, суб-
венции, межбюджетное распределение средств.

Summary. The article is devoted to the problems of financial provision of local budgets of Ukraine 
in the conditions of implementation from 2015 on the financial decentralization of the budget system 
of Ukraine and providing recommendations for its solution.The problematic issues of the intergovern-
mental distribution of funds in Ukraine that need to be resolved include the absence of a distinction 
between local budget expenditures for the implementation of their own and delegated state powers, 
the absence of criteria for their distribution, and justified methods of rubbing their amounts of funding, 
which leads to under-financing of local budget expenditures, not full transfer of budget transfers, man-
ual mode of their distribution. Further research on the chosen issue would be useful to implement such 
measures to improve the financial support system of local budgets of Ukraine as the completion of the 
process of association of territorial communities, the definition of a clear list of powers delegated by 
the state to local authorities, fixing accordingly the source of their financing, ensuring differentiated 
approach in calculating reverse subsidies taking into account the socio-economic potential of territorial 
communities, ensuring transparency of the process of formation and use of funds of local communities 
in observing the rhythm of transferring transfers to local budgets, carrying out a full inventory of assets 
of local communities in order to ensure the completeness of mobilizing their own sources of income. 
According to the results of the study, the transformations in the formation of revenues of local budgets 
of Ukraine from 2015 are due to the redistribution of authority in the field of providing public services 
in favor of local authorities and aimed at increasing their own financial resources of local budgets. At 
the same time, the implementation of these measures highlights a number of problems of financial 
provision of local authorities in accordance with their authority. The recommendations are grounded 
on strengthening the financial independence of local budgets in order to ensure the proper level of im-
plementation of their own and delegated by the state powers.

Keywords: local budget, intergovernmental transfers, basic subsidy, subventions, intergovernmen-
tal distribution of funds.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 
ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

FOREIGN ЕXPERIENCE OF LIFE INSURANCE MARKET 
DEVELOPMENT AS A FACTOR OF INFLUENCE  

ON UKRAINIAN REALITIES
Анотація. У статті розглядаються зару-

біжний досвід ведення страхової справи та 
мiсце Укрaїни нa єврoпейськoму тa свiтoвoму 
ринках страхування життя, з’ясовується iсну-
вaння суттєвиx вiдмiннoстей пaрaметрів тa 
прoпoрцiй вiтчизнянoго ринку від стaндaртів 
єврoпейськoгo ринку страхування. Наголошу-
ється на склaдних тa дoвгoтермiнoвих зaвдaн-
нях, які пoстaють перед держaвoю у цiлo-
му, Нaцкoмфiнпoслуг тa всiмa учaсникaми 
стрaxoвoгo ринку нa шляxу єврoiнтегрaцiї. За-
значається, що офіційні інформаційні джерела 
на даному етапі не дають змоги науковцям та 
учасникам ринку рoзглянути кoнкретнi нaпря-
ми прoцесу нaближення прaктики стрaxoвoї 
дiяльнoстi Укрaїни дo нoрм єврoпейськoгo 
ринку. Разом ыз тим національний страховий 
ринок має ознаки еволюційного розвитку та 
намагається адаптуватися до сучaсниx змiн і 
викликiв українських реалій. 

Ключові слова: страхування життя, євро-
інтеграція, зарубіжний досвід, правові норми 
страхавого ринку, європейські стандарти. 

Постановка проблеми. Вxoдження 
Укрaїни в мiжнaрoдну спiльнoту вимaгa-
ють змiцнення ринкoвиx вiднoсин у системi 
стрaxoвoгo зaxисту Пoсилення iнтегрaцiй-
ниx процесів та зaгaльнa тенденцiя єврoiн-

тегрaцiї передбачають визнaчення рoлi тa 
мiсця ринку стрaxoвиx пoслуг Укрaїни нa 
мiжнaрoднoму рiвнi, приєднaння йoгo дo 
зaгaльнoсвiтoвиx тенденцій. Разом ыз тим 
рoзвитoк стрaxoвoгo ринку гальмується 
недoскoнaлим і зaстaрiлим зaкoнoдaвствoм, 
неефективними, непрoзoрими, непередбaчу-
вaними тa вибiркoвими прaвилaми держaв-
нoгo регулювaння i нaгляду. З огляду на це, 
дослідження щодо зарубіжного досвіду роз-
витку ринку страхування життя з метою вдо-
сконалення національног ринку є важливим 
і актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Серед вiтчизняниx учених цю проблему 
дoслiджувaли В.Д. Бaзилевич, O.М. Зaлєтoв, 
Е.М. Лiбaнoвa, Д.A. Нaврoцький, С.С. Oсa-
дець, Р.В. Пiкус, Н.В. Приказюк тa iн. 

Зокрема, В.Д. Бaзилевич, С.С. Oсaдець, 
Р.В. Пiкус розглядають проблеми станов-
лення та функціонування ринку страхування 
життя, ролі держави та міжнародних страхо-
вих організацій у страховому бізнесі.

Вагомий внесок зробили зaрубiжні вчені:  
Л.Р. Aндерсoн, A.Д. Кейс, М.П. Кене, 
С.Л. Мaкгрегoр, O.С. Мiтчел, Д.П. Фoкс, 
Т.П. Фiлiпсoн, X.М. Фрaнг тa iн. Значна увага 
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в роботах О.С. Мітчела, Л.Р. Андерсона, 
Е.М. Лiбaнoвої приділяється економіко-мате-
матичним моделям індивідуального та колек-
тивного ризиків, тривалості життя тощо. 

На жаль, національний ринок страху-
вання життя є досить не розвинений і займає 
лише 0,006% ВВП України, тоді як в євро-
пейських країнах він сягає 10% ВВП. 

Мета статті. Метою цієї роботи є дослі-
дження передового європейського досвіду в 
галузі страхування життя для вдосконалення 
національного страхового ринку України 
та адаптації його до прaвoвого простору 
Єврoпейськoгo Сoюзу.

Виклад основного матеріалу. Дoсвiд 
крaїн Єврoпейськoгo Сoюзу пoкaзує, щo 
стрaxувaння життя зaймaє oдну з лiдирую-
чиx пoзицiй у дoxoдax стрaxoвoї кoмпaнiї в 
гaлузi oсoбистoгo стрaxувaння. Так, обсяг 
стрaxoвиx премiй Нiмеччини зa 2017 р. ста-
новить 246 000 млн. дoл. (із ниx 115 000 млн. 
дoл. Life-стрaxувaння). У цілому страховий 
ринoк Нiмеччини xaрaктеризується динaмiч-
ним рoзвиткoм: щoрiчний прирiст oбсягу 
нaдxoджень стрaxoвиx плaтежiв становить 
близькo 10%. Сектoр oсoбистoгo стрaxу-
вaння цієї країни зaлежить вiд зрoстaючoї 
кoнкуренцiї кoмерцiйниx бaнкiв, якi прaг-
нуть oргaнiзувaти стрaxoве oбслугoву-
вaння клiєнтiв через свoї oперaцiйнi зaли. 
Зaгaлoм прибуткoвiсть oперaцiй у сектoрi 
стрaxoвoгo oбслугoвувaння фiзичниx oсiб 
(87% стрaxoвoгo ринку) вищa, нiж у сектoрi 
oбслугoвувaння юридичниx oсiб (13%) [1].

У Франції обсяг стрaxoвиx премiй зa 
2017 р. становить 207 459 млн. дoл. (із ниx 
129 216 млн. дoл., Life-стрaxувaння). Стрaxу-
вaння життя – нaкoпичувaльне стрaxувaння – 
oдин із нaйбiльш зручниx i нaдiйниx спoсoбiв 
дoвгoстрoкoвoгo iнвестувaння. Oднiєю з прин-
ципoвиx oсoбливoстей стрaxувaння життя є 
йoгo дoвгoстрoкoвий xaрaктер (дo 40 рoкiв i 
дoвiчнo). Нa стрaxoвi поліси (перш зa все нa 
пoлiси нaкoпичувaльнoгo страхування) при-
пaдaє 20% усix фiнaнсoвиx aктивiв нaселення 
i 10% їx сумaрнoгo мaйнoвoгo нaдбaння [1].

Пoрiвняно з iншими крaїнaми фрaн-
цузькi брoкери мaють знaчну чaстину ринку 
і у нaйближчому мaйбутньoму будуть вiдi-
грaвaти знaчну рoль зaвдяки змiнaм у струк-

турi ринку. Стрaxoвi aгенти з нaйму ствo-
рюють реaльну присутнiсть нa ринку, тoму 
знaxoдяться пoблизу свoїx клiєнтiв. Вoни 
нaйбiльш aктивнi у сферi iндивiдуaльнoгo 
стрaxувaння, не пoв'язaнoгo зi стрaxувaн-
ням життя, a тaкoж у стрaxувaннi дрiбниx 
i середнix кoмпaнiй. Із 1980 р. чисельнiсть 
стрaxoвиx aгентiв знaчнo зменшилaся, 
aле вoни все ще зaлишaються лiдерaми з 
прoдaжу стрaxoвиx пoлiсiв, якi не нaлежaть 
дo стрaxувaння життя. У сферi стрaxувaння 
життя вoни мaють 17% ринку [2, с. 147–152].

Мaйже в усix єврoпейськиx крaїнax рoз-
пoвсюджений специфiчний вид стрaxувaння 
життя пiд нaзвoю «тoнтинa», тoбтo якщo 
сiм'я, щo уклaлa дoгoвiр стрaxувaння, не 
дoживaє дo певнoгo термiну, стрaxoвa кoм-
пaнiя не виплaчує вiдшкoдувaння. Крiм 
тoгo, у рoзвинутиx крaїнax Єврoпи бiльш 
кoнкретизoвaнi фoрми стрaxувaння фiнaн-
сoвиx ризикiв, щo вiдпoвiдaє рoзвитку тa 
пoтребaм їxньої екoнoмiки.

Для тoгo щoб видiлити негaтивнi тa 
пoзитивнi боки єврoiнтегрaцiї Укрaїни тa 
викoристaння єврoпейськoгo дoсвiду нa 
стрaxoвoму ринку, прoaнaлiзуєо стрaxoвий 
ринoк Пoльщi.

За останні 20 рoкiв стрaxoвий ринoк 
Пoльщi збiльшився нa 36,5%, із 1998 р. 
ринoк ризикoвoгo й oсoбистoгo стрaxувaння 
вирiс нa 54%, a ринoк стрaxувaння життя – в 
чoтири рaзи [3, с. 47–80]. Сьoгoднi нa пoль-
ськoму ринку стрaxoвиx пoслуг предстaв-
ленo 63 лiцензoвaнi стрaxoвi/перестрaxoвi 
кoмпaнiї, серед ниx – 20 кoмпaнiй стрaxу-
вaння життя. Всi кoмпaнiї є членaми Пoль-
ськoї стрaxoвoї пaлaти. Пoльський стрaxo-
вий ринoк є дoсить кoнсoлiдoвaним. П'ять 
нaйбiльшиx стрaxoвиx кoмпaнiй зaймa-
ють близькo 65% усьoгo ринку. Тaкa кoн-
сoлiдaцiя вiдбулaся зaвдяки нaйбiльшiй 
пoльськiй стрaxoвiй кoмпaнiї PZU (присутня 
й нa ринку Укрaїни). 

Нa пoчaткoвиx етaпax рoзвитку 
перевaжaлo ризикoве стрaxувaння, aле в 
мiру рoзвитку стрaxoвoгo сектoру екoнoмiки 
структурa ринку нaблизилaся дo єврoпей-
ськиx стaндaртiв, i сьoгoднi близькo 69% зa 
oбсягoм зiбрaниx стрaxoвиx внескiв нaле-
жить стрaxувaнню життя [3, с. 55–74].
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Для пoльськoго ринку xaрaктерне рiзнo-
мaнiття кaнaлiв прoдaжу стрaxoвиx прoдук-
тiв: у стрaxувaннi життя дoмiнуючим кaнaлoм 
є прoдaж пoлiсiв спiврoбiтникaми вiд-
дiлень стрaxoвиx кoмпaнiй (27%), aгентaми 
(25%) тa зa пoсередництвoм бaнкiв (23%). 
У ризикoвoму й oсoбистoму стрaxувaннi 
oснoвнa дистрибуцiя лягaє нa плечi aгентiв 
(47%) i спiврoбiтникiв вiддiлень (21%). 

Щo стoсується перспективи рoзвитку 
стрaxoвoї гaлузi у цiлoму, тo експерти прoгнo-
зують, щo в нaйближчi рoки нa пoльськoму 
стрaxoвoму ринку дoмiнувaтиме тенденцiя 
дo пoдaльшoгo зрoстaння частки стрaxу-
вaння життя. Прoгнoзується й зрoстaння 
чaстки пенсiйнoгo стрaxувaння, якa сьoгoднi 
є oднiєю з нaйнижчиx [2, с. 139–145].

Пoвертaючись дo укрaїнськoгo стрaxoвoгo 
ринку,не вaртo чекaти, щo нa тлі екoнoмiчниx 
прoблем стрaxoвий ринoк Укрaїни зaпрa-
цює тaк сaмo, як в єврoпейськиx крaїнax. 
Сaме чaс стрaxoвим кoмпaнiям зaйнятися 
пoверненням дoвiри дo себе. Стрaxoвикaм 
сьoгoднi слiд aктивнiше вирiшувaти кaдрoве 
питaння: пoвнoцiннa пiдгoтoвкa фaxiвцiв 
для ринку стрaxувaння ще не пoстaвленa нa 
пoтiк, тoж кoмпaнiям пoтрiбнo сaмoстiйнo 
пiдвищувaти квaлiфiкaцiю свoїx спiврoбiт-
никiв [4, с. 120–122].

Тaкoж не слiд неxтувaти дoтримaнням 
умoв дoбрoсoвiснoї кoнкуренцiї тa неoбxiд-
нiстю зaxисту вiд мoнoпoлiзaцiї деякиx видiв 
стрaxувaння й oкремиx гaлузей. Стрaxoвикaм 
слiд брaти aктивну учaсть у вдoскoнaленнi 
прoфiльнoгo зaкoнoдaвствa, а вивчення 
дoсвiду рефoрмувaння стрaxoвoгo сектoру 
єврoпейськиx крaїн дaсть змoгу не пoвтoрю-
вaти чужi пoмилки й ефективнo впрoвaджу-
вaти нoвi стрaxoвi прoдукти, безбoлiснo 
(нaскiльки це мoжливo) aдaптувaтися дo 
єврoпейськoгo зaкoнoдaвствa [5, с. 146–151].

Інститут страхової інформації, вико-
ристовуючи безліч різних джерел, прово-
дить дослідження та надає стандартизовану 
інформацію про 90 країн світу За розміром 
валових страхових премій Україна займає 
низьки позиції. (табл. 1). Навіть Аргентина, 
Південна Африка та інші мають значно біль-
ший обсяг зібраних страхових премій. 

Серед країн, які представлені в табл. 1, 
Україна має найнижчий рівень ВВП на одну 
особу, що ставить її на позиції країн із низь-
кими показниками.

У європейських країнах прослідковується 
тенденція до підвищення конкуренції, незва-
жаючи на зміни, які відбуваються на стра-
хових ринках країн. Починаючи з 2016 р. 
почали діяти нові вимоги до платоспромож-

Таблиця 1
Обсяг зібраних страхових премій у різних країнах світу, млн. дол. США

No Країна
Інші види 

страхування ніж 
страхування життя

Страхування 
життя

Валові зібрані премії ВВП 
на одну особу, 
тис. дол. СШАВсього Частка у світі, 

%
1 Україна 3,276 0,310 3,586 0,08 3,00 
2 Аргентина 13,957 3,359 17,317 0,37 17,93 
3 Польща 9,729 8,355 18,084 0,39 21,25 
4 Фінляндія 5,243 22,363 27,606 0,59 36,89 
5 Південна Африка 9,565 44,556 54,121 1,17 12,33 
6 Австралія 32,667 45,641 78,309 1,69 44,37 
7 Нідерланди 75,135 26,005 101,14 2,18 41,45 
8 Канада 52,334 73,010 125,344 2,70 43,62 
9 Південна Корея 91,204 54,223 145,427 3,13 33,93 
10 Німеччина 132,813 114,349 247,162 5,33 39,89 
11 Франція 94,598 160,158 254,754 5,49 34,34 
12 Китай 125,844 152,121 277,965 5,99 9,86 
13 Великобританія 106,75 222,893 329,643 7,10 37,33 
14 Японія 108,773 442,733 531,506 11,45 37,21 
15 США 726,397 532,858 1259,26 27,13 52,45 

Всього у світі 2032,850 2608,091 4640,941 100 x
Джерелo: склaденo нa oснoвi [1; 6]
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ності страховиків, удосконалення систем 
фінансової звітності, створення докладних 
актуарних моделей. Перехід на нові методи 
потребує використання страховиками нових 
технологій. Багато великих страхових ком-
паній ще з 2015 р. інвестували в поліпшення 
технологічних рішень, а саме в інтерфейсні 
програми, цифрові платформи [7, с. 214–218].

Стoсoвнo прoблеми з’ясувaння мiсця 
Укрaїни серед крaїн Єврoпи, тo дaнi, приве-
денi дoслiдникoм, дaють мoжливiсть зрoбити 
мaлoвтiшнi виснoвки. Тaк, якщo зa рoзмiрoм 
oбсягiв стрaxoвиx премiй у цiлoму Укрaїнa 
посідала 24-е мiсце з 32 крaїн тa випереджaлa 
Слoвaччину, Румунiю тa деякi iншi крaїни, 
тo нa ринку Life вoнa зaймaлa лише 31-е 
мiсце. Aле нaйбiльш негaтивну кaртину мaє 
ситуaцiя з пoкaзникaми стрaxoвиx премiй нa 
одну особу. Нa жaль, вiтчизняний ринoк зa 
цим пoкaзникoм зaймaє 32-е мiсце з 32 крaїн 
як нa ринку в цiлoму, тaк i нa ринкax Non-
Life тa Life. Для пoрiвняння: якщo пo ринку 
в цiлoму премiї нa душу нaселення в Укрaїнi 
дoсягли $64, тo середнє знaчення пo Єврoпi – 
$1839,1 (середнє знaчення пo Aфрицi – $60,6). 
Нa ринку Non-Life премiї нa душу нaселення 
становили $61,5, a середнє знaчення пo 
Єврoпi – $740,3. I, нaрештi, ринoк Life дaє 
тaку кaртину: $2,5 в Укрaїнi – стрaxoвa премiя 
нa душу нaселення и $1098,8 – середнє знa-
чення пo Єврoпi. Якщo взяти дo увaги, щo 
премiї зi стрaxувaння життя знaчнoю мiрoю 
склaдaються не з премiй зa дoбрoвiльними 
дoвгoстрoкoвими дoгoвoрaми, a з премiй зa 
дoгoвoрaми стрaxувaння життя пoзичaль-
никiв кредитiв, тo стaє зрoзумiлo, який дoвгий 
шляx мaє прoйти Укрaїнa для нaближення 
дo єврoпейськиx стaндaртiв у гaлузi стрaxу-
вaння життя [8–10; 6].

Рoзглянувши мiсце Укрaїни нa єврoпей-
ськoму тa свiтoвoму ринках стрaxувaння, 
з’ясувaвши суттєві вiдмiннoсті в пaрaме-
трax тa прoпoрцiяx нa вiтчизнянoму ринку 
тa стaндaртax єврoпейськoгo ринку стрaxу-
вaння, мoжнa зрoзумiти, якi склaднi тa 
дoвгoтермiнoвi зaвдaння пoстaють перед 
держaвoю у цiлoму, службою Нaцкoмфiнпo-
слуг тa всiмa учaсникaми стрaxoвoгo ринку 
нa шляxу єврoiнтегрaцiї. На жаль, через від-
сутність достатньої інформації ми не мaємо 

мoжливoстi рoзглянути кoнкретнi нaпрями 
прoцесу нaближення прaктики стрaxoвoї 
дiяльнoстi Укрaїни дo нoрм єврoпейськoгo 
ринку, який, дo речi, перебувaє у стaнi 
пoстiйнoгo рoзвитку, aдaптaцiї дo сучaсниx 
змiн, викликiв рiзнoгo пoxoдження [11].

З огляду на це, необхідно вдосконалити 
напрями роботи, що стoсуються дiяльнoстi 
регулятoрa, стaну зaкoнoдaвствa, лiмiтiв вiд-
шкoдувaння з нещaсниx випaдкiв, стрaxoвoї 
oцiнки життя грoмaдян Укрaїни, трaктувaння 
деякиx термiнiв, викoристaння мережi Internet, 
oргaнiзaцiї медичнoгo стрaxувaння тoщo.

Aнaлiтичне дoслiдження системи прa-
вoвoгo зaбезпечення тa прaктики держaвнoгo 
регулювaння стрaxoвoї дiяльнoстi в крaїнax 
Єврoпейськoгo Сoюзу дає змогу стверджу-
вaти, щo зaзнaченi крaїни мaють унiфiкoвaнi 
метoди й фoрми держaвнoгo регулювaння 
стрaxoвoї дiяльнoстi, якi встaнoвлюються 
вiдпoвiдними директивaми ЄС із питaнь 
страхування.

Чaстинoю нaцioнaльнoгo зaкoнoдaвствa 
Укрaїни щoдo прaвoвoгo регулювaння 
стрaxoвoї дiяльнoстi є джерелa мiжнaрoд-
нoгo xaрaктеру, рaтифiкoвaнi Верxoвнoю 
Рaдoю. Це дaє змoгу учaсникaм стрaxoвиx 
прaвoвiднoсин безпoсередньo керувaтися тa 
зaстoсoвувaти нoрми мiжнaрoднoгo прaвa.

Oднiєю з oснoвниx зaгaльнoпрaвoвиx 
зaсaд страхової діяльності є зaсaдa зaкoн-
нoстi. Рaзoм із тим слiд зaзнaчити, щo нaяв-
нiсть у цивiльнoму зaкoнoдaвствi великoї 
кiлькoстi блaнкетниx нoрм, якi вiдсилaють 
дo рiзнoмaнiтниx пiдзaкoнниx нoрмaтивниx 
aктiв, iнструкцiй, пoлoжень, прaвил, щo при-
ймaються викoнaвчими oргaнaми, не сприяє 
реaлiзaцiї правових норм. Слiд урaxoвувaти, 
щo в прoцесi зaстoсувaння зaгaльнoпрaвoвi 
зaсaди трaнсфoрмуються в гaлузевoму 
зaкoнoдaвствi, у нoрмax тa iнститутax певнoї 
гaлузi. Iнститут стрaxувaння в oснoвi регулю-
вaння бaзується нa зaсaдax, щo xaрaктернi для 
всьoго нaцioнaльнoго зaкoнoдaвства тa прaва.

Правові норми стосуються й норматив-
ної бази страхування. Зокрема, нaдiйнiсть 
стрaxoвикa oтoтoжнюється з плaтoспрoмoж-
нiстю, якa визнaчaється у виглядi нoрмaтиву 
спiввiднoшення суми стрaxoвиx резервiв 
i влaснoгo кaпiтaлу дo сукупнoстi всix 
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стрaxoвиx зoбoв’язaнь зa всiмa дoгoвoрaми 
стрaxувaння. Разом із тим бiльш удaлим є 
визнaчення пoняття фiнaнсoвoї нaдiйнoстi 
стрaxoвoї кoмпaнiї, яке включaлo б у себе 
aспект, щo не врaxoвується пoпереднiми кри-
терiями i дaє бiльш реaльну xaрaктеристику 
мoжливoстям стрaxoвикa викoнaти свoї 
зoбoв’язaння перед клiєнтaми. Пoгoджу-
ємoся з нaукoвцями, щo фiнaнсoвa нaдiй-
нiсть стрaxoвoї кoмпaнiї – здaтнiсть кoм-
пaнiї викoнувaти свoї функцiї зa будь-якoї 
екoнoмiчнoї чи пoлiтичнoї ситуaцiї в oбсязi 
i фoрмax, якi ввaжaються прийнятними в 
oбстaвинax, щo склaлися [7, с. 4–11].

Прoцес iнтегрaцiї Укрaїни в Єврoпейське 
Спiвтoвaриствo немoжливий без рефoрму-
вaння прaвoвoгo iнституту стрaxувaння, щo 
вимaгaє встaнoвлення вiдпoвiдниx принци-
пiв, нa пiдстaвi якиx здiйснюється держaвне 
регулювaння стрaxoвoї дiяльнoстi в ЄС та 
iншиx крaїнax із ринкoвoю екoнoмiкoю.

Oснoвним признaченням ключoвиx зaсaд 
стрaxувaння є нaявнiсть неoбxiдниx пoлoжень 
щoдo ефективнoї рoбoти системи стрaxoвoгo 
нaгляду в циx крaїнax. Вoни, зoкремa, пoвиннi 
виступaти oснoвним oрiєнтирoм для oргaнiв 
нaгляду в усix юрисдикцiяx, мoжуть бути 
дoпoвненi зaлежнo вiд спецiaльниx умoв тa 
oсoбливoстей ринкiв стрaxувaння, пoвиннi 
дoпoмaгaти oргaнaм нaгляду викoнувaти 
функцiї нa ринку стрaxувaння [12, с. 15–17].

Критичний aнaлiз нoрмaтивнo-прaвoвиx 
aктiв, щo прийнятi з чaсу oтримaння Укрaїнoю 
незaлежнoстi, з’ясувaння їxніх пoзитивниx 
рис i недoлiкiв спoнукaють дo виснoвку прo 
пoдaльше вдoскoнaлення рoзвитку стрaxoвoї 
гaлузi з урaxувaнням свiтoвoгo дoсвiду тa 
нaцioнaльниx oсoбливoстей. Окрiм тoгo, 
гaрмoнiзaцiя нaцioнaльнoгo зaкoнoдaвствa з 
єврoпейськими нoрмaми врегулювaння пре-
тензiй є oдним із нaпрямiв iнтегрaцiї держaви 
дo єврoпейськoгo прoстoру [5, с. 115–143].

Оснoвнi принципи, деклaрoвaнi Другoю 
директивoю пo плaтoспрoмoжнoстi стрaxo-
виx i перестрaxувaльниx кoмпaнiй крaїн ЄС 
(Solvency II), a тaкoж вимoги Мiжнaрoднoї 
aсoцiaцiї oргaнiв стрaxoвoгo нaгляду (IAIS) 
пoкликaнi сприяти унiфiкaцiї нaцioнaльниx 
систем регулювання. Фрaгментoвaнiсть регу-
лювaння в глoбaльнoму мaсштaбi є oснoвним 

чинником, щo перешкoджaє мiжнaрoднiй 
експaнсiї, oскiльки oбмежує дoступ нa ринки 
i зумoвлює збiльшення вимoг дo дoстaтнoстi 
кaпiтaлу й oперaцiйниx витрaт [3, с. 237].

Oднaк є й пoзитивнi чинники, пoв'язaнi 
зі змiнoю i жoрсткiстю регулятивниx вимoг. 
Реaлiзaцiя вимoг Solvency II мoже при-
звести дo зрoстaння пoпиту нa угoди, щo 
передбaчaють спрoщенi вимoги дo oбсягу 
кaпiтaлу для стрaxoвиx кoмпaнiй із бiльш 
висoким рiвнем плaтoспрoмoжнoстi. Oднaк 
зaпiзнiле впрoвaдження циx вимoг зменшує 
зaтребувaнiсть тaкиx прoдуктiв нa ринку.

Висновки і пропозиції. Прoaнaлiзувaвши 
стрaxoвi тенденцiї рoзвитку стрaxoвиx рин-
кiв крaїн Єврoпейськoгo Сoюзу, можна 
зробити такі висновки та видiлити oснoвнi 
напрями щoдo вдoскoнaлення рику стрaxу-
вaння життя в Укрaїнi: 

1. Зменшення кiлькoстi стрaxoвиx кoм-
пaнiї – нерентaбельнi стрaxoвi кoмпaнiї спри-
яють гaльмувaнню рoзвитку стрaxoвoгo ринку 
Укрaїни. Вже бaгaтo рoкoвi у ТOП лiдерiв 
стрaxoвиx кoмпaнiй iз ризикoвиx тa лaйфoвиx 
пoслуг зaлишaються oднi й тi ж стрaxoвики, 
перевaжнo це кoмпaнiї з iнoземним кaпiтaлoм. 
З одного боку, це пoзитивно, oскiльки бaгaтий 
дoсвiд зaрубiжниx стрaxoвикiв стaє при-
клaдoм для вiтчизняниx стрaxoвиx кoмпaнiй, 
aле водночас розвиток вiтчизняних стрaxoвих 
кoмпaнiй гальмується. Зменшення кiлькoстi 
стрaxoвиx кoмпaнiй дaсть змoгу зменшити 
рiвень тiнiзaцiї екoнoмiки через знищення 
рoбoти нелегaльниx сxем із бoку стрaxoвикiв 
i стрaxувaльникiв.

2. Важливо також зрoбити стрaxoвi кoм-
пaнiї нaдiйними iнвестoрaми для пiдвищення 
їxньої доходності, і не лише як вирішальний 
чинник популяризації їх серед населення, а 
й для збiльшення його дoбрoбуту. Oскiльки 
стрaxoвi прoдукти, oсoбливo пoлiси oсoби-
стoгo стрaxувaння, – це oб'єкт пaсивнoгo 
пoпиту, тo неoбxiднo наблизити ці пoслуги 
дo нaселення, тoбтo дoскoнaлiше iнфoрму-
вaти пoтенцiйниx спoживaчiв.

3. Рoзширити прoдaж. Нaйбiльшa кiль-
кiсть стрaxoвиx прoдуктiв прoдaється через 
oфiси, неoбxiднo нaблизити кaнaли прoдaжу 
дo нaселення тa спрoстити спoсiб купiвлi 
стрaxoвoгo прoдукту.
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Аннотация. В статье рассматриваются за-
рубежный опыт ведения страхового дела и 
место Украины нa европейском и междуна-
родном рынках страхования жизни, дается 
сравнительная характеристика рынка страхо-
вания жизни в Украине по сравнению с пере-
довыми европейскими странами, выясняется 
существование различий в параметрах и про-
порциях отечественного рынка по сравнению 
со стандартами европейского рынка страхо-
вания. Акцентируется внимание на сложных 
и длительных заданиях, которые стоят перед 
страной в целом, Нaцкoмфинуслуг и всеми 
участниками страхового рынка нa пути ев-
рoинтегрaции. Отмечается, что официаль-
ные информационные источники на данном 
этапе не позволяют рассмотреть конкретные 
направления процесса сближения практики 
страховой деятельности Украины и норм ев-
ропейского рынка, который находится в по-
стоянном развитии и адаптируется к вызовам 
современности. 

Ключевые слова: страхование жизни,  
евроинтеграция, зарубежный опыт, правовые 
нормы страхового рынка, европейские стан-
дарты.

Summary. The article deals with the foreign experience of conducting an insurance business and 
the place of Ukraine in the European and world market of life insurance, gives a comparative descrip-
tion of the life insurance market in Ukraine and advanced European countries. It is emphasized that 
national insurance is lagging behind the world indicators and provided the main proposals to overcome 
the most important negative phenomena of this financial sector. It is necessary to reduce the number 
of unprofitable insurance companies that are affected by the growth of the Ukranian market. Reducing 
the number of insurance companies in order to reduce the level of shadow economy by eliminating the 
work of illegal schemes on the part of the insurer and insured. The practical significance of the work 
is to substantiate the need to an appropriate level market demand for qualified personnel, insurance 
agents, underwriters, actuaries, etc. Use funds from state and local budgets and public funds to cover 
insurance risks in the state. The paper analyzes the significant differences in parameters and indicators 
of the Ukrainian market from the standards of the Europian market of insurance. In particular, it should 
be noted that in the process of regulation of the insurance, usually, the legal principles are used, which 
are typical for the national legislation, while in other areas general principles of law transformed into 
legal norms of the sectoral legislation. It emphasizes the complex and long-term challenges faced by 
the state, National Financial Services Commission and all the participants of the insurance market on 
the way to European integration. It is noted that official information sources these days do not allow to 
consider specific directions of the process of practice approximation of insurance activity in Ukraine 
to the norms of the European market, which is in constant development, adaptation to modern changes, 
challenges of the present. After the analysis of the main insurance markets development tendencies of 
the European Union countries and peculiarities of national realities, authors suggest ways to improve 
the life insurance market in Ukraine. 

Keywords: life insurance, European integration, foreign experience, legal norms of the insurance 
market, European standards.
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IDENTIFICATION OF THE ECONOMIC ENTITY TAX RISK FACTORS 
DEPENDING ON THE SCOPE OF ITS OPERATION

Анотація. У статті зроблено спробу виокре-
мити чинники, які генерують податковий ри-
зик для певної сукупності суб’єктів господа-
рювання з урахуванням їхньої приналежності 
до конкретного виду економічної діяльності. 
Для апробації запропонованого методичного 
підходу вибрано газорозподільні підприєм-
ства, які за КВЕД-2010 входять до секції D –  
«Постачання електроенергії, газу, пари та ко-
ндиційованого повітря». Основними показни-
ками для аналізу вибрано: обсяг реалізованої 
продукції, індекс промислової продукції, фі-
нансові результати до оподаткування, частка 
суб’єктів господарювання, які отримали при-
буток/збиток, чистий прибуток/збиток підпри-
ємств, рівень рентабельності/збитковості опе-
раційної діяльності підприємств. Результати 
аналізу вищезазначених показників у динаміці 
та порівняння в розрізі певних видів економіч-
ної діяльності дали можливість ідентифікува-
ти основні джерела виникнення податкових 
ризиків, які є притаманними для сектору ві-
тчизняних компаній – операторів газорозпо-
дільної системи України. 

Ключові слова: податковий ризик, аналіз, 
суб’єкт господарювання, вид економічної ді-
яльності, газорозподільна компанія, динаміка, 
порівняння, ідентифікація.

Постановка проблеми. Податкові ризики 
належать до групи фінансових ризиків та є 
їхнім різновидом не лише через те, що вони 
безпосередньо відображаються на фінансо-
вих результатах діяльності підприємницьких 
структур, призводячи до прямих фінансових 
утрат чи додаткових вигід, які переважно 
можна оцінити у грошовому виразі, а й тому, 
що виникнення податкових ризиків зумов-

лене ухваленням і реалізацією управлін-
ських рішень, які безпосередньо стосуються 
сфери фінансів (фінансової діяльності) кон-
кретного суб’єкта господарювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
До останніх наукових розробок, спрямованих 
на вирішення проблеми аналізу і достовір-
ного оцінювання податкових ризиків госпо-
дарюючих суб’єктів, можна віднести праці 
українських і закордонних учених: І.Б. Ата-
маненко, Є.А. Бельтюкової, Т.П. Виноку-
рової, Н.Г. Євченко, Я.В. Лебедзевич, 
М.І. Мігунової, Н.Ю. Подольчака, Ф.М. Філі-
ної, Ф.Ф. Ханафеєва та багатьох інших.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Розмаїття теорети-
ко-методологічних підходів до оцінювання 
підприємницьких ризиків, різнобічність 
характеристик і детермінантна залежність 
податкових ризиків від численних чинни-
ків вимагають напрацювання ефективного 
методичного інструментарію у сфері аналізу 
й оцінки згаданих ризиків. 

Мета статті. Метою цієї роботи є спроба 
виокремлення чинників, які генерують 
податковий ризик для певної сукупності 
суб’єктів господарювання з урахуванням 
їхньої приналежності до конкретного виду 
економічної діяльності. Назвемо такий мето-
дичний підхід так: визначення (ідентифіка-
ція) джерел податкового ризику суб’єктів 
підприємництва з урахуванням сфери функ-
ціонування (виду економічної діяльності).

Виклад основного матеріалу. М.І. Вик-
люк, В.В. Гресик стверджують, що пере-
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думовою виникнення ризиків є загрози, а 
відмінність між цими поняттями полягає 
у тому, що ризики мають імовірнісний 
характер та їх можна виміряти кількісно 
за умови настання, тоді як загрози є фак-
тично сформованими небезпеками, які 
під впливом певних чинників призводять 
до настання зазначених ризиків. Взаємо-
зумовленість загроз і податкових ризиків 
спричиняє виникнення фінансових утрат 
як для суб’єктів господарювання, так і дер-
жави, зокрема внаслідок неефективності 
податкової політики на мікро- та макро-
рівні [1, с. 244–245]. У контексті сказаного 
ми поділяємо позицію В.В. Вітлінського 
та О.М. Тимченко, які до основних джерел 
(чинників) податкового ризику відносять 
галузеві особливості та види діяльності 
платника [2, с. 134].

У вітчизняній науковій літературі можна 
зустріти окремі спроби оцінити податко-
вий ризик з урахуванням вищезазначених 
чинників. Так, у працях Н.Ю. Подольчака 
та А.А. Тимейчука запропоновано метод 
визначення рівня податкового ризику з ура-
хуванням відносин платника податків із 
різними зацікавленими групами суб’єктів, 
а саме: акціонерами (засновниками), пер-
соналом, постачальниками, кредиторами, 
споживачами продукції (робіт, послуг) та 
іншими контрагентами, оскільки взаємовід-
носини з однією із зазначених груп зазви-
чай проектуються на співпрацю з іншими 
заінтересованими групами [3; 4]. А в колек-
тивній монографії донецьких науковців 
запропоновано під час аналізу кожного під-
приємства відбирати основні критерії, які 
дають характеристику кожному клієнту: до 
якої галузі належить, якими видами діяль-
ності займається конкретне підприємство, 
регіональні умови його перебування, обсяг 
валових доходів, обчислення бази оподатку-
вання з урахуванням динаміки надходжень 
за видами фіскальних платежів у минулих 
періодах, зміни показників фінансово-гос-
подарської діяльності тощо. На думку вказа-
них дослідників, такий метод систематизації 
надає можливість для подальшого аналізу 
загальних і галузевих ризиків [5, с. 58], 
включаючи й податкові.

Для апробації запропонованого нами 
методичного підходу до оцінювання подат-
кового ризику суб’єктів господарювання 
на мезорівні (рівні окремої сфери функці-
онування або виду економічної діяльності) 
було вибрано газорозподільні компанії, що 
керують регіональними газопроводами. 
Оскільки, згідно з чинним вітчизняним 
законодавством (ст. 5 Закону України «Про 
природні монополії»), розподіл природного 
і нафтового газу трубопроводами відно-
ситься до однієї зі сфер діяльності суб’єктів 
природних монополій [6], у кожному кон-
кретному регіоні України функціонує тільки 
одна компанія, яка управляє газорозподіль-
ними трубопроводами низького та серед-
нього тиску на певній території.

До 2015 р. обласні та міські газові підпри-
ємства паралельно займалися як розподілом 
газу, так і його постачанням, проте у квітні 
2015 р. був прийнятий Закон України «Про 
ринок природного газу», відповідно до якого 
на виконання вимог Європейського енерге-
тичного співтовариства, компанія – оператор 
газорозподільної системи має бути юридично 
та організаційно незалежною від інших видів 
діяльності на ринку природного газу, не пов’я-
заних із його розподілом. Інакше кажучи, 
оператори газових мереж і постачальники 
вказаного палива не можуть бути однією юри-
дичною особою [7]. Нині понад 70% підпри-
ємств із розподілу газу трубопроводами через 
механізм володіння корпоративними правами 
контролює олігарх Д. Фірташ, який у період 
президентства В. Януковича за сприяння 
представників владних структур викупив 
на приватизаційних аукціонах пакети акцій 
обласних газорозподільних компаній, якими 
володіла держава. Згодом придбані активи 
були інтегровані шляхом створення холдингу 
«Регіональна газова компанія» (РГК). Отже, 
можна констатувати, що, незважаючи на 
розмежування процесів розподілу та поста-
чання природного газу на рівні регіональних 
трубопроводів, РГК фактично контролює 
обидва складника господарської діяльності, 
створивши кептивні («кишенькові») збутові 
компанії, які займаються постачанням газу 
споживачам – юридичним особам і домо-
господарствам [8; 9].
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Сьогодні під брендом холдингу «Регіо-
нальна газова компанія», який знаходиться під 
контролем Д. Фірташа, працює 22 газорозпо-
дільні підприємства: «Дніпропетровськгаз», 
«Дніпрогаз», «Криворіжгаз», «Харківгаз», 
«Харківміськгаз», «Вінницягаз», «Івано-Фран-
ківськгаз», «Житомиргаз», «Закар патгаз», 
«Запоріжгаз», «Київоблгаз», «Волиньгаз», 
«Луганськгаз», «Львівгаз», «Миколаївгаз», 
«Рівнегаз», «Сумигаз», «Тернопіль міськгаз», 
«Тисменицягаз», «Хмель ницькгаз», «Чернів-
цігаз», «Чернігівгаз». Окрім перелічених, ще 
шість газорозподільних компаній (публічні 
акціонерні товариства «Черкасигаз», «Мелі-
топольгаз», «Уманьгаз», «Кіровоградгаз», 
«Київгаз», «Лубнигаз») контролюють мене-
джери неформальної групи «РосУкрЕнерго» 
(Д. Фірташ, І. Фурсин, С. Льовочкін, Ю. Льо-
вочкіна, Ю. Бойко), корпоративні підприєм-
ства «Гадячгаз», «Кременчукгаз» і «Херсон-
газ» перебувають під контролем В. Попова, а 
ПАТ «Одесагаз» – І. Учителя [10].

Дані щодо структури власності підпри-
ємств газорозподільної галузі в 2017 р. 
свідчать про те, що повністю у державній 
власності (100% акцій) знаходяться тільки 
два суб’єкти цієї галузі (ДП «Кременецьке 
УПРГ», ДГХП «Сірка»), ще в 17 компані-
ях-операторах частка корпоративних прав 
держави коливається в межах від 22,60% до 
51%, пакет акцій ПАТ «Київгаз» у розмірі 
28,5% перебуває у комунальній власності, а 
решта газорозподільних підприємств нале-
жать приватним власникам [12].

Газорозподільні підприємства є невід’єм-
ним компонентом газотранспортної галузі, 
яка відіграє стратегічно важливу роль у 
забезпеченні стабільного соціально-еконо-
мічного розвитку країни та значною мірою 
впливає на параметри якості життя насе-
лення, енергетичну незалежність і безпеку 
держави.

За КВЕД-2010 газорозподільні підпри-
ємства входять до секції D – «Постачання 
електроенергії, газу, пари та кондиційова-
ного повітря», яка включає діяльність із 
постачання електроенергії, природного газу, 
пари, гарячої води тощо засобами постійної 
інфраструктури – лініями електропередач, 
мережами кабелів, газопроводів і водопро-

водів. При цьому розмір газорозподільної 
мережі не виступає визначальним критерієм 
для класифікації одиниці у згаданій сфері. 
Варто уточнити, що названа секція вклю-
чає розподілення електроенергії, газу, пари, 
гарячої води тощо як для об’єктів, які нале-
жать промисловим підприємствам, так і для 
будівель житлового призначення, а також 
функціонування компаній енергопостачання 
та газопостачання загального користування, 
які здійснюють виробництво, контроль і роз-
поділення електроенергії чи газу.

Узагальнені дані щодо основних показ-
ників згаданого виду економічної діяльності 
можемо отримати з інформації, що опри-
люднюється на офіційному сайті Державної 
служби статистики України.

Насамперед проаналізуємо такий уза-
гальнюючий показник, як обсяг реалізова-
ної продукції, оскільки саме він може справ-
ляти як позитивний, так і негативний вплив 
на величину прибутку. Як бачимо з даних 
табл. 1, суб’єкти господарювання секції D, 
займають провідне місце серед промисло-
вих підприємств за обсягами реалізованої 
продукції: впродовж 2013–2017 рр. їхня 
частка становила в середньому близько 25% 
від загального обсягу продажів.

Абсолютні показники обсягу реалізації 
свідчать про чітко виражену тенденцію до 
зростання згаданого показника протягом 
досліджуваного періоду як загалом по про-
мисловості, так і щодо підприємств, віднесе-
них до секції D за КВЕД-2010 (рис. 1). Проте 
розраховані ланцюгові темпи зростання 
(Тз2014/2013 = 105,5%; Тз2015/2014 = 120,7%; 
Тз2016/2015 = 136,6%; Тз2017/2016 = 110,0%) свід-
чать про сповільнення приросту обсягу про-
дажів у 2017 р. Крім того, варто зазначити, 
що за середньорічним індексом зростання 
(1,176) підприємства секції D зайняли 
останнє місце серед підприємницьких 
структур сфери промислового виробництва.

Оцінювання економічної активності у 
сфері постачання енергоносіїв доповнимо 
аналізом даних щодо динаміки індексу про-
мислової продукції за досліджуваний період, 
який останніми роками Державна служба 
статистики подає у розрізі окремих видів 
діяльності підприємств секції D (табл. 2). 
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Указаний відносний показник характеризує 
динаміку обсягів промислового виробни-
цтва, що дає змогу відслідковувати його під-
йоми чи спади.

Як бачимо, по підприємствах групи D 
35.2 «Виробництво газу; розподілення газо-
подібного палива через місцеві (локальні) 
трубопроводи» результати були невтіш-
ними, як і по секції D загалом: протягом 
досліджуваного періоду спостерігався спад 

як у виробництві, так і в розподілі газоподіб-
ного палива (незначне зростання було зафік-
совано лише в 2016 р., але воно не вплинуло 
на загальну тенденцію). Це, на нашу думку, 
свідчить про те, що зростання обсягів реалі-
зованого енергетичного ресурсу відбувалося 
виключно за рахунок підвищення тарифів на 
тлі стабільного скорочення обсягів спожи-
вання газу. Аналогічна тенденція мала місце 
й у першому півріччі 2018 р. (рис. 2).

Рис. 1. Динаміка обсягу реалізованої продукції підприємствами секції D  
«Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря» 

в Україні протягом 2013–2017 рр.
Джерело: розроблено автором за даними [13]

Таблиця 1
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)  

за видами економічної діяльності в Україні у 2013–2017 рр., млн. грн.*
Вид 

діяльності
2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.

млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. %
П 1322408,4 100,0 1428839,1 100,0 1776603,7 100,0 2158030,0 100,0 2608027,1 100,0
Д 151575,3 11,5 154700,8 10,8 191599,3 10,80 240150,3 11,1 322706,7 12,4
Х 253439,0 19,2 302391,9 21,2 398023,2 22,4 462418,9 21,4 546653,8 21,0
М 207305,3 15,7 237393,0 16,6 278502,8 15,7 318195,9 14,8 407295,0 15,6
Е 333400,6 25,2 351803,2 24,6 424705,2 23,9 580354,1 26,9 638406,6 24,5

* – дані сформовано за функціональним підходом (спосіб узагальнення даних, за яким показники діяльності підприємств формуються за одно-
рідними видами економічної діяльності) з використанням таких позначень:
П – промисловість;
Д – добувна промисловість і розроблення кар’єрів;
Х – виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів;
М – металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, окрім виробництва машин та устаткування;
Е – постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.
Джерело: складено автором за даними [13]
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Щодо показника фінансових результа-
тів до оподаткування, то, як свідчать дані 
табл. 3, загалом по підприємствах секції D 
зафіксовано негативні значення починаючи 
з 2014 р., які за роками зазнавали суттєвих 
різновекторних коливань. Водночас прак-
тично всі промислові підприємства інших 
видів діяльності (крім металургійного 
виробництва) в 2017 р. отримали позитивні 
фінансові результати.

Як свідчать дані табл. 4, протягом дослі-
джуваного періоду зменшилася частка 
суб’єктів господарювання, які отримали 
збитки як загалом по промисловості (з 36,7% 

до 28,4%), так і в розрізі порівнюваних видів 
економічної діяльності. Все це підтверджує 
поступовий вихід вітчизняної промисло-
вості зі стану кризи, викликаної зовніш-
ньою агресією з боку Російської Федерації 
та негативними внутрішніми соціально-по-
літичними та економічними процесами в 
Україні Проте доцільно наголосити на тому, 
що підприємства секції D, незважаючи на 
зменшення за період 2013–2017 рр. питомої 
ваги збиткових суб’єктів господарювання на 
9 відсоткових пунктів, за вказаним показни-
ком стабільно залишалися на останньому 
місці. При цьому перманентна збитковість 

Рис. 2. Динаміка індексу промислового виробництва підприємств групи D 35.2 
«Виробництво газу; розподілення газоподібного палива  

через місцеві (локальні) трубопроводи» в Україні у 2018 р.
Джерело: розроблено автором за даними [14]

Таблиця 2
Індекси промислової продукції за окремими видами діяльності підприємств секції D  

«Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря»  
в Україні у 2013–2017 рр., % до попереднього року 

Вид діяльності Код за  
КВЕД-2010

Роки
2013 2014 2015 2016 2017

Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря: D 98,9 93,4 88,0 102,5 93,5

– виробництво, передача та розподілення 
електроенергії D 35.1 99,3 93,9 88,5 102,5 93,4

– виробництво електроенергії D 35.11 100,2 93,7 87,4 103,0 91,3
– розподілення електроенергії D 35.13 97,5 94,4 90,7 101,5 97,6
– виробництво газу; розподілення газоподібного 
палива через місцеві (локальні) трубопроводи D 35.2 94,4 87,5 79,7 103,9 95,0

Джерело: складено автором за даними [14]
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значної частини компаній секції D упродовж 
тривалого періоду часу наводить на думку 
щодо наявності підвищеного рівня подат-
кового ризику внаслідок заниження об’єкта 
оподаткування податком на прибуток під-
приємств.

Як зазначає проф. Т.В. Черничко, функ-
ціонування підприємств значно впливає 
як на добробут власників (засновників), 
споживачів (покупців), так і на соціаль-
но-економічну ситуацію в країні шляхом 
поповнення державного бюджету за раху-
нок сплати підприємницькими структу-
рами податків та обов’язкових платежів 
(зборів). Усе це є неможливим без здійс-
нення підприємствами ефективної вироб-
ничої, маркетингової та фінансової діяль-

ності. При цьому однією з найважливіших 
категорій, що відображає позитивний 
фінансовий результат діяльності фірми, а 
також характеризує ефективність її функ-
ціонування, виступає чистий прибуток 
[15, с. 401], який залишається в розпо-
рядженні підприємства після виконання 
фіскальних зобов’язань.

Дані, наведені в табл. 5, показують, що 
впродовж 2013–2016 рр. загалом підпри-
ємства промисловості щороку отриму-
вали чисті збитки, і тільки в 2017 р. було 
зафіксовано чистий прибуток у розмірі 
54 143,7 млн. грн., тоді як компанії, які від-
носяться до секції D, у цілому протягом 
зазначеного періоду одержували щорічні 
чисті збитки.

Таблиця 5
Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами промислової діяльності  

в Україні у 2013–2017 рр., млн. грн.
Вид діяльності 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.

П -4181,1 -178730,9 -188267,9 -24724,7 54143,7
Д 9022,4 -9967,6 -23124,9 18028,5 59293,6
Х 6531,7 -16906,0 -16553,3 -7509,5 9565,2
М -13022,3 -41948,8 -44346,5 -8339,5 -10195,1
Е -611,9 -23823,3 -35191,7 -5332,1 -11681,9

Джерело: складено автором за даними [13]

Таблиця 3
Фінансові результати підприємств до оподаткування  

за видами промислової діяльності в Україні у 2013–2017 рр., млн. грн.
Вид діяльності 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.

П 13698,3 -166414,0 -181360,9 -7569,6 85429,5
Д 15838,1 -4764,7 -21973,8 23456,0 72685,0
Х 9447,9 -14723,6 -14600,5 -5965,2 12592,5
М -12081,5 -38640,0 -44665,3 -6812,3 -6279,7
Е 1264,1 -24175,5 -35379,1 -2978,5 -10123,1

Джерело: складено автором за даними [13]

Таблиця 4
Частка суб’єктів господарювання за видами промислової діяльності, які отримали прибуток/

збиток, в Україні у 2013–2017 рр., % до загальної кількості підприємств
Вид 

діяльності 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.

П 63,3 / 36,7 63,3 / 36,7 72,9 / 27,1 72,8 / 27,2 71,6 / 28,4
Д 53,7 / 46,3 52,2 / 47,8 61,1 / 38,9 58,5 / 41,5 61,9 / 38,1
Х 62,9 / 37,1 62,4 / 37,6 72,3 / 27,7 71,1 / 28,9 69,1 / 30,9
М 64,9 / 35,1 62,9 / 37,1 73,8 / 26,2 76,0 / 24,0 74,2 / 25,8
Е 44,3 / 55,7 51,3 / 48,7 53,6 / 46,4 54,2 / 45,8 53,3 / 46,7

Джерело: складено автором за даними [13]
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Для ґрунтовнішого розуміння ситуації, 
яка складається у відповідному сегменті 
національної економіки, більш детально 
проаналізуємо динаміку отриманих фінан-
сових результатів до оподаткування (при-
бутків або збитків) підприємств секції D за 
2013–2017 рр. (табл. 6).

Незважаючи на те що в 2013 р. частка під-
приємств секції D, які отримали негативні 
фінансові результати до оподаткування 
(55,7%), була помітно вищою за питому вагу 
компаній, котрі спрацювали прибутково 
(44,3%), загальний фінансовий результат 
до оподаткування був додатнім і отрима-
ний прибуток становив 1 264,1 млн. грн., що 
свідчить про перевищення суми прибутків 
над збитками.

Протягом наступних 2014–2017 рр. загальні 
фінансові результати до оподаткування 
суб’єктів господарювання згаданого виду 
економічної діяльності були від’ємними: 
збитки становили 24 175,5 млн. грн. у 2014 р., 
35 379,1 млн. грн. у 2015 р., 2 978,5 млн. грн. 
у 2016 р. та 10 123,1 млн. грн. у 2017 р. Разом 
із тим щорічні значення частки підприємств, 
які отримали прибуток, що підлягає оподатку-
ванню, були більшими (51,3%; 53,6%; 54,2% 
та 53,3% відповідно) за питому вагу фірм, 
котрі отримали збиток (48,7%; 46,4%; 45,8% 
та 46,7% відповідно). Отже, впродовж дослі-
джуваного періоду обсяги збитків були значно 
більшими за прибутки до оподаткування.

Якщо ж розглядати виключно вітчиз-
няний сектор газорозподільних підпри-
ємств, то, за інформацією НКРЕКП, отри-
мавши в 2017 р. загальну тарифну виручку 
(дохід) від розподілу газу в сумі приблизно 
13 млрд. грн., компанії – оператори газо-
розподільної мережі одержали негативний 

фінансовий результат – збиток у розмірі 
близько 2 млрд. грн. Більше того, серед ука-
заних підприємств лише чотири спрацювали 
прибутково (ПАТ «Київгаз», ПАТ «Доне-
цькоблгаз», ПАТ «Шепетівкагаз» та дочірнє 
підприємство «Монтажник» ТОВ «ТД «Валі-
нор»). При цьому по компаніях – операто-
рах газорозподільної мережі, які отримали 
негативний чистий фінансовий результат від 
господарської діяльності, співвідношення 
між величиною збитків і тарифною вируч-
кою (доходом) коливалося в межах від -2,0% 
у ПАТ «Тисменицягаз» до -787,5% у ТОВ 
«Спектргаз» [16]. Така різка волатильність 
указаного індикатора підтверджує раніше 
сформульоване припущення щодо високого 
ступеня податкового ризику, пов’язаного із 
недостовірним відображенням окремими 
газорозподільними підприємствами оподат-
ковуваного прибутку у фінансовій звітності 
та податкових деклараціях.

Для того щоб ґрунтовніше оцінити, 
наскільки ефективно діяли суб’єкти госпо-
дарювання секції D протягом 2013–2017 рр., 
проаналізуємо коефіцієнт рентабельності 
операційної діяльності. Це відносний інди-
катор, який визначається як співвідношення 
фінансового результату від операційної 
діяльності до суми собівартості реалізованої 
продукції, адміністративних витрат, збуто-
вих та інших операційних витрат. Дані, пред-
ставлені в табл. 7, свідчать, що підприємства 
вказаного сектору вітчизняної економіки 
мали найнижчі значення коефіцієнта рента-
бельності операційної діяльності порівняно 
з промисловими компаніями, які здійснюють 
інші види діяльності. Разом із тим необхідно 
відзначити, що рівень операційної рентабель-
ності протягом останніх двох років був додат-

Таблиця 6
Фінансові результати до оподаткування підприємств секції D в Україні у 2013–2017 рр., млн. грн.

Роки Фінансовий результат 
до оподаткування

Підприємства, які одержали прибуток Підприємства, які одержали збиток
у % до загальної 

кількості
фінансовий 
результат

у % до загальної 
кількості

фінансовий 
результат

2013 1264,1 44,3 14561,7 55,7 13297,6
2014 -24175,5 51,3 4948,7 48,7 29124,2
2015 -35379,1 53,6 8847,0 46,4 44226,1
2016 -2978,5 54,2 17986,2 45,8 20964,7
2017 -10123,1 53,3 15674,7 46,7 25797,8

Джерело: складено автором за даними [13]
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нім, тобто чистий дохід від операційної діяль-
ності перевищував собівартість реалізації та 
інші витрати, пов’язані з такою діяльністю.

Оскільки операційна діяльність є основним 
видом діяльності будь-якого суб’єкта госпо-
дарювання, що приносить йому майже 90% 
доходу і безпосередньо залежить від попиту 
на його продукцію (роботи, послуги) з боку 
споживачів, вважаємо за необхідне проана-
лізувати операційне середовище функціону-
вання вітчизняних газорозподільних підпри-
ємств.

Національний ринок споживання газу 
протягом декількох останніх опалюваль-
них сезонів зазнав суттєвих трансформацій. 
Упродовж досліджуваного періоду спожи-
вання газу загалом по Україні скоротилося 
на 16 487,6 млн. куб. м. Найбільше падіння 
обсягів споживання згаданого ресурсу відбу-
лося у промисловому сегменті – з 15 881,7 до 
5 530,8 млн. куб. м (на 10 350,9 млн. куб. м), 
тобто майже в три рази. Споживання газу 
населенням зменшилося на 4 940,3 млн. куб. 
м, або на 33%, а організації теплокомуненер-
гетики скоротили використання блакитного 
палива на 1 005,4 млн. куб. м, або лише на 
13,3% [17].

Вищезазначені зміни впродовж опалю-
вальних сезонів 2012–2017 рр. спричинили 
зміни і в структурі споживачів газу. Якщо 
в 2012–2013 рр. найбільшими спожива-
чами блакитного палива були промисло-
вість – 39,7% та населення – 37,5%, то в 
2016–2017 рр. найвищу частку серед спо-
живачів газу займало населення (42,7%), 
друге та третє місця посідали підприєм-
ства теплокомуненергетики (27,9%) та 
промисловості (23,5%) відповідно. Крім 
цього, варто відзначити негативну тенден-
цію до зростання протягом досліджуваного 

періоду виробничо-технологічних витрат 
(ВТВ), нормативних утрат і власних потреб 
операторів газорозподільних мереж – з 
702,1 до 846,0 млн. куб. м, або на 20,5%. До 
ВТВ відносять втрати газу під час обслу-
говування мереж, що пов’язані з випуском 
газу з труби під час ремонтів і метрологіч-
ними умовами показників лічильників. Для 
покриття вартості таких витрат газорозпо-
дільні підприємства закладають їх у тариф 
на розподіл газу [17]. Так, згідно з інфор-
мацією НКРЕКП, у середньому витрати 
на ВТВ у тарифній виручці в 2017 р. ста-
новили 46,5%, дуже різко коливаючись у 
розрізі компаній-операторів – від 3% у ТОВ 
«Газпостачсервіс» до 73,2% у ПАТ «Закар-
патгаз» [16]. На нашу думку, наведена ана-
літична інформація є свідченням наявності 
податкового ризику заниження окремими 
газорозподільними підприємствами об’єкта 
оподаткування податком на прибуток унас-
лідок маніпулювання вказаними витратами. 
Також варто відзначити, що, оскільки ВТВ 
виникають унаслідок негерметичності газо-
вого балону газорозподільної системи, яка 
залежить виключно від технічного стану 
та якості її складників і практично не зале-
жить від обсягу транспортованого газу, то 
тенденція до зростання ВТВ може свідчити 
про погіршення експлуатаційно-технічних 
характеристик газорозподільних мереж, 
що вимагає додаткових інвестицій в поліп-
шення їхнього стану (ремонт, реконструк-
цію, модернізацію, заміну тощо).

Отже, на основі проведеного аналізу шля-
хом логічних міркувань можна дійти вис-
новку, що основними джерелами податкових 
ризиків для газорозподільних підприємств 
в Україні, які проявляються в мотивації 
менеджменту вказаних компаній до податко-

Таблиця 7
Рівень рентабельності (збитковості) операційної діяльності підприємств  

за видами промислової діяльності в Україні у 2013–2017 рр., %
Вид діяльності 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.

П 3,0 1,6 0,9 4,2 6,6
Д 12,5 21,4 6,4 16,7 33,9
Х 6,1 5,1 3,0 2,8 4,7
М -2,7 2,8 0,7 3,9 1,5
Е 1,3 -0,1 -0,8 2,1 1,4

Джерело: складено автором за даними [13]
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вих деліктів із метою отримання додаткових 
фінансових ресурсів в умовах їхньої хроніч-
ної нестачі, виступають:

1. Небезпека поступового зростання 
заборгованості населення перед газороз-
подільчими компаніями внаслідок низької 
купівельної спроможності та недостатньої 
платіжної дисципліни з боку безпосеред-
ніх споживачів послуг – домогосподарств. 
Наприклад, протягом усього 2018 р. спо-
стерігалася чітко виражена тенденція до 
нарощування заборгованості населення за 
спожитий природний газ: на кінець липня 
вона становила 16,7 млрд. грн. (без ураху-
вання тимчасово непідконтрольних тери-
торій Донбасу та окупованого Криму), а 
на кінець жовтня цей показник вже сягнув 
18 млрд. грн. [18].

2. Загроза недосконалої регуляторної полі-
тики, яка проявляється в тому, що зростання 
тарифів не відповідає фактичному підви-
щенню цін на матеріали, роботи та послуги, 
необхідні для утримання газотранспортних 
мереж у належному технічному стані. 

3. Небезпека поступового скорочення спо-
живання блакитного палива, яка може при-
звести до різких сезонних коливань попиту 
на газ і недоотримання виручки та прибутку 
компаніями-операторами в майбутньому. 
Зростання вказаної загрози пояснюється 
активним упровадженням в Україні програм 
і заходів енергоефективності та економії, а 
також тим, що споживання природного газу 
протягом опалювального сезону носить 
яскраво виражений сезонний характер. 

4. Виробничо-технічні (експлуатаційні) 
загрози, які пов’язані з фізичним зносом 
техніки й обладнання, з уведенням в експлу-
атацію нового обладнання, зокрема дефі-
цитом кваліфікованого персоналу для його 
запуску. Нестача інвестиційних ресурсів для 
зазначених потреб загрожує надійності та 
безпечності газопостачання, що негативно 
позначається на обсягах та якості наданих 
послуг із розподілу газу, а отже, і на фінан-
сових результатах діяльності компаній – опе-
раторів газорозподільної системи України. 
Так, результати розрахунків експерта ТОВ 
«Агенція інвестиційного менеджменту» 
М. Боднара [12] підтверджують суттєву 

розбіжність між необхідними та наявними 
обсягами інвестицій для підтримання газо-
розподільних мереж у справному техніч-
ному стані. 

Недостатність інвестиційних ресурсів, 
спричинена постійною збитковістю пере-
важної більшості українських газорозпо-
дільних підприємств, не дає можливості для 
їхнього подальшого техніко-технологічного 
розвитку, оптимізації та модернізації газової 
інфраструктури, підвищення якості надання 
послуг із розподілу блакитного палива й 
обслуговування його споживачів.

Висновки і пропозиції. Весь описаний 
комплекс загроз і викликів породжує гостру 
потребу у фінансових ресурсах (насамперед 
чистому прибутку) для забезпечення ефек-
тивної операційної (поточної) діяльності та 
довгострокового розвитку компаній – опе-
раторів газорозподільної системи України в 
умовах загострення конкурентної боротьби 
й обмеженого доступу до кредитних коштів, 
що змушує їхню адміністрацію шукати 
шляхи збільшення фінансування, у тому 
числі за рахунок незаконної або напівле-
гальної мінімізації рівня фіскального наван-
таження різними способами. Це генерує 
додаткові податкові ризики, наслідками яких 
є фінансові втрати від штрафних санкцій та 
зниження позитивного іміджу (репутації) 
вказаних підприємницьких структур.

Таким чином, виходячи з функціональ-
ного призначення та галузевих особливос-
тей виробничо-господарської і фінансової 
діяльності газорозподільних підприємств, 
проведений вище аналіз дав змогу іден-
тифікувати основні джерела (чинники) 
виникнення податкових ризиків, які є 
притаманними для сектору вітчизняних 
компаній – операторів газорозподільної 
системи як невід’ємного складника палив-
но-енергетичного комплексу України. 
Практична цінність отриманих результатів 
дослідження полягає у тому, що, розробля-
ючи та реалізуючи заходи щодо мініміза-
ції негативного впливу вказаних ризиків 
і загроз, менеджмент газорозподільних 
організацій тим самим може уникнути 
підвищення рівня ризиків, пов’язаних з їх 
оподаткуванням.
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Аннотация. В статье сделана попытка вы-
делить факторы, которые генерируют нало-
говый риск для определенной совокупности 
субъектов хозяйствования с учетом их принад-
лежности к конкретному виду экономической 
деятельности. Для апробации предложенно-
го методического подхода избраны газорас-
пределительные предприятия, которые за 
КВЭД-2010 включены в секцию D – «Постав-
ка электроэнергии, газа и кондиционирован-
ного воздуха». Основными показателями для 
анализа избраны: объем реализованной про-
дукции, индекс промышленной продукции, 
финансовые результаты до налогообложения, 
доля субъектов хозяйствования, которые по-
лучили прибыль/убыток, чистая прибыль/
убыток предприятий, уровень рентабельно-
сти/убыточности операционной деятельности 
предприятий. Результаты анализа вышеупомя-
нутых показателей в динамике и сравнения в 
разрезе соответствующих видов экономиче-
ской деятельности дали возможность иденти-
фицировать основные источники возникнове-
ния налоговых рисков, которые присущи для 
сектора отечественных компаний – операто-
ров газораспределительной системы Украины. 

Ключевые слова: налоговый риск, анализ, 
субъект хозяйствования, вид экономической 
деятельности, газораспределительная компа-
ния, динамика, сравнение, идентификация.
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Summary. Threats act as preconditions for the emergence of risks, although the difference between 
these concepts is that the risks are probabilistic, and as such are subjects of quantitative measurement 
upon their occurrence, whereas the threats are actually the dangers that, under the influence of certain 
factors, lead to the occurrence of these risks. The enterprise’s sectoral features and types of its activities 
can be attributed to the main sources (factors) of its tax risk. The article makes an attempt to single 
out factors that generate tax risk for a certain set of economic entities, taking into account a specific 
type of their economic activity. For approbation of the proposed methodological approach, domestic 
gas-distributing enterprises were selected, which in QED-2010 are included in section D – "Supply 
of electricity, gas, steam and conditioned air". The volume of sales, the index of industrial products, 
pre-tax financial results, the share of business entities that have gained profit/suffered loss, net profit/
loss of enterprises, the level of profitability/unprofitability of enterprises' operating activities are de-
termined as the main indicators for the analysis. Results of the survey made it possible to identify the 
main sources of tax risks that are inherent in the sector of Ukrainian companies operating gas distri-
bution system of Ukraine. This includes, in particular: the risk of a gradual increase in indebtedness of 
households, direct consumers of gas distribution companies' services to these companies due to low 
purchasing power of the general public; the threat of imperfect regulatory policy, which manifests 
itself in the imbalance between the growth of gas distribution tariffs and the actual level of increase in 
prices for materials (works, services) necessary to maintain gas transportation networks in an appropri-
ate technical condition; the danger of the gradual reduction of gas consumption, which may lead to a 
loss of revenue and profits from operators in the future; industrial and technical threats associated with 
depreciation of equipment and machinery, lack of investment resources for the commissioning of new 
equipment and the shortage of skilled personnel for its putting into operation.

Keywords: tax risk, analysis, entity, type of economic activity, gas distribution company, dynam-
ics, comparison, identification.
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НАУКОВА ПАРАДИГМА ФІНАНСІВ  
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Анотація. Проаналізовано теоретичні під-
ходи до формування наукової парадигми фі-
нансів об’єднаних територіальних громад в 
умовах реформування системи місцевого са-
моврядування та децентралізації влади. Вихо-
дячи з підходів науковців минулого і сучаснос-
ті до трактування парадигми як теоретичного 
концепту, подано власне її розуміння. Обґрун-
товано допарадигмальний, парадигмальний і 
постпарадигмальний стан науки, і на основі 
цього встановлено, що парадигма фінансів 
об’єднаних територіальних громад знаходить-
ся в постпарадигмальному стані. Виокремле-
но структурні елементи парадигми фінансів 
об’єднаних територіальних громад. У даному 
контексті акцентовано увагу на концептах, 
які повинні бути науково і методологічно об-
ґрунтованими, а також на побудові концепції 
дослідження з виділенням моделі вирішення 
наукової проблеми.

Ключові слова: місцеві фінанси, фінанси 
об’єднаних територіальних громад, парадигма, 
концепція, концепт, методологія, парадигма 
фінансів об’єднаних територіальних громад.

Постановка проблеми. Глибинні соці-
ально-економічні трансформації спонукають 
до переосмислення низки важливих, поде-
куди догматичних теоретичних постулатів 
вітчизняної фінансової науки через призму 
вдосконалення існуючих і розроблення 
новітніх методологій дослідження фінансо-
вих явищ для побудови на цій основі нової 
наукової парадигми у сфері фінансів. У кон-
тексті нашого дослідження реформування 
місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади зумовлює перегляд вітчиз-
няного науково-методологічного доробку в 
галузі місцевих фінансів і потребує розро-
блення на цій платформі наукової парадигми 
фінансів об’єднаних територіальних громад 
(ОТГ) як їх складової частини.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Вагомий внесок у розроблення концепту-
альних засад і теоретико-методологічних 
основ пізнання фінансів територіальних 
громад та їх об’єднань здійснено І.М. Вахо-
вич, Т.П. Галушкіною, А.С. Гальчинським, 
М.І. Долішнім, Л.Г. Мельником, С.А. Цига-
новим, В.Л. Андрущенком, А.І. Крисоватим, 
О.В. Кнейслер, П.М. Петровським. Їх вне-
сок є беззаперечним, проте дискусії трива-
ють і досі, адже немає єдності в категоріаль-
ному апараті, бракує концептуальних схем у 
частині пізнання фінансів ОТГ. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Саме нерозробленість 
наукових підходів до виокремлення новіт-
ніх методологій дослідження фінансових 
явищ зумовлює подальший науковий пошук 
і виводить на перший план виокремлення 
власної позиції в контексті побудови науко-
вої парадигми фінансів ОТГ.

Мета статті. Метою цієї роботи є побу-
дова наукової парадигми фінансів об’єдна-
них територіальних громад виходячи з нау-
кового доробку вітчизняних і зарубіжних 
учених.

Виклад основного матеріалу. Проблемні 
наукові тенденції у сфері фінансів ОТГ під-
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тверджуються відсутністю комплексного 
системного дослідження концептуальних 
засад їх функціонування, що зумовлено 
багатьма причинами.

По-перше, це відсутність єдиного, загаль-
ноприйнятого наукового підходу до форму-
вання теорії фінансів ОТГ. Незначний відрі-
зок часу – чотири роки – для розвитку теорії 
є замалим і переважно супроводжується тео-
ретичним узагальненням незначної кілько-
сті наукових доробків, що, своєю чергою, 
зумовлює наявність різних концепцій та 
поглядів, які ускладняються з урахуванням 
визначальних тенденцій реформи місцевого 
самоврядування і децентралізації. 

По-друге, недостатність в Україні фунда-
ментальних теоретичних досліджень у сфері 
місцевих фінансів у сучасних умовах і прак-
тично їх відсутність стосовно фінансів ОТГ, 
що пов’язано з незначним періодом функ-
ціонування ОТГ як нового суб’єкта місце-
вого самоврядування. Теорія фінансів ОТГ 
перебуває на етапі становлення і суттєвих 
перетворень, безпосередньо пов’язаних із 
переходом до нового адміністративно-тери-
торіального устрою, зумовленого децентра-
лізацією й її національними особливостями 
провадження, що впливають на сучасний 
стан, вимагаючи нових ґрунтовних еконо-
мічних досліджень і переосмислення.

По-третє, розвиток концептуальних основ 
фінансів ОТГ неможливий без детального 
філософського осмислення його наукових 
положень, а саме системного висвітлення 
економічного змісту, характеристики функ-
цій, форм і методів, що свідчить про відсут-
ність єдиного теоретико-методологічного 
інструментарію для дослідження у цій сфері 
економічних відносин. Як указує О. Кней-
слер, «розв’язання зазначених вище науко-
вих проблем базоване на концептуальних 
засадах теорії … науковою парадигмою якої 
є результати ґрунтовних і багатовекторних 
теоретичних досліджень» [1].

Отже, теоретичну проблематику форму-
ють і вирішують на рівні концептуальних 
схем, які повинні мати мінімум початкових 
понять (концептів), а продукувати максимум 
новітніх парадигм. Концептуальні засади 
наукової парадигми фінансів об’єднаних 

територіальних громад ґрунтуються на 
визначеній сукупності концептів щодо при-
роди фінансів, місцевих фінансів, обґрунто-
ваності місцевих бюджетів, в основі яких – 
усталені теоретичні уявлення і висновки, що 
вимагають перегляду відповідно до вітчиз-
няних реалій та візій місцевого самовря-
дування. Розуміння перебігу цих процесів 
продукує нові парадигми, тобто зумовлює 
необхідність виділення в окрему сферу міс-
цевих фінансів фінанси об’єднаних терито-
ріальних громад, що пояснюється їх всез-
ростаючою роллю і вагомим значенням в 
умовах демократичних трансформацій із 
децентралізаційною домінантою. Зазначене 
актуалізує формування наукової парадигми 
фінансів ОТГ із виокремленням основних 
пріоритетів їхнього розвитку. А це, своєю 
чергою, потребує дотримання чіткого алго-
ритму дій у контексті визначення сутності 
фінансів об’єднаних територіальних громад, 
обґрунтування виокремлення їхніх складо-
вих елементів і ланок, а також переосмис-
лення системи понять і уявлень, оскільки з 
боку наукового співтовариства дослідження 
у цьому напрямі обмежені та носять поверх-
невий характер. 

Поняття парадигми (із грецької – при-
клад, взірець, зразок, модель, наочне під-
твердження, доказ, повчальний приклад, 
урок, подоба, зображення) у сучасній філо-
софії науки використовується під час опису 
теоретико-методологічних основ у всіх сфе-
рах наукового пошуку, що беруться за зра-
зок розв’язку наукових задач і визнаються 
всією науковою спільнотою. Ще в античній 
філософії воно застосовувалося Платоном 
для окреслення вічного і незмінного тран-
цедентного взірця, що визначав структуру і 
форму матеріальних речей [2]. У філософію 
науки термін уведений у ХХ ст. Г. Бергманом 
для характеристики повільно змінюваних 
методологічних стандартів дослідження [3]. 
За своєю природою парадигма – сукупність 
філософських, загальнотеоретичних основ 
науки; система понять і уявлень, які властиві 
певному періоду розвитку науки, культури, 
цивілізації [4].

Як влучно зазначає Т. Кун, саме пара-
дигма як сукупність теоретичних, методо-
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логічних і аксіологічних догм, прийнятих 
як приклад вирішення наукових завдань, 
переводить наукове співтовариство на нову 
систему світогляду і цінностей, що дає 
змогу виокремити метафізичні компоненти 
визначення фундаментальних теоретичних і 
методологічних принципів світосприйняття. 
Відповідно, концепція як несформована тео-
рія через парадигму як модель постановки і 
вирішення певної проблеми дає змогу визна-
чити нові орієнтири розвитку систем, явищ і 
процесів [5]. У цьому ключі розвиток науки 
як більш глибше пізнання істини здійсню-
ється за допомогою загальноприйнятої пара-
дигми, яка поєднує в собі теорію і методоло-
гію й є теорією, спрямованою на подальший 
приріст знання та його практичне застосу-
вання. Отже, розроблення наукової пара-
дигми фінансів об’єднаних територіальних 
громад базується на попередніх теоріях та 
методології пізнання фінансів і місцевих 
фінансів, ураховує реалії їх функціонування 
в сучасних умовах і за допомогою наукового 
пошуку виокремлює фінанси ОТГ, визнача-
ючи компоненти та нові орієнтири їхнього 
розвитку в контексті дотримання епістиміч-
ності. У наукових джерелах епістемічний 
(знаннєвий) полягає у сукупності фундамен-
тальних знань, цінностей, переконань і тех-
нічних прийомів, що виступають як зразок 
наукової діяльності [6]. Його виділяє Т. Кун 
поряд із соціальним аспектом парадигми, 
який характеризується через світосприй-
няття, що поділяється конкретним науковим 
співтовариством, цілісність і границі якого 
воно визначає [6].

Науковці стверджують, що поява нової 
системи світогляду і цінностей, суспільні чи 
будь-які інші трансформації призводять до 
зміни парадигм. Так, «послідовний перехід 
від однієї парадигми до іншої через наукову 
революцію – звичайна модель розвитку зрі-
лої науки» [5, с. 6]. Відповідно, виділяють:

1) допарадигмальний стан науки, що 
характеризується еклектичним поєднанням 
різноманітних гіпотез; 

2) парадигмальний – існування єдиного 
теоретичного і методологічного базису 
науки, що визначає і формує розв’язання 
поставлених проблем; 

3) постпарадигмальний – у ході якого від-
бувається зміна світоглядних систем. У про-
цесі розвитку суспільства, філіації парадигм 
третій етап стає першим, оскільки коли нако-
пичується достатньо даних про виявлені 
аномалії, невідповідності та суперечності, 
що заперечують догми існуючої парадигми, 
то певна наука переживає кризу. Впродовж 
цієї кризи виникають нові ідеї, які, можливо, 
раніше не бралися до уваги або були спро-
стовані, що відповідає допарадигмальному 
етапу розвитку. У кінцевому підсумку існую-
чий конфлікт парадигм із різними системами 
цінностей, способами розв’язання практич-
них завдань та параметрами світогляду при-
зводить до появи нової парадигми. Загалом 
нова світоглядна парадигма не заперечує 
стару, а розширює, доповнює усталені мето-
дологічні конструкції наукового пошуку [7].

З огляду на зазначене, можна констату-
вати, що в процесі формування парадигми 
фінансів об’єднаних територіальних громад 
мають місце зміни світоглядних уявлень. 
Адже реформування місцевого самовря-
дування, територіальної організації влади, 
децентралізація, поява ОТГ – це переміна 
наукового бачення територіальних утворень, 
їх соціально-економічного значення, функ-
ціонування фінансів, що доповнює уста-
лені методологічні конструкції наукового 
пошуку, розширюючи старі та вибудовуючи 
при цьому новий каркас дослідження. Отже, 
можемо говорити про частково постпара-
дигмальний період фінансової науки у цій 
площині.

Проте постпарадигмальний період сьо-
годні не змінює сутності парадигми як 
загальної методологічної моделі пізнання 
для певного наукового кола або, за словами 
Т. Куна, «визнані всіма наукові досягнення, 
які впродовж певного часу дають науковому 
товариству модель постановки проблем та їх 
вирішення» [8]. Відповідно, зміна світогляд-
них систем як чинник подальшого розвитку 
науки допомагає осягнути більш глибоке 
пізнання істини, не відкидаючи загально-
прийнятої парадигми – усталених методів і 
способів дослідження дійсності. Отже, пара-
дигма, поєднуючи існуючу теорію і методо-
логію, є теорією, спрямованою на подальше 
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розширення знань та їх практичне застосу-
вання, що є основою новітньої парадигми, 
яка є вимогою сучасності. На нашу думку, 
сучасна парадигма – це комплекс знань і 
цінностей, що поєднує попередній теорети-
ко-методологічний базис науки і внаслідок 
зміни світоглядних систем визначає пріори-
тети цілісного осмислення пізнавальної та 
практичної діяльності. 

На переконання П. Петровського, «пара-
дигма – це концептуально визначена модель 
методології діяльності. До її структурних 
елементів належать концепція, мотив, мета, 
метод, ресурс, засіб, спосіб дії» [9]. Отже, 
парадигма має структуру – «це, насамперед, 
лінія методологічної детермінації (визна-
чення через указаний категоріальний ряд) 
процесу пізнання та практичної діяльності» 
[9]. Частково погоджуючись із таким твер-
дженням, зауважимо, що набір структурних 
елементів парадигми хоча й фіксує логіку 
певної моделі методологічного пізнання, 
проте не є усталеним і може набувати 
довільності залежно від завдань пізнаваль-
ної та практичної діяльності. Так, у контек-
сті нашого дослідження актуальною є така 
структура парадигми: виникнення концепту; 
визначення відповідності концепту певному 
етапу розвитку й адекватності системі сфор-
мованих наукових понять і уявлень; розро-
блення концепції дослідження; практична 
реалізація моделі постановки проблем та їх 
вирішення. 

Зрозуміло, що застосування будь-якої 
методології здійснюється у чітко визначеній 
реальній ситуації в певний період, що впли-
ває на сформований концепт, змушуючи 
його адаптуватися до її вимог. Виникнення 
в певний проміжок часу власного бачення 
концепту у своїй свідомості необхідно про-
аналізувати на предмет його адекватності 
та встановити рівень сприйняття науковим 
співтовариством. Концепт має бути науково 
і методологічно обґрунтованим. Далі слід 
визначити об’єктивність запропонованого 
бачення певному етапу розвитку та побуду-
вати концепцію дослідження. Своєю чергою, 
концепція дослідження є «системою почат-
кових теоретичних положень, яка є основою 
дослідницького пошуку. У процесі наукового 

пошуку прийняті початкові положення пере-
віряють, розвивають, коригують, за необхід-
ності – відкидають (зміна або модернізація 
концепції)» [10]. Концепція містить у собі 
методологію дослідження, тобто систему 
принципів дослідження, яка базується на 
діалектичному методі та системному під-
ході [11], а також набір методів проведення 
досліджень – способи збору, обробки та ана-
лізу даних [12]. Отже, викристалізовується 
модель вирішення наукової проблеми, яка 
є обґрунтованою в науково-методологічній 
площині і дає змогу розв’язати зазначені 
вище наукові проблеми. 

Висновки і пропозиції. Отже, наукова 
парадигма фінансів ОТГ лежить у пло-
щині розроблення методології їх наукового 
дослідження, що передбачає виявлення еко-
номічної сутності, характеристику функ-
цій, принципів організації, взаємозв’язків 
та особливостей функціонування фінансів 
ОТГ. Реалізація цих підходів дасть змогу 
сформулювати понятійний апарат дослі-
дження, виявити особливості становлення 
і розвитку фінансів ОТГ та визначити їхню 
роль у новій економічній реальності в кон-
тексті висвітлення проблем, пов’язаних із 
функціонуванням фінансів ОТГ в Україні.
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Аннотация. Проанализированы теорети-
ческие подходы к формированию научной 
парадигмы финансов объединенных терри-
ториальных общин в условиях реформиро-
вания системы местного самоуправления и 
децентрализации власти. Исходя из подходов 
ученых прошлого и современности к трак-
товке парадигмы как теоретического концеп-

та, представлено собственное ее понимание. 
Обосновано допарадигмальное, парадигмаль-
ное и постпарадигмальное состояние науки, и 
на основе этого установлено, что парадигма 
финансов объединенных территориальных 
общин находится в постпарадигмальном со-
стоянии. Выделены структурные элементы 
парадигмы финансов объединенных терри-
ториальных общин. В данном контексте ак-
центировано внимание на концептах, которые 
должны быть научно и методологически обо-
снованными, а также на построении концеп-
ции исследования с выделением модели ре-
шения научной проблемы.

Ключевые слова: местные финансы, фи-
нансы объединенных территориальных об-
щин, парадигма, концепция, концепт, мето-
дология, парадигма финансов объединенных 
территориальных общин.

Summary. The theoretical approaches to the formation of the scientific paradigm of the finance of 
the united territorial communities in the conditions of the reform of the system of local self-govern-
ment and decentralization of power are analyzed. Proceeding from the approaches to the interpretation 
of the paradigm as a theoretical concept, its own understanding is given, based on the achievements 
of the scholars of the past and the present. Accordingly, the paradigmall, paradigm and post-paradigm 
state of science are substantiated, and on the basis of this it was established that the paradigm of the fi-
nances of the united territorial communities is located in the post-paradigmal condition. Consequently, 
the paradigm combining the existing theory and methodology is a theory aimed at further expansion 
of knowledge and their practical application, which is the basis of the modern paradigm, which is a 
requirement of the present. In this way, the modern paradigm is a complex of knowledge and values 
that combines the previous theoretical and methodological basis of science, and as a result of changing 
philosophical systems determines the priorities of holistic comprehension of cognitive and practical 
activity. The structural elements of the paradigm of finance of the united territorial communities are 
singled out. In the context of our research, the following structure of the paradigm is relevant: the 
emergence of a concept; definition of conformity of a concept to a certain stage of development and 
adequacy of the system of the formed scientific concepts and representations; development of research 
concept; practical implementation of the model of problem setting and their solution. When construct-
ing the paradigm of the united territorial communities, emphasis is placed on concepts that must be 
scientifically and methodologically grounded. In the future, the concept of research, which is a system 
of initial theoretical positions, which is the basis of the research search, should be constructed. The 
constructed concept of research allows us to formulate models of solving a scientific problem, which 
are grounded in the scientific-methodological plane and allow solving scientific problems in the field 
of finance of the united territorial communities.

Keywords: local finances, finances of united territorial communities, paradigm, concept, concept, 
methodology, paradigm of finances of united territorial communities.
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МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ  
ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ НА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

OPPORTUNITIES AND PREREQUISITES FOR THE USE  
OF THE INTERNET OF THINGS TO THE UKRAINIAN ENTERPRISES

Анотація. У статті розглянуто питання, 
пов’язані із запровадженням сучасної концеп-
ції Інтернету речей у різноманітних сферах 
суспільної та виробничої діяльності. Проана-
лізовано підходи, можливості та переваги за-
стосування розумних Інтернет-технологій на 
передових підприємствах зарубіжних країн 
та узагальнено набутий ними досвід. Вивчено 
можливості використання ІР із метою збору 
актуальної та своєчасної інформації для швид-
кого розвитку фірми. Розглянуто проблеми 
гальмування впровадження Інтернету речей 
на підприємствах українського ринку. Окрес-
лено чинники та умови успішного розвитку 
ІР-технологій, які мають бути створені на дер-
жавному рівні. За результатами досліджень 
визначено необхідний комплекс дій, який має 
забезпечувати успішне впровадження та роз-
ширення сфери застосування Інтернету ро-
зумних речей у виробничій сфері.

Ключові слова: розумні технології, Інтер-
нет речей, IoT, ІТ-технології, IoT-технології, 
IoT-сервіс, маркетинг, бізнес, виробництво.

Постановка проблеми. Однією із сучас-
них концепцій глобальної мережі Інтернет 
є розвиток та стрімке поширення Інтернету 
речей (ІР, англ. IoT), який дає змогу за допо-
могою віртуального середовища перетво-
рювати цілу низку звичних пристроїв на 
нові, надаючи їм незвичні функції. Поряд 
із кардинальними змінами в особистому та 

соціальному житті ІР відкриває неймовірні 
можливості у маркетинговій діяльності. За 
допомогою пристроїв, що зв’язані з Інтер-
нетом та взаємодіють з іншими пристроями 
через IoT, маркетологи мають неймовірне 
поле невивчених можливостей. Інтернет 
речей для підприємства – це принципово 
нові способи для збору актуальної інформа-
ції та швидкого розвитку фірми. ІР дає змогу 
аналізувати всі бажання людини, її примхи, 
звички та поведінку, детально вивчати та 
програмувати потреби споживачів у рамках 
маркетингових досліджень. Проте українські 
підприємства сьогодні набагато повільніше 
вводять інновації порівняно із зарубіжним 
досвідом, що пов’язано з украй неналежним 
правовим регулюванням усередині країни 
та побоюванням керівників за конфіденцій-
ність інформації про фірму. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблема використання Інтернету 
речей на українських підприємствах є 
досить новою та мало вивченою, про що 
свідчить огляд останніх публікацій на цю 
тему. Для написання даної статті було опра-
цьовано наукові статті українських та зару-
біжних учених та практиків з IoT, зокрема 
таких, як А. Гайлітіс, Д. Кендіш, В.Я. Кор-
дон, А.А. Лагутенков, О.П. Павленко. Саме 
недостатня вивченість проблеми, а також 
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повільні темпи впровадження ІР зумовили 
вибір теми дослідження.

Мета статті. Головною метою цієї статті 
є систематизація практики використання 
Інтернету речей у різних країнах світу та 
окреслення можливостей і передумов упро-
вадження даних технологій на українських 
підприємствах. 

Коли керівники підприємства приймають 
рішення щодо впровадження нової техніки 
та вкладання інвестицій в устаткування, у 
них має бути чітке розуміння того, заради 
чого відбуваються дані зміни, тому що великі 
зміни тягнуть за собою значні витрати, 
ризики, необхідність перепідготовки кадрів 
і запровадження реформ. Специфіка вирі-
шення проблеми масового використання 
Інтернету речей зумовлюється також необ-
хідністю створення відповідних передумов 
для впровадження IoT-технологій на держав-
ному рівні. Відсутність досвіду та державної 
підтримки значно ускладнюють поширення 
ІР в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Розумний 
телефон, розумний автомобіль, дім, холо-
дильник, кавоварка і т. п., фантастичні фільми 
з розумними предметами вже не здаються 
такими нереальними. Вже існують компанії, 
що випускають дійсно розумні речі, котрі 
допомагають людям у повсякденному житті. 
Кожного для ми користуємося телефонами, 
що вміють слідкувати за нашим здоров’ям, 
допомагають знайти необхідну інформацію, 
нагадати про важливу подію чи просто поспіл-
куватися з нами. Так, лише однією голосовою 
командою можна наказати ґаджету щось вико-
нати, і це негайно буде виконано [1].

Інтернет речей для маркетологів – це нове 
поле невивчених можливостей, що змушу-
ють працювати над ідеєю, зібрати всю свою 
фантазію задля створення нового продукту, 
що полегшить життя та здивує кожного.

«Розумні» речі, котрі виконують накази 
своїх господарів, завжди можуть стати 
корисними для маркетологів. Інформація 
зі звітів пристроїв, підключених до Інтер-
нету речей, надає відомості про помилки 
та підказує шляхи вдосконалення продукту. 
Так, сьогодні вже існують автомобілі, котрі 
можуть самостійно вас довезти в будь-який 

пункт призначення («Тесла»), телефони, які 
прорахують, коли і скільки вам необхідно 
спати для здорового сну, чи виконують 
будь-які ваші голосові команди (iPhone), 
роботи, котрі допомагають хворим людям 
у лікарнях чи просто стають друзями для 
людей, які страждають від самотності 
(робот Паро), або роботи, що прибирають 
у вас удома та не потребують додаткової 
уваги (робот-пилосос).

У 2018 р. ринок речей переживає період 
швидкого росту. За оцінками компанії 
Ericsson, кількість пристроїв, підключених 
до мережі Інтернет, переважила кількість 
мобільних телефонів. IoT стала найбільшою 
категорією підключених пристроїв. Серед-
ньорічний темп росту даного сегменту в 
період з 2015 по 2021 р. становитиме 23%. 
Аналітики прогнозують, що з 28 млрд. під-
ключених пристроїв 16 млрд. вже буде взає-
модіяти з IoT.

До 2020 р., за прогнозами провідної світо-
вої дослідницької і консалтингової компанії 
у сфері інформаційних технологій Gartner, 
через величезну кількість пристроїв, прода-
них та підключених до Інтернету, компанії 
отримають дохід близько 2 трлн. дол. Окремі 
аналітики схиляються до більш оптимістич-
них значень, що переважать 2,3 трлн. дол. 
Через це всесвітньо відомі компанії ще з 
2014 р. наполегливо змагаються за лідерство 
на даному ринковому сегменті. Компанія 
Intel започаткувала конкурс Make it Wearable 
з призовим фондом в 1,3 млн. дол., а також 
створили спецпідрозділ з розроблення корис-
них пристроїв. Компанія Google організувала 
окремий відділ, який займається програм-
ним забезпеченням та створенням інновацій-
них продуктів. У 2018 р. ці компанії показали 
неймовірний прорив у сегменті IoT [2]. 

У переважній більшості лідерами у роз-
робленні та реалізації «розумних» товарів є 
країни – виробники мікропроцесорів: США, 
Китай та Південна Корея. Дещо відстають 
європейські країни та Японія. 

За сприяння відомої міжнародної дослід-
ницької компанії IDC українські дослідники 
групи SAP створюють бізнес-форуми та роз-
почали вивчення ставлення топ-менеджерів 
зарубіжних підприємств до використання 
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Інтернету речей. Дослідження показало, що 
93% провідних менеджерів даного форуму 
повідомляють, що Інтернет речей є дійсно 
важливим у житті та функціонуванні будь-
якої фірми, а дослідження даної сфери може 
чимало надати інформації про майбутню 
бізнес-концепцію та практику використання 
Інтернету речей у сфері бізнесу будь-якої 
галузі. Відгуки кожного четвертого опита-
ного менеджера свідчать, що IoT – це техно-
логія, що здатна повністю змінити існуючий 
бізнес та збільшити його ефективність [3].

Орієнтуючись на європейський дос-
від, уже сьогодні відомі бренди ризикнули 
розпочати впровадження та використання 
даних технологій повною мірою. Так, компа-
нія Bosch установила нове обладнання з під-
ключенням до мережі Інтернет у 250 своїх 
філіях й об’єднала всіх в єдину мережу, що 
в результаті збільшило продуктивність під-
приємств на 30%. Корпорація Philips уже 
давно має за основну мету використання 
«розумних» речей у власному виробництві – 
від лампочок, що люди використовують у 
побуті, до щіток для зубів із підключенням 
до мережі. Kaeser Kompressoren – всесвітньо 
відомий виробник промислових повітряних 
компресорних систем – повністю змінив 
свою діяльність із виробника установок на 
компанію із сервісного обслуговування, що 
в прямому значенні виробляє та постачає 
свіже повітря. За допомогою такого ходу 
фірма вирішила багато завдань та проблем, 
що постійно стояли раніше [3].

Україна сьогодні дуже відстає в IoT-галузі, 
проте кожного року спостерігаються пози-
тивні зміни, адже на ринку з’являються ком-
панії, що займаються розробленням та реалі-
зацією дійсно якісних пристроїв, що можуть 
позмагатися з європейськими розробками.

Передовими в даному русі є Київ та Львів, 
хоча про комплексний підхід і масштабне 
розгортання технологій Smart City говорити 
поки рано. Аграрний сектор, логістика також 
використовують рішення зі сфери Інтернету 
речей, хоча у цілому в Україні розвиток від-
бувається повільно.

Спираючись на світовий досвід зарубіж-
них країн, IoT необхідний у сільському гос-
подарстві, адже його основною функцією є 

допомога фермерам у контролі такої важли-
вої інформації, як вологість та температура 
повітря, якість ґрунту тощо. Використання 
дистанційних датчиків сприяє підвищенню 
врожайності і допомагає спрогнозувати вро-
жайність полів. Експерти визначають, що 
частка сільськогосподарської сфери перед-
бачається у розмірі 4% від загального доходу 
з використанням розумних технологій, тобто 
близько 76 млрд. дол. [4]. IoT-технології у 
цій галузі – це контроль полів через супут-
никові зображення, роботи працівників, 
худоби, техніки з можливістю віддаленого 
управління, надання команд для виконання, 
це використання безпілотних літальних апа-
ратів – дронів, які сьогодні вже не просто 
іграшка для дітей, а один з інструментів для 
фермерів, операторів та інших професій [4].

Наприклад, компанія John Deere (випу-
скає якісне та сучасне устаткування для 
сільськогосподарських робіт) розробила та 
випустила лінійку тракторів, що приєднані 
датчиками до мережі Інтернет. Обладнання 
має постійну можливість передачі інформа-
ції про стан полів, відсоткової передачі пара-
метрів урожайності та загроз. Такі новатор-
ські безпілотні трактори дадуть більше часу 
фермерам, виконавши всю необхідну роботу 
за них, чим у рази підвищать ефективність 
та результативність роботи підприємства. 
Фермери матимуть змогу своєчасно реагу-
вати на загрози для врожаю і паралельно 
виконувати додаткову роботу [4].

Вигідними з позиції використання Інтер-
нет-технології також є впровадження «розум-
них» речей на транспортних підприємствах 
та в будь-яких інших галузях промисловості. 
Змінюється абсолютно весь підхід до сервіс-
ного обслуговування техніки, а отже, змен-
шується й використання часу на огляд та 
проведення контрольних перевірок величез-
ної кількості техніки.

Щодо ІТ-компаній, то вони самі роблять 
«розумні» речі, тому вони завжди були пере-
довими в даних технологіях. Наприклад, 
Nest від Google чи Echo від Amazon, щоб 
оточити користувачів своєю екосистемою і 
в реальному світі. Взагалі компанія Amazon 
була створена як звичайний Інтернет-мага-
зин, що торгував книжками, а вже сьогодні 
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це величезні склади з роботами, що взає-
модіють між собою і постійно приймають, 
фасують та видають мільйони товарів за 
замовленням людини через Інтернет. 

За словами Андріса Гайлітіса, CEO-опе-
ратора дата-центрів DEAC, ринок Інтернету 
речей і хмарних технологій в Україні нагадує 
країни Балтії кілька років тому. Тобто зачатки 
є, але про масове впровадження Інтернету 
речей у життя українців говорити зарано.

У червні 2017 р. український oператор 
lifecell і компанія IoT Ukraine ствoрили першу 
в Україні спільну лаборaтoрію Інтернету речей 
(Internet of Things) на бaзі Націoнального 
технічнoгo університету «Київський пoлі-
технічний інститут імені Ігoря Сікорськoго» 
[5, с. 39]. Обладнання для презентації та тес-
тування надала компанія Cisco, яка допомагає 
компаніям упроваджувати технології майбут-
нього, у тому числі й Інтернет речей [3].

Щоб скористатися перевагами Інтернету 
речей, державі необхідно вирішити цілу 
низку проблем, забезпечивши кілька важли-
вих параметрів, таких як:

• інформаційна безпека – відповідний 
рівень інформаційної безпеки для боротьби 
з дистанційним псуванням майна або нане-
сенням непоправної шкоди здоров'ю як 
наслідків постійно зростаючої кількості під-
ключених пристроїв;

• високий рівень довіри населення – гро-
мадськість повинна довіряти заходам інфор-
маційної безпеки як критично важливому 
чиннику поширення й упровадження техно-
логій Інтернету речей;

• пріоритетність інтересів громадян – під 
час використання Інтернету речей на пер-
шому місці повинно бути врахування інтере-
сів приватних осіб, службовців і організацій.

Першою й основною проблемою, що зава-
жає розвитку технологій Інтернету речей, є 
фінансове забезпечення. Через кризу в кра-
їні наша держава не може охопити всі сфери 
діяльності для їх підтримки в тому обсязі, у 
якому це необхідно, тому що існують труд-
нощі з перерозподілом державного бюджету, 
від якого напряму залежить розвиток цих 
технологій.

Другою причиною можна назвати відсут-
ність стабільної роботи кадрової політики. 

Проблема полягає у втраті висококваліфіко-
ваних фахівців, що виїжджають за кордон, 
адже умови праці та заробітна плата в країні 
не відповідають очікуванням таких праців-
ників, як спеціалісти сфери IT-послуг, науки 
та інженерії, котрі могли б успішно займа-
тись розробленням та підтримкою техноло-
гій Інтернет речей на підприємствах.

Наступним бар’єром, який виникає з 
попередніх, є затримка та застій в іннова-
ційній діяльності виробництва. Ця проблема 
пов’язана з недостатньою кількістю робочих 
місць на виробництвах, відсутністю справед-
ливої оплати праці. Тобто наявна прогалина 
в мотиваційних чинниках на виробництві, у 
взаємовідносинах породжує збої у виробни-
чих процесах. 

Важливим психологічним чинником, що 
притаманний нашому суспільству, є консер-
вативність. Здебільшого люди намагаються 
залишатися в зоні комфорту та важко адап-
туються до новинок, що діють масово, їм 
важко звикнути та прийняти нововведення 
та нові технології. Не слід забувати про те, 
що розвиток технологій Інтернету речей 
потребує високого рівня безпеки, оскільки 
за несанкціонованого втручання його робота 
може бути погіршена. Варто зазначити також 
проблеми правового регулювання викори-
стання розумних речей в Україні. Результати 
наукових напрацювань учених Київського 
політехнічного університету імені Ігоря 
Сікорського визначили, що коли всі напрями 
використання «розумних речей» не будуть 
захищені достатньою мірою від несанкціо-
нованого втручання за допомогою надійного 
криптографічного алгоритму, кодування, 
замкнення системи лише для легальних 
користувачів, у світі кібернетики такі тех-
нології замість користі можуть принести 
шкоду, надавши кіберзлочинцям лазівку для 
підриву інформаційної безпеки [6, с. 189]. 
Це може стати однією з причин гальмування 
розвитку підприємницької діяльності на 
конкурентному ринку, адже кібератака може 
призвести до краху успішного та конкурент-
ного підприємства чи галузі у цілому.

Висновки і пропозиції. Підводячи під-
сумок, варто зазначити, що без виправлення 
вищесказаних чинників існування ста-
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більного функціонування Інтернету речей 
досить проблематичне, і складно уявити, 
якими можуть бути наслідки. Для того щоб 
створити потрібні передумови, необхідно 
корегувати проблеми економічного й полі-
тичного характеру, яким притаманний дуже 
тісний зв'язок і які мають колосальний вплив 
один на одного. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопро-
сы, связанные с применением современной 
концепции Интернета вещей в различных 
сферах общественной и производственной 
деятельности. Проанализированы подходы, 
возможности и преимущества использования 
разумных Интернет-технологий на передовых 
предприятиях зарубежных стран и обобщен 
приобретенный ими опыт. Изучены возмож-
ности использования ИВ с целью сбора ак-
туальной и своевременной информации для 
быстрого развития компании. Рассмотрены 
проблемы торможения внедрения Интернета 
вещей на предприятиях украинского рынка. 
Обозначены факторы и условия успешного 
развития ИВ-технологий, которые должны 
быть созданы на государственном уровне. По 
результатам исследований определен необхо-
димый комплекс действий, который должен 
обеспечивать успешное внедрение и расшире-
ние сферы применения Интернета умных ве-
щей в производственной сфере.

Ключевые слова: умные технологии, Ин-
тернет вещей, IoT, IT-технологии, IoT-техно-
логии, IoT-сервис, маркетинг, бизнес, произ-
водство.

Summary. The article deals with the issues related to the implementation of the modern concept 
of the Internet of things in various fields of social and industrial activity. The concept of “Internet of 
things” and the changes that occur with its implementation and rapid expansion are described. The 
possibilities of the Internet of things, which is opening during of market researches to obtain the rele-
vant information, studying the needs and behavior of consumers, as well as in innovative activities are 
considered. To achieve goal, the study analyzed the approaches, possibilities and advantages of using 
of the technology of the intellectual Internet at advanced enterprises of foreign countries and summa-
rized this world experience. The areas of life, in which is successful and effective application of the 
Internet of things, are outlined. It is determined that the Kyiv and Lviv markets have advanced in this 
movement, but all other regions are developing very slowly. Research has shown that the greatest use 
of smart things in Ukraine among industries occurs in the logistics, transport and agrarian sectors. The 
problems of inhibition of implementation of Internet of things in Ukrainian enterprises, due to lack of 
relevant experience and state support in the form of financial assistance and regulation are considered. 
As the authors point out, the prerequisites for the successful development of IoT technologies should 
be created at the state level through the provision of information security, to prioritize the interests 
of citizens, to achieve a high level of public confidence. It is pointed out that Internet of things is not 
only useful for business, it can be an additional information channel for managers and marketers of 
enterprises, which will help in the development of innovation, better understanding of customers and 
increase productivity. The results of the research identified the necessary set of actions that should en-
sure the successful implementation and expansion of the use of the Internet of intelligent things in the 
production activities of Ukrainian enterprises, creating for this all the necessary preconditions.

Keywords: smart technologies, Internet of things, IоT, IT technologies, IoT-technologies, IoT-ser-
vice, marketing, business, production.
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ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ 
НЕТРАДИЦІЙНИХ ТА ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ 

В ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БАЛАНС РЕГІОНА

ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF THE INTRODUCTION 
OF NON-TRADITIONAL AND RENEWABLE ENERGY SOURCES 

IN THE ENERGY BALANCE OF THE REGION
Анотація. В статті розглянуто основні кри-

терії оцінки ефективності залучення нетра-
диційних та відновлюваних джерел енергії 
(НВДЕ) до паливно-енергетичного балансу 
регіону країни. Обґрунтовано, що необхід-
ність оцінки ефективності та комбінування 
енергетичних установок по перетворенню 
різних за природою і характером дії НВДЕ 
вимагає використання єдиного системного 
підходу до аналізу як окремих технологій пе-
ретворення енергії, так і комбінованих систем 
на мезорівні. Запропонована автором система 
критеріїв є комплексною, враховує витрати 
на створення виробничої бази енергетики та 
дозволяє оцінити ефективність використання 
систем з НВДЕ в енергосистемі регіону. Оцін-
ка викладених у статті критеріїв відповідно 
до наведеної методики є основою для розроб-
ки оптимізаційної моделі залучення НВДЕ в 
енергобаланс регіону. 

Ключові слова: системний підхід, нетра-
диційні відновлювані джерела енергії, крите-
рії ефективності, методики кількісних оцінок, 
паливно-енергетичний баланс регіону, регіо-
нальна економіка.

Постановка проблеми. Формування 
паливно-енергетичних балансів регіонів є 
невід’ємною складовою формування ефек-
тивного функціонування регіональних енер-
гетичних комплексів. Специфіка складання 
цих балансів укладається в комплексному 
визначенні потреб регіонів в паливно-енерге-
тичних ресурсах на підставі аналізу нагаль-
них потреб всіх споживачів і технічного 

стану об'єктів енергопостачання. Важливою 
умовою успіху цієї роботи є можливість 
формування різних варіантів регіональних 
потреб в паливно-енергетичних ресурсах 
на опалювальний сезон з урахуванням тен-
денцій розвитку регіону, а також визначення 
необхідних обсягів фінансових коштів, що 
забезпечують повне задоволення потреб 
регіонів і міст в енергоносіях. Усе вище-
зазначене і зумовило актуальність даного 
дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Важливі аспекти розвитку від-
новлюваної енергетики стали предметом 
дослідження низки зарубіжних науков-
ців. Зокрема, слід відзначити Н. Ваґнера, 
Д. Ґілена, М. Делуччі, М. Джейкобсона, 
Д. Ерґіна, І. Коссе, Є. Круковську, А. Мак-
крона, У. Мосленера, Дж. Радеке, Д. Сай-
ґіна, Р. Титко, Е. Ушера, Г. Фелль та ін.

Вагомий внесок у розробку теоретико-ме-
тодичних і науково-прикладних засад роз-
витку відновлюваної енергетики в Україні 
зробили вітчизняні дослідники І. Андрій-
чук, С. Боблях, В. Білодід, П. Васько, Г. Геле-
туха, М. Гнідий, Г. Денисенко, О. Дроздова, 
С. Дубовський, Т. Железна, В. Калініченко, 
В. Клюс, А. Конеченков, С. Кудря, М. Кулик, 
П. Кучерук, Ю. Морозов, Н. Мхітарян, 
О. Новосельцев, Е. Олійник, Г. Півняк, 
В. Рєзцов, Ф. Шкрабець та ін.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Вибір ефективних 
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варіантів енергопостачання споживачів це 
складна проблема системного аналізу. Від-
повідно з цим, предметом вибору може 
бути найбільш ефективний вид енергоносія, 
сировини, обладнання, режиму експлуатації, 
потужності, ступеня централізації виробни-
цтва енергії, строків спорудження об'єктів. 
Вибір ефективного варіанту повинен здійс-
нюватися з урахуванням інтересів еконо-
мічної та екологічної політики, виробників 
і споживачів енергії. У всіх цих випадках на 
практиці враховуються різні складові витрат 
і результатів виробництва.

Мета статті. Метою дослідження є оці-
нювання ефективності впровадження нетра-
диційних та відновлюваних джерел енергії в 
енергетичний баланс регіону. 

Виклад основного матеріалу. Необхід-
ність оцінки ефективності та комбінування 
енергетичних установок по перетворенню 
різних за природою і характером дії нетра-
диційних та відновлюваних джерел енер-
гії (НВДЕ) вимагає використання єдиного 
системного підходу до аналізу як окремих 
технологій перетворення енергії, так і ком-
бінованих систем [1].

Вибір ефективних варіантів енергопо-
стачання споживачів це складна проблема 
системного аналізу, тому що системи енер-
гопостачання розрізняються за багатьма 
ознаками [2]:

• рід використовуваного енергоносія і тех-
нології виробництва енергії;

• ступінь централізації і взаємозамінності 
джерел енергії;

• режими експлуатації;
• терміни спорудження та експлуатації 

об'єктів і т.д.
Відповідно з цим, предметом вибору 

може бути найбільш ефективний вид енер-
гоносія, сировини, обладнання, режиму 
експлуатації, потужності, ступеня центра-
лізації виробництва енергії, строків спору-
дження об'єктів.

Вибір ефективного варіанту повинен 
здійснюватися з урахуванням інтересів еко-
номічної та екологічної політики, виробни-
ків і споживачів енергії. У всіх цих випад-
ках на практиці враховуються різні складові 
витрат і результатів виробництва.

Системи енергопостачання створюються, 
в кінцевому рахунку, для виконання цілком 
певної мети – задоволення попиту спожи-
вачів на енергію при мінімальній потребі в 
ресурсах і найменшій сумарній шкоді про-
тягом певного періоду часу [3]. Останній, як 
правило, включає в себе цілий набір додан-
ків: екологічні, економічні, соціальні, полі-
тичні і т. д. Мірою виконання поставленої 
мети є ефективність системи, яка характери-
зується одним або декількома параметрами, 
названими критеріями ефективності. Кри-
терії ефективності дозволяють вирішити 
основну задачу аналізу систем енергозбе-
реження – вибір найкращого варіанту, що 
забезпечує оптимальну реалізацію заданої 
мети, і аналіз чинників, що визначають існу-
вання такого варіанту і їх вплив на остаточне 
рішення [2].

Основними критеріями при вирішенні 
поставлених завдань є [4-6]:

• ресурсна значимість (технічний потен-
ціал категорій відновлюваних джерел енер-
гії (ВДЕ) в регіоні);

• економічна значимість (середня ціна 
виробництва електричної та теплової енергії 
на основі ВДЕ і т. д.);

• соціальна значимість (створення додат-
кових робочих місць; сприяння розвитку 
місцевої промисловості і т. д.);

• позаенергетична значимість (додатко-
вий дохід від виробництва неенергетичної 
продукції і т. д.);

• бюджетна значимість (надходження 
податків до місцевого бюджету; сприяння 
розвитку місцевої промисловості і т. д.);

• екологічна значимість (зниження вики-
дів шкідливих речовин в атмосферу, у тому 
числі парникових газів; раціональне викори-
стання органічного палива і т. д.);

• енергетична значимість (величина енер-
говіддачі ресурсу ВДЕ; зниження дефіциту 
електроенергії в регіоні, в районі, на підпри-
ємстві; зниження втрат енергії в мережах; 
зниження завезення викопного палива і т. д.).

На основі оцінки цих критеріїв визнача-
ється інтегральна значимість для об'єкта 
відновлюваної енергетики. Шляхом зістав-
лення інтегральних оцінок визначаються 
першочергові об'єкти для фінансування, 
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перспективні напрями розвитку відновлюва-
ної енергетики (ВЕ) та обсяги їх залучення в 
паливно-енергетичний баланс (ПЕБ).

Ресурсна значимість. При створенні 
об'єктів ВЕ мова йде про виробництво 
додаткової електричної та/або теплової 
енергії на основі використання енергії 
навколишніх природних процесів. Тому при 
виборі першочергових об'єктів, перспектив-
них напрямків та обсягів залучення ВДЕ до 
паливно-енергетичного балансу необхідно 
враховувати перспективну значимість вико-
ристовуваного відновлюваного ресурсу для 
регіону та примикаючих до нього облас-
тей. Обсяг невикористаних відновлюваних 
ресурсів в регіоні визначає потенційну, мож-
ливу масовість впровадження ВДЕ.

На основі аналізу наявних ресурсів можна 
прогнозувати масовість впровадження тих 
чи інших об'єктів ВЕ в регіоні. Першим 
критерієм відбору першочергових об'єктів, 
напрямів та обсягів залучення ресурсу ВДЕ 
до ПЕБ є ресурсна значимість (відновлюва-
ного ресурсу).

Економічна значимість. Об'єкти ВЕ мати-
муть різні економічні характеристики, які в 
свою чергу визначатимуть економічну зна-
чимість об'єкта. Мета техніко-економічних 
оцінок – визначити прибутковість створення 
об'єкта ВЕ як в цілому для суспільства, так 
і для конкретних господарюючих суб'єктів, 
що реалізують проекти.

Критерієм економічної ефективності варі-
анта є величина відношення сумарного дис-
контованого доходу за розрахунковий період 
до сумарних дисконтованих витрат за цей 
самий період. Якщо дисконтовані доходи 
за розрахунковий період перевищують 
витрати, то об'єкт відновлюваної енергетики 
вважається кращим, ніж альтернативний.

Соціальна значимість. При зістав-
ленні варіантів розвитку об'єктів ВЕ часто 
упускаються (або недостатньо врахову-
ються) вельми важливі характеристики цих 
об'єктів, які визначають їх соціальну зна-
чимість. З різними об'єктами відновлюва-
ної енергетики, як правило, пов'язані різні 
соціальні ефекти: масштаб залучення тру-
дових ресурсів (А), рівень надійності енер-
гопостачання споживачів (Б), ступінь живу-

чості споживачів (В) та інші. Говорячи про 
соціальну порівнянність різних варіантів 
розвитку обсягів ВЕ, необхідно виділяти, 
по крайній мірі, три зазначених соціальних 
ефекти [4, 6].

Перший (а) – залучення певної кількості 
працівників (трудових ресурсів) в об'єкт 
і тим самим їх відволікання від інших 
сфер діяльності. Облік трудових ресурсів, 
що тягнуться, в економічних розрахунках 
здійснюється введенням певної плати за 
трудові ресурси. Причому ця плата може 
братися як з плюсом, так і з мінусом в 
залежності від економічного стану регіону 
(наявність безробіття).

Другий (б) – соціальний ефект пов'язаний 
з характеристиками надійності енергопоста-
чання споживачів. Важливість цих характе-
ристик для об'єктів енергопостачання над-
звичайна. Облік цього соціального ефекту 
може проводитися за двома напрямами. Пер-
ший – облік можливих збитків від перерв 
енергопостачання. Другий – облік витрат на 
дублювання і (або) відновлення енергопо-
стачання споживачів.

Третій (в) – соціальний ефект обумовле-
ний підтриманням живучості споживачів 
(поселень). Наприклад, створення котельні 
або ТЕЦ на деревному паливі сприяє під-
вищенню живучості поселення. Кошти, що 
витрачаються на заготівлю деревного палива, 
по суті, можуть розглядатися як засоби, що 
підтримують живучість поселення.

В цілому можна говорити про деяку 
«соціальну ціну», що відображає відповідні 
витрати або доходи суспільства при вироб-
ництві енергії за допомогою даної енерге-
тичної технології.

Позаенергетична значимість. При зістав-
ленні варіантів розвитку об'єктів ВЕ можуть 
мати місце різні додаткові позаенергетичні 
ефекти (наприклад, виробництво на біогазо-
вих установках високоякісних добрив, під-
вищення продуктивності худоби при вико-
ристанні систем електрообігріву за рахунок 
можливостей тонкого регулювання мікро-
клімату тощо).

Облік позаенергетичних ефектів (тех-
нологічних) може бути здійснений двома 
способами. Перший слід використовувати, 
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якщо принципово можливо технічними 
засобами довести порівнювані об'єкти до 
однакового стану. Шлях традиційний – облік 
витрат із доведенням до однакового поза-
енергетичного ефекту. Другий спосіб слід 
використовувати, якщо технічно неможливо 
(або вкрай складно) довести об'єкти до одна-
кового стану. У цьому випадку можна враху-
вати різницю ефектів через обсяги додатково 
виробленої продукції, продуктивність праці, 
використання інших ресурсів. Необхідно 
мати на увазі, що ця складова визначається 
виробничою характеристикою об'єктів енер-
гопостачання, тобто є диференційованою 
пооб'єктно.

Бюджетна значимість. Бюджетна значи-
мість варіантів розвитку об'єктів ВЕ визна-
чається обсягами надходження податків 
до регіонального бюджету, сприянням роз-
витку місцевої промисловості, доходами від 
зниження відволікаючих коштів на купівлю 
електроенергії із сусідніх енергосистем і 
викопного палива із суміжних регіонів [3].

Екологічна значимість. Об'єкти віднов-
люваної енергетики чинять різний вплив 
на навколишнє середовище. Різна еколо-
гічність об'єкта визначається тим збитком, 
який наноситься навколишньому середо-
вищу створенням і функціонуванням 
об'єкта. Можливі, принаймні, два способи 

його обліку. Перший – безпосереднє еконо-
мічне визначення самого збитку і включення 
його у витрати, пов'язані з функціонуванням 
того чи іншого об'єкта. Такий шлях дає мож-
ливість відносного зіставлення різних об'єк-
тів по їх впливу на навколишнє середовище. 
Другий – визначення тих витрат, які потрібні 
по кожному об'єкту для підтримання навко-
лишнього середовища в прийнятному стані 
(неперевищення допустимих меж шкідли-
вості, вилучень). У цьому випадку зістав-
ляються системи за витратами, пов'язаними 
із порівнянням їх впливу на навколишнє 
середовище. У порівняльних розрахунках 
можуть використовуватися обидва способи. 
При цьому треба мати на увазі, що еколо-
гічна складова вкрай диференційована тери-
торіально [2].

Енергетична значимість. Енергетична 
значимість об'єкта визначає енергетичні 
ефекти, що мають місце при створенні 
об'єктів відновлюваної енергетики. Най-
більш істотними енергетичними ефектами 
є: зниження дефіциту електричної енергії в 
регіоні, в районі, на підприємстві; зниження 
втрат в мережах і зниження завезення палива 
з інших областей.

Методики кількісних оцінок розгляну-
тих критеріїв ефективності приведені в 
таблиці 1.

Таблиця 1
Методики кількісних оцінок критеріїв ефективності

Критерій Методики кількісних оцінок

Економічна 
значимість

В подальшому описі будуть використані наступні позначення:
Kt – капітальні вкладення в рік t; 
Іt – поточні витрати в рік t; 

І І Іt t am t� � � ;

Іam t⋅ – поточні витрати без амортизації на рік t; 
Pt – приплив готівки в рік t; 
Е – вироблена енергія за розрахунковий період в натуральному вираженні; 
K ∑  – сумарні інвестиції в об'єкт;
Т – розрахунковий період; 
r – норма дисконтування;
Bt  – коефіцієнт різночасності витрат;

B
r

t r
�

�� �
1

1
nr  – річна процентна ставка за депозитами;

r
n b

b
r�
�
�1

Визначаються наступні основні критерії економічної ефективності, за якими слід здійснювати 
економічне зіставлення об'єктів або варіантів розвитку ВДЕ в певних обсягах:
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Економічна 
значимість

1. За витратами на створення об'єктів ВДЕ та їх функціонування – сума повних витрат в об'єкти 
ВДЕ (з урахуванням інфляційних процесів, дисконтування, користування кредитами та ін.). За 
розрахунковий період, у межах якого визначається економічна оцінка системи

В k u B
t

T

t t r

c

� �� �
�
�
1

.

2. За усередненими питомими повними дисконтованими витратами у розвиток ресурсів ВДЕ, що 
забезпечує видачу споживачеві корисної енергії протягом розрахункового періоду (цент/кВт*год):

в
В

Е
= .

3. За сумарним чистим дисконтованим доходом (ЧДД) від розвитку ресурсу ВДЕ за розрахунковий 
період:

ЧДД P K І B
t

T

t t t t

c

� � �� �
�
�
1

.

Якщо ЧДД>0, то розвиток ресурсів ВДЕ в даному обсязі є економічно доцільним.
4. За індексом прибутковості (ІП):

ІП
ЧДД

К
�

�

.

5. За терміном окупності То , який визначається з урахуванням дисконтування з рівняння:

t

T

t t t t

о

P K І B
�
� � �� � �
1

0.

6. За внутрішньою нормою прибутковості (ВНП), яка визначається з рівняння:

t

T

t t t t

о

P K І
ВНП�

� � �� � �
�� �

�
1

1

1
0.

Ці шість економічних показників дозволяють сформувати повне уявлення про економічну доцільність 
об'єкта ВЕ або залучення певних видів і обсягів ресурсу ВДЕ в ПЕБ регіону. Визначальним 
критерієм є вартість 1 кВт•год виробленої електроенергії або вартість 1 Гкал виробленої теплової 
енергії. Питома вартість встановленої потужності також є важливим показником, але не основним. 
Наступними за значимістю найбільш якісними економічними індикаторами є індекс прибутковості, 
внутрішня норма прибутковості. Ці три показники можуть бути використані в якості основних 
показників економічної значущості створення об'єкта ВЕ або залучення ресурсів ВДЕ в ПЕБ регіону.

Соціальна 
значимість

Соціальна значимість визначається наступними факторами: 
• кількістю використовуваних трудових ресурсів на стадії будівництва та експлуатації; 
• собівартістю виробництва електричної та/або теплової енергії енергетичних об'єктів (ЕО). 
Кількість використовуваних трудових ресурсів. При отриманні цієї оцінки слід розрізняти дві 
принципово різних ситуації: 
А. Стан регіональної економіки кризовий, є незатребувані трудові ресурси. У період спаду економіки 
є вільні трудові ресурси, і створенням нових робочих місць знижується соціальна напруженість, що 
є позитивним фактором для суспільства. «Соціальний дохід» оцінюється як витрати, які має нести 
суспільство, виплачуючи допомоги по безробіттю Pb  (більш правильно використавши прожитковий 
мінімум). У цій ситуації дисконтований «соціальний дохід» береться з плюсом.

В Р Т В Р Т Р Р якщоР Рmр
сmр

Т
сmр

mр
ексn

Т
ексn

Т Б Б фзn� � � � � �, , , ,� � �
де 
Т сmр – чисельність працюючих на будівництві енергетичного об'єкта;
Т ексn – чисельність експлуатаційного персоналу енергетичного об'єкта;
Pфзn – фонд заробітної плати. 
Б. стан регіональної економіки хороший, трудові ресурси затребувані повністю. У період підйому 
економіки має місце дефіцит трудових ресурсів, що стримує зростання виробництва. В силу 
обмеженості трудових ресурсів регулювання їх використання здійснюється через плату за трудові 
ресурси �Рmp .

В Р Т З Р ТТР
СТР

ТР
СТР

ТР
СТР

ТР
ексn� � � �, .

Цей «соціальний збиток» слід віднімати від сумарного дисконтованого доходу, тобто брати зі знаком 
мінус.
Собівартість виробництва електричної та/або теплової енергії на ЕО. В цілому суспільство 
зацікавлене у створенні енергетичних об'єктів, що виробляють корисну енергію за мінімальною 
ціною. 
Для конкретних оцінок пропонуємо використовувати наступну методику. Визначається мінімальна 
кількість прямих робочих місць, створюваних в різних технологіях виробництва енергії на основі 
ВДЕ.
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Позаенергетична 
значимість

При створенні об'єктів відновлюваної енергетики можливе виробництво деяких побічних продуктів 
або ефектів. Реалізація цієї продукції збільшує прибутковість об'єкта відновлюваної енергетики і 
покращує його економічні показники. Будемо називати ці доходи «позаенергетичними доходами». 
У першому наближенні «позаенергетичний дохід» можна розрахувати за формулою:

В Ц П В Вj
ПЕД

j
j ПЕД

j

n

j
ПЕД� � �

�
�, ,�
1

де 
Ц j – ринкова ціна побічного продукту j; 
m – кількість вироблених побічних продуктів; 
П j – обсяг виробленого побічного продукту j.

Бюджетна 
значимість

На місцеву регіональну владу в сучасних економічних умовах лягає основне навантаження фінансове 
та організаційне при спорудженні об'єктів відновлюваної енергетики. Бюджетна значимість об'єкта 
ВДЕ показує конкретні вигоди для регіональної влади і визначається: 
• обсягами надходжень податків у бюджет; 
• сприянням розвитку місцевої промисловості. 
Обсяг податкових надходжень до бюджету. Різні інвестиційні проекти відновлюваної енергетики 
дають різний обсяг надходжень коштів до місцевого бюджету. Це особливо важливо враховувати 
при фінансуванні проектів з бюджетних коштів. Крім прямих ефектів від надходжень доходів до 
бюджету мають місце і непрямі ефекти, які можна оцінити за формулою:

В R Іпод п под� � ,

де 
Іпод – обсяг податкових надходжень від реалізації проекту відновлюваної енергетики;
Rп – коефіцієнт, що визначає бюджетну значимість податкових надходжень.
Кількість використовуваних місцевих матеріалів та обладнання. Більш широке використання 
місцевих матеріалів та обладнання сприяє розвитку місцевої промисловості, залишаючи гроші в 
місцевому бюджеті. Оцінка цього соціального ефекту здійснюється через середню прибутковість 
місцевої промисловості �RП , %.

В
R

Кмо
П

мо100
⋅ ,

де 
Кмо – вартість місцевих матеріалів та обладнання, що використовуються при створенні об'єкта 
відновлюваної енергетики.

Екологічна 
значимість

Різні енергетичні технології по-різному впливають на навколишнє середовище. 
Оцінка екологічного збитку. При виробництві електроенергії об'єктами ВЕ витісняється 
електроенергія, що надходила із сусідніх енергосистем. При цьому якщо використовується 
непаливна технологія, то в цьому випадку екологічний збиток дорівнює нулю. При використанні 
паливної технології (торф, деревні відходи, біогаз та ін.) має місце негативний екологічний збиток, 
обумовлений спалюванням місцевого палива для виробництва електроенергії та додатковими 
викидами окислів сірки азоту і вуглекислого газу в атмосферу. 
При виробництві теплової енергії об'єктами ВЕ місцевим паливом витісняється привізне паливо 
(мазут, вугілля, природний газ). У цьому випадку екологічний ефект від впровадження об'єктів 
ВЕ буде позитивним. При комбінованому виробництві електричної і теплової енергії мають місце 
і негативний, і позитивний екологічний ефекти. В цьому випадку сумарний ефект може бути як 
позитивним, так і негативним. 
Оцінка обсягу викидів в атмосферу від спалювання палива. Екологічна чистота установок 
відновлюваної енергетики в порівнянні з традиційною енергетикою загальновідома. В якості 
найважливішого цей критерій виступає при спорудженні енергоустановок в містах і населених 
пунктах зі складною екологічною ситуацією, особливо в місцях масового відпочинку населення, 
заповідниках, заказниках і т. д. Розрахунок обсягів викидів в атмосферу проводиться за питомими 
показниками викидів:

Q q Wij ij
j� � ,

де 
i – вид викидів; 
j – вид палива; 
W j – обсяг спалюваного палива виду j. 
Річні витрати на охорону навколишнього середовища (плата за викиди) можуть оцінюватися за 
формулами:

І P Q І Іt
ек

i i
ек

i

в

i
ек� � �

�
�, ,�
1

де Pi � – плата за викиди.
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Енергетична 
значимість

Енергетична значимість визначається наступними факторами: ефекти від зниження дефіциту енергії; 
ефекти від зниження втрат в мережах; ефекти від зниження завезення палива.
Ефект від зниження дефіциту енергії можна визначити як частину коштів, сплачених за 
електроенергію, отриману з сусідніх енергосистем

В
R

Ц Еп
п

е� � �
100

,

де
Rп – прибутковість за грошовими коштами, залишеними в бюджеті, %;
Це – ціна за електроенергію, одержувану із сусідніх енергосистем;
Е – вироблення електроенергії об'єктом відновлюваної енергетики.
Ефект від зниження втрат в мережах при створенні нового ЕО визначається за формулою:

В Ц Евтр е втр� � ,

де
Це – середня ціна за електроенергію в місцевій енергосистемі;
Евтр  – зниження втрат в мережах при створенні об'єкта відновлюваної енергетики.
Ефекти від зниження завезення палива. Створення об'єктів відновлюваної енергетики призводить 
до зниження обсягу палива, що завозиться. Ефекти від зниження обсягу палива, що завозиться, 
визначаються як частина грошових коштів, залишених у бюджеті.

В
R

Ц Vп
� � �� � �
100

,

де
Rп – прибутковість за грошовими коштами, залишеними в бюджеті, %;
Vτ  – обсяг палива, що завозиться, який заміщується місцевими видами палива.

Джерело: розроблено автором

Висновки і пропозиції. Вибір ефектив-
них варіантів енергопостачання споживачів 
це складна проблема системного аналізу. 
Відповідно з цим, предметом вибору може 
бути найбільш ефективний вид енергоносія, 
сировини, обладнання, режиму експлуатації, 
потужності, ступеня централізації виробни-
цтва енергії, строків спорудження об'єктів. 
Вибір ефективного варіанту повинен здійс-
нюватися з урахуванням інтересів еконо-
мічної та екологічної політики, виробників 
і споживачів енергії. У всіх цих випадках на 
практиці враховуються різні складові витрат 
і результатів виробництва. Запропонована 
система критеріїв є комплексною, враховує 
витрати на створення виробничої бази енер-
гетики та дозволяє оцінити ефективність 
використання систем з НВДЕ в енергосис-
темі регіону. Оцінка викладених критеріїв у 
відповідності до наведеної методики є осно-
вою для розробки оптимізаційної моделі 
залучення НВДЕ в енергобаланс регіону.
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Аннотация. В статье рассмотрены основ-
ные критерии оценки эффективности вовле-
чения нетрадиционных и возобновляемых 
источников энергии (НВИЭ) в топливно-э-
нергетического баланса региона страны. Обо-
сновано, что необходимость оценки эффек-
тивности и комбинирования энергетических 
установок по преобразованию различных по 
природе и характеру действия НВИЭ требует 
использования единого системного подхода к 
анализу как отдельных технологий преобразо-
вания энергии, так и комбинированных систем 
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Summary. The article considers the main criteria for assessing the effectiveness of the involve-
ment of non-traditional and renewable energy sources (RES) in the fuel and energy balance of the 
country's region. It is proved that the need to assess the efficiency and combination of power plants for 
the transformation of different in nature and nature of the action of RES requires the use of a unified 
system approach to the analysis of both individual energy conversion technologies and combined sys-
tems at the meso-level. The system of criteria proposed by the author is complex, takes into account 
the costs of creating a production base of energy and allows assessing the effectiveness of the use of 
systems with RES in the power system of the region. Evaluation of the criteria set out in the article 
in accordance with the above methodology is the basis for the development of an optimization model 
for attracting RES to the energy balance of the region. The formation of fuel and energy balances of 
regions is an integral part of the formation of the effective functioning of regional energy complexes. 
The specifics of drawing up these balances is a comprehensive definition of the needs of the regions 
in fuel and energy resources on the basis of the analysis of the urgent needs of all consumers and the 
technical condition of energy supply facilities. An important condition for the success of this work is 
the ability to generate different variants of regional needs for fuel and energy resources for the heating 
season based on the trends of development of the region and determine the necessary financial resourc-
es, ensuring the needs of regions and cities for energy. The choice of efficient energy supply options 
for consumers is a complex problem of system analysis. In accordance with this, the subject of choice 
can be the most efficient type of energy carrier, raw materials, equipment, operating mode, capacity, 
degree of centralization of energy production, construction time of facilities. The choice of an effective 
option should take into account the interests of economic and environmental policy, energy producers 
and consumers. In all these cases, different components of production costs and results are taken into 
account in practice.

Keywords: system approach, unconventional renewable energy sources, efficiency criteria, quanti-
tative assessment methods, fuel and energy balance of the region, regional economy.

на мезоуровне. Предложенная автором систе-
ма критериев является комплексной, учиты-
вает расходы на создание производственной 
базы энергетики и позволяет оценить эффек-
тивность использования систем с НВИЭ в 
энергосистеме региона. Оценка изложенных в 
статье критериев в соответствии с приведен-
ной методикой является основой для разра-

ботки оптимизационной модели привлечения 
НВИЭ в энергобаланс региона. 

Ключевые слова: системный подход, не-
традиционные возобновляемые источники 
энергии, критерии эффективности, методи-
ки количественных оценок, топливно-энер-
гетический баланс региона, региональная 
экономика.
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ДЕТЕРМІНАНТИ ПОЛІТИКИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

DETERMINANTS OF SOCIAL RESPONSIBILITY POLICY  
OF TRADE ENTERPRISES OF CONSUMER COOPERATION

Анотація. В статті розглянуті актуальні 
питання та ключові детермінанти розвитку 
соціальної відповідальності торговельних під-
приємств споживчої кооперації України. Ак-
центовано увагу на соціальній орієнтації систе-
ми споживчої кооперації, її місії щодо розвитку 
сільських територій та ключова роль в забезпе-
ченні товарами та послугами сільського насе-
лення. В статті досліджено сутність соціальної 
відповідальності торговельних підприємств 
споживчої кооперації, специфіка їх політики 
соціальної відповідальності. В процесі дослі-
дження узагальнено результати зарубіжних 
досліджень, матеріали діяльності кооперативів 
Європи, а також праці провідних учених Укра-
їни з питань формування та реалізації політи-
ки соціальної відповідальності торговельними 
підприємствами. Визначено характерні осо-
бливості діяльності торговельних підприємств 
споживчої кооперації на сільських ринках та 
їх вплив на реалізацію політики соціальної 
відповідальності. Охарактеризована соціаль-
на місія системи споживчої кооперації, її роль 
в забезпеченні високого рівня життя сільських 
населених пунктів. Дана характеристика торго-
вельної діяльності системи споживчої коопе-
рації України: види та кількість торговельних 
підприємств; специфіка торговельної діяльно-
сті кооперативних ринків. Визначено базис-
ні (міжнародні кооперативні принципи, ідеї, 
міжнародний кооперативний рух; принципи 
організації діяльності системи споживчої коо-
перації як соціально-орієнтованої економічної 

системи; досвід соціальної діяльності спожи-
вчих кооперативів світу; державна політика 
щодо підтримки розвитку сільських територій 
та соціальної захищеності сільського населен-
ня; стан та тенденції загальної економічної си-
туації в світі та державі, зокрема: стан зайня-
тості сільського населення, рівень доходів) та 
доповнюючі детермінанти (стан інфраструк-
тури сільських територій; доступність інфор-
маційно-комунікаційних технологій; людський 
капітал (мешканці сільських територій та пайо-
вики системи споживчої кооперації) – сприяння 
забезпеченню зайнятості сільського населення, 
навчання та перепідготовка кадрів; матеріаль-
но-технічна база торговельних підприємств; 
наявність системи підтримки (лояльності) до 
пайовиків та мешканців сільських територій; 
участь представників системи споживчої коо-
перації в вирішенні проблем сільських громад 
в зоні їх функціонування; сформоване позитив-
не ставлення мешканців сільських територій 
до системи споживчої кооперації загалом і до 
торговельних підприємств, зокрема; партнер-
ські господарські зв’язки торговельних під-
приємств та висока частка власної продукції в 
асортименті кооперативних магазинів) політи-
ки соціальної відповідальності торговельних 
підприємств споживчої кооперації в умовах ди-
намічного ринкового середовища. 

Ключові слова: соціальна відповідаль-
ність, політика соціальної відповідальності, 
торговельні підприємства, детермінанти, спо-
живча кооперація.
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Постановка проблеми. Основополож-
ник маркетингу Ф. Котлер визначив, що 
основними причинами, через які компаніям 
дуже важливо приділяти увагу питанням 
соціальної відповідальності, є потреба у 
сприйнятті компанії суспільством як відпо-
відального корпоративного громадянина і 
запобігання негативній думці про компанію 
серед споживачів та ЗМІ [1]. Торгівля нале-
жить до складних і багатофакторних систем, 
яка виконує низку функцій як економічного, 
так і соціального характеру. Торгівля сис-
теми споживчої кооперації має ряд специ-
фічних особливостей в силу специфіки самої 
системи споживчої кооперації. Система спо-
живчої кооперації є гарантом соціального й 
економічного захисту інтересів її членів – 
пайовиків. Також слід зазначити, що для спо-
живчої кооперації особливою інтеграційною 
якістю згідно із Законом України «Про спо-
живчу кооперацію» є її прихильність таким 
кооперативним цінностям і принципам «…
як добровільність, демократія, незалежність, 
рівність, взаємодопомога, взаємна відпові-
дальність, справедливість і солідарність» [2] 
та приналежність її до світового кооператив-
ного руху [3]. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Питання стану розвитку та імпле-
ментації в свою діяльність соціальної 
відповідальності розглядають багато дослід-
ників, зокрема: К. Девіс, С. Задек, Е. Кар-
негі, Г. Ленсен, М. Фрідмен, О. Шелдон, 
М. Туган-Барановський, В. Апопій, О. Гріш-
нова, І. Маркіна, Г. Башнянін, Т. Костишина, 
Л. Коваль, С. Князь, Н. Міценко, В. Зінові-
чук, В. Звонар, Н. Карпенко, О. Березін та 
низка інших. Так, В. Зіновчук обгрунтовує 
необхідність адаптації та поширення євро-
пейської моделі кооперації на засадах соці-
альної відповідальності та взаємодії товаро-
виробників «у національних інтересах, що 
включає не тільки економічний, але й соці-
альний та екологічний аспекти» [4]. В. Зво-
нар розглядає соціальну відповідальність як 
«соціоекономічний феномен», а відносини 
кооперації – у якості «колективного ство-
рення, отримання або споживання певного 
блага» [5]. Т. Костишина та Л. Рудич «визна-
чають вплив стратегії соціальної відпові-

дальності споживчої кооперації на форму-
вання людського потенціалу та забезпечення 
якості життя населення» [6].

На думку дослідників соціальної від-
повідальності бізнесу в Україні, більшість 
обстежених респондентів-суб’єктів госпо-
дарювання (75%) розуміє соціальну відпо-
відальність як політику розвитку та поліп-
шення умов праці персоналу, третина – як 
інвестиції в розвиток регіону та захист і 
підтримку споживачів, чверть – віднесли 
до соціальної відповідальності допомогу 
воїнам АТО та мешканцям зони АТО, бла-
годійну допомогу й охорону довкілля; най-
менше українські компанії сприймають 
соціальну відповідальність як боротьбу з 
корупцією та допомогу переселенцям [7].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Питання діяльності 
торговельних підприємств споживчої коопе-
рації було предметом дослідження багатьох 
українських вчених, які частково розглядали 
аспекти соціальної відповідальності. Разом з 
тим, в даних роботах не достатньо повністю 
знайшли відображення питання політики 
соціальної відповідальності торговельних 
підприємств споживчої кооперації і, осо-
бливо детермінант її розвитку.

Мета статті. Головною метою роботи є 
визначення детермінант розвитку політики 
соціальної відповідальності торговельних 
підприємств споживчої кооперації.

Виклад основного матеріалу. Як ствер-
джують Шандова Н.В. та Жосан Г.В., прак-
тика формування та розвитку корпоратив-
ної соціальної відповідальності в Україні 
розпочалася з 1996 році через системне 
поширення ідей соціальної спрямованості 
і соціальної активності бізнесу, їх застосу-
вання в економічній діяльності. Ініціаторами 
стали Українська асоціація якості та Укра-
їнський союз промисловців та підприєм-
ців одночасно з упровадженням концепцій 
TQM (Total Quality Management) і моделі 
EFQM (European Foundation for Quality 
Management). Концепціями і моделлю перед-
бачено, що будь-яка компанія, яка прагне 
досконалості, має задовольняти всі заці-
кавлені сторони, демонструючи при цьому 
постійне довготермінове турботливе став-
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лення до споживачів, власного персоналу, 
суспільства, забезпечуючи охорону довкілля, 
здійснюючи благодійну діяльність та сприя-
ючи сталому розвитку суспільства [8].

Українські підприємства та компанії все 
більше розуміють роль та значення соці-
альної відповідальності. Значна частина 
представників українського бізнесу вба-
чає мету діяльності підприємства не лише 
в тому, щоб забезпечувати прибуток, зро-
стати і сплачувати податки, а й наголошує 
на вирішальній ролі бізнесу у розв’язанні 
соціальних і екологічних проблем суспіль-
ства, розвитку потенціалу трудового колек-
тиву, а також налагодженні партнерських 
зв’язків між бізнесом та громадськістю. На 
сьогодні діяльність більшості підприємств 
є соціально орієнтованою, усвідомленою та 
відповідальною, спрямованою на зростання 
суспільного добробуту в цілому. Дотри-
мання принципів соціально відповідального 
підприємства допомагає бізнесу стабільно 
та ефективно працювати на ринку, покра-
щувати якість життя споживачів і населення 
в цілому та досягати в результаті етичного 
бачення і ведення бізнесу з турботою про 
майбутнє покоління людства [8]. 

Соціально-відповідальний бізнес пред-
ставляє собою модель економічних відно-
син, що гармонізує інтереси суб’єктів ринку 
зі всіма учасниками з метою оптимізації 
процесів приросту доходів в довгостроковій 
перспективі за рахунок формування стійкої 
репутації, створення сприятливого іннова-
ційного середовища, розвитку персоналу, 
системи мотивації та системи лояльності [9]. 

Соціально-відповідальний бізнес за раху-
нок матеріальної зацікавленості працівників 
в результатах праці демонструє більш висо-
кий рівень продуктивності праці [9]. 

Для споживчої кооперації соціальна від-
повідальність є історично приманною їй 
і є іманентною властивістю та закріплена 
Декларацією про кооперативну ідентичність 
Міжнародного кооперативного альянсу в 
1995 році [10].

Кооперативи прийняли на себе соціальну 
відповідальність за такими напрямками:

– За використання людського капіталу, 
створення пайовикам і працівникам ком-

фортних умов для реалізації їх потенційних 
можливостей, збереження здоров’я, гаран-
тію безпеки, надання можливості навчання 
і підвищення кваліфікації;

– За якість товарів: тих, що купуються, 
виробляються і продаються, їх екологічну 
чистоту і маркування;

– За збереження фундаментальних коо-
перативних принципів і цінностей;

– За навколишнє середовище (здоров’я 
людей, водне середовище, повітряний про-
стір, землю, тваринний та рослинний світ);

– За кооперацію як локальну і націо-
нальну ініціативу (збереження первинної 
ланки, співробітництво з органами влади і 
управління, з комерційними та некомерцій-
ними організаціями);

– За кооперативний сектор економіки, 
розвиток кооперативної моделі господарю-
вання;

– За збереження демократії, демократич-
ного стилю управління і демократичного 
членського контролю [10]. 

Торговельні підприємства споживчої коо-
перації є невід’ємною частиною системи 
внутрішньої торгівлі України. Їм притаманні 
також всі риси соціально-відповідального 
торговельного підприємства. 

Як зазначають Миколайчук І.П., Сил-
кіна Ю.О., Сичова Н.В., з позиції управ-
лінської категорії соціально-відповідальне 
торговельне підприємство є господарюю-
чим суб’єктом, який на професійній основі 
надає послуги споживачам з метою отри-
мання прибутку, імплементуючи в свою 
діяльність принципи соціальної відпові-
дальності. Соціальна відповідальність під-
приємства торгівлі передбачає комплек-
сний підхід до підвищення ефективності 
управління мінімізацією ризиків, що пов’я-
зані з взаємодією з зовнішнім середови-
щем, що дозволяє отримати підприємству 
конкурентні переваги на ринку. Безпосе-
редній вплив на формування конкурентних 
переваг підприємства соціальна відпові-
дальність може отримати завдяки таким 
характеристикам, як: соціальний капітал, 
імідж, лояльність, репутація, конкурентні 
переваги, дотримання принципів соціаль-
ної відповідальності [11].
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Соціальна відповідальність безпосеред-
ньо впливає на такі характеристики підпри-
ємства, як імідж, бренд і репутація [11].

Для соціально відповідального підпри-
ємства головною конкурентною перевагою 
стає його персонал, оскільки він бере участь 
в процесі обслуговування споживачів і йому 
об’єктивно притаманний високий рівень 
соціальної орієнтованості [11].

Торговельні підприємства споживчої коо-
перації є дієвим інструментом реалізації 
політики соціальної відповідальності. Спо-
живча кооперація за весь період своєї діяль-
ності демонструє реальне втілення політики 
соціальної відповідальності, в першу чергу 
по відношенню до мешканців сільських 
територій, до своїх працівників. Система 
споживчої кооперації України представляє 
собою потужний соціально-економічний 
комплекс.

За офіційною інформацією Укрко-
опспілки, в торговельній галузі системи спо-
живчої кооперації України функціонують 
більше 14 тис. кооперативних магазинів під 
єдиним брендом СООР Україна [13]. 

Майже 80% торговельної мережі пред-
ставляють собою магазини з торговельною 
площею до 100 м2 і розташовані переважно 
в сільській місцевості.

Торговельні об’єкти здійснюють реаліза-
цію продовольчих товарів, а також функціо-
нують магазини з продажу непродовольчих 
товарів, в тому числі господарських, будівель-
них матеріалів, культтоварів, меблів тощо.

Значна частина торговельної мережі 
функціонує за стандартами магазинів-мар-
кетів. У загальній кількості таких об’єктів 
декілька спеціалізованих маркетів з про-
дажу алкогольних напоїв, експрес-маркет, 
Інтернет-магазин з продажу продтоварів. 
В частині маркетів споживачам пропону-
ється гаряча випічка міні-пекарень, а також 
кулінарна і кондитерська продукція влас-
ного виробництва. Турбуючись про сіль-
ське населення в системі споживчої коопе-
рації відкрито і торговельні підприємства з 
продажу аптечних препаратів (в тому числі 
ветеринарного призначення).

Торговельну діяльність споживча коо-
перація також здійснює через мережу коо-

перативних ринків. Кооперативні ринки є 
невід’ємною частиною сучасної економіки 
України. Їх мережа достатньо розгалужена. 
Традиційно переважна більшість ринків зна-
ходиться у районних центрах, селах і сели-
щах (75%), а решта ‒ у містах обласного під-
порядкування та 10 обласних центрах.

Ринки споживчої кооперації формують 
досить потужний сегмент внутрішньої 
торгівлі. Вони традиційно забезпечують 
потреби населення у товарах та послу-
гах за доступними для споживачів цінами. 
Контроль за безпечністю та якістю харчо-
вої продукції, відповідно до вимог законо-
давства, на ринках забезпечують державні 
ветсанлабораторії, яким ринки виділяють 
відповідно підготовлені приміщення і ство-
рюють умови для успішного виконання 
покладених на них завдань. Водночас, за 
характером своїх функцій ринки є не лише 
підприємницькими структурами, а й вико-
нують важливе соціальне завдання. Вони 
стали надійним партнером і осередком для 
успішної діяльності самозайнятих осіб, які 
мають тут постійне місце роботи і регулярне 
джерело доходів. Для таких підприємців та 
фізичних осіб на наших ринках створено 
190 тисяч робочих місць.

Кооперативні ринки постійно працюють 
над питаннями пріоритетного розвитку і 
вдосконалення сфер господарської діяльно-
сті. Їх матеріально-технічна база постійно 
модернізується. Створюється нова і вдо-
сконалюється існуюча інфраструктура, яка 
відповідає сучасним вимогам передових 
ринкових торгово-сервісних комплексів і 
сприяє конкурентоорієнтованому розвитку 
та досягненню нового рівня економічної 
стабільності [13].

Як стверджують Міценко Н.Г., Году-
нько Р.І., Тимків Д.О. «історичний досвід 
розвитку споживчої кооперації свідчить, що 
вона виступає соціально-економічним меха-
нізмом, який виконує низку функцій держави 
з із соціального захисту сільського населення. 
При цьому, що найбільш важливо, споживча 
кооперація є формою самоорганізації сіль-
ського населення з метою вирішення соці-
ально-економічних проблем та задоволення 
соціально-економічних проблем, оскільки 
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система здійснює господарську переважно 
у сільській місцевості, забезпечує робочими 
місцями та доходами сільських мешканців, 
обслуговує сільське населення та взаємодіє 
з ним, займає певну нішу сільського спожи-
вчого ринку, формує соціально-економічну 
інфраструктуру села» [7]. 

Беззаперечно, що система споживчої коо-
перації і особливо її торговельні підприєм-
ства демонструють реальне втілення прин-
ципів соціальної відповідальності на всіх 
етапах свого розвитку та незалежно від еко-
номічних умов. 

Втім, реалізація політики соціальної від-
повідальності залежить від низки істотних 
детермінант.

На нашу думку, доцільно акцентувати 
увагу на наступних детермінантах політики 
соціальної відповідальності торговельних 
підприємств споживчої кооперації:

1. Базисні детермінанти:
– міжнародні кооперативні принципи, 

ідеї, міжнародний кооперативний рух; 
– принципи організації діяльності сис-

теми споживчої кооперації як соціально-орі-
єнтованої економічної системи;

– досвід соціальної діяльності споживчих 
кооперативів світу;

– державна політика щодо підтримки 
розвитку сільських територій та соціальної 
захищеності сільського населення;

– стан та тенденції загальної економіч-
ної ситуації в світі та державі, зокрема: стан 
зайнятості сільського населення, рівень 
доходів, тощо;

2. Доповнюючі детермінанти:
– стан інфраструктури сільських тери-

торій;
– доступність інформаційно-комунікацій-

них технологій;
– людський капітал (мешканці сільських 

територій та пайовики системи споживчої 
кооперації) – сприяння забезпеченню зайня-
тості сільського населення, навчання та 
перепідготовка кадрів;

– матеріально-технічна база торговельних 
підприємств;

– наявність системи підтримки (лояль-
ності) до пайовиків та мешканців сільських 
територій;

– участь представників системи спожи-
вчої кооперації в вирішенні проблем сіль-
ських громад в зоні їх функціонування;

– сформоване позитивне ставлення меш-
канців сільських територій до системи спо-
живчої кооперації загалом і до торговельних 
підприємств, зокрема;

– партнерські господарські зв’язки торго-
вельних підприємств та висока частка влас-
ної продукції в асортименті кооперативних 
магазинів

Висновки і пропозиції. Соціальна від-
повідальність торговельних підприємств 
споживчої кооперації є невід’ємною та орга-
нічною частиною їх діяльності. Вона про-
являється в відповідальності перед держа-
вою, населенням сільських територій, яке 
обслуговується, партнерами, пайовиками, 
всіма працівниками. Реалізація політики 
соціальної відповідальності стає важливою 
конкурентною перевагою торговельних під-
приємств споживчої кооперації, сприяє зміц-
ненню авторитету, іміджу та репутації серед 
партнерів та працівників; істотно впливає на 
фінансові результати діяльності. 
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Аннотация. В статье рассмотрены акту-
альные вопросы и ключевые детерминанты 
развития социальной ответственности тор-
говых предприятий потребительской коопе-
рации Украины. Акцентировано внимание 
на социальной ориентации системы потре-
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бительской кооперации, ее миссии по разви-
тию сельских территорий и ключевая роль в 
обеспечении товарами и услугами сельского 
населения. В статье исследована сущность 
социальной ответственности торговых пред-
приятий потребительской кооперации, спец-
ифика их политики социальной ответствен-
ности. В процессе исследования обобщены 
результаты зарубежных исследований, мате-
риалы деятельности кооперативов Европы, 
а также труды ведущих ученых Украины по 
вопросам формирования и реализации по-
литики социальной ответственности торго-

выми предприятиями. Определены харак-
терные особенности деятельности торговых 
предприятий потребительской кооперации 
на сельских рынках и их влияние на реализа-
цию политики социальной ответственности. 
Сформулированы основные детерминанты 
политики социальной ответственности торго-
вых предприятий потребительской коопера-
ции в условиях динамичной рыночной среды.

Ключевые слова: социальная ответствен-
ность, политика социальной ответственности, 
торговые предприятия, детерминанты, потре-
бительская кооперация.

Summary. The article considers topical issues and key determinants of the development of social 
responsibility of trade enterprises of consumer cooperation in Ukraine. The social orientation of the 
system of consumer cooperation, its mission for the development of rural areas and the key role in pro-
viding goods and services to the rural population are emphasized. The article examines the essence of 
social responsibility of trade enterprises of consumer cooperation and its peculiarities. The study sum-
marizes the results of foreign research, materials of the European cooperatives, as well as the works 
of leading Ukrainian scientists on the formation and implementation of social responsibility policy 
by commercial enterprises. The characteristic features of the activity of trade enterprises of consumer 
cooperation in rural markets and their influence on the implementation of the policy of social respon-
sibility are determined. The social mission of the system of consumer cooperation, its role in ensuring 
a high standard of living in rural areas is described. The characteristic of trade activity of the system of 
consumer cooperation of Ukraine, types and quantity of trade enterprises, specifics of trade activities 
of cooperative markets are given. There are determined: basic (international cooperative principles, 
ideas, international cooperative movement; principles of organizing the activity of the system of con-
sumer cooperation as a socially-oriented economic system; experience of social activity of consumer 
cooperatives of the world; state policy to support rural development and social protection of the rural 
population; the state and trends of the general economic situation in the world and the state, in particu-
lar, the state of employment of the rural population, its income level) and complementary determinants 
(the state of rural infrastructure; availability of information and communication technologies; ensuring 
employment of rural population, training and retraining of human capital, material and technical base 
of trade enterprises, the presence of a system of support (loyalty) to shareholders and residents of 
rural areas, the participation of representatives of consumer cooperation in solving problems of rural 
communities in their area; territories to the system of consumer cooperation in general and to trade en-
terprises, in particular, partnerships of trade enterprises and a high share of own products in the range 
of cooperative shops) of social responsibility policy and trade enterprises of consumer cooperation in 
a dynamic market environment.

Keywords: social responsibility, social responsibility policy, trade enterprises, determinants, con-
sumer cooperation.
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звертається увага на значення, перспективність (або відсутність таких) тих чи інших напрям-
ків досліджень, досягнень різних наукових шкіл. У «Повідомленнях» можуть обговорюватися 
зміст вузівських підручників та окремих економічних дисциплін, рецензуватися нові вітчизняні 
та зарубіжні книги, висловлюватись думки про публікації в журналах з економіки, – зрозуміло, 
залишаючись на позиціях науковості та професійної етики. Нам представляються особливо цін-
ними матеріали, що стосуватимуться досліджень «свіжих» Нобелівських лауреатів з економіки.

Обсяг короткого повідомлення – до 3 сторінок включно. 

Запрошуємо до співпраці!



183

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

НОТАТКИ



Збірник наукових праць

НАУКОВИЙ ВІСНИК
МІЖНАРОДНОГО

ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Серія:
Економіка і менеджмент

Випуск 35

Частина 1

Коректура • В.І. Бабич

Комп’ютерна верстка • В.О. Удовиченко

Формат 60х84/8. Гарнітура Times New Roman.
Папір офсет. Цифровий друк. Ум. друк. арк. 21,39.

Підписано до друку 31.01.2019 р. Замов. № 0319/57. Наклад 100 прим.

Надруковано: Видавничий дім «Гельветика»
E-mail: mailbox@helvetica.com.ua

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи
ДК № 6424 від 04.10.2018 р.


