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ІНСТРУМЕНТИ ТА ЗАСОБИ КОНВЕРГЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО 
СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ ТА ЄС В КОНТЕКСТІ ДЕТІНІЗАЦІЇ 

 
Анотація. Встановлено, що тінізація є внутрішнім викликом економічній безпеці України в умовах 

євроінтеграційного розвитку. Визначено ключові передумови високого рівня тінізації економіки 
України, що перешкоджають пришвидшенню конвергенції національного господарства до моделі 
побудови економіки країн ЄС. Застосування системно-структурного аналізу дало змогу обґрунтувати 
стратегічні пріоритети конвергенції середовища економічних відносин України та ЄС в контексті 
детінізації за базовими напрямами державної політики в цій сфері (реформування податкової та 
митної політики, підвищення ефективності конкурентної політики та удосконалення антимонополь-
ного законодавства, нівелювання технічних бар’єрів у торгівлі, підвищення ефективності та прозорості 
публічних фінансів, лібералізація руху капіталу, забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності). 

 
Ключові слова: конвергенція, детінізація, економічні відносини, Україна, Європейський Союз, 

асоціація. 
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TOOLS AND MEANS OF THE ECONOMIC ENVIRONMENT CONVERGENCE 
OF UKRAINE AND THE EU IN THE CONTEXT OF DESHADOWING 

 
Abstract. It has been established that shadowing is an internal challenge to the economic security of 

Ukraine in the conditions of European integration. The key prerequisites for a high level of shadowing of the 
Ukrainian economy, which hinder the speeding up of convergence of the national economy to the model of the 
construction of the economies of the EU countries, are determined. The application of systemic and structural 
analysis enabled to substantiate the strategic priorities of convergence of the environment of economic 
relations between Ukraine and the EU in the context of deshadowing accordaing to the basic directions of 
state policy in this area (tax and customs policy reform, increasing the effectiveness of competition policy and 
improving antimonopoly legislation, leveling technical barriers in trade, increasing the efficiency and 
transparency of public finances, liberalizing the movement of capital, ensuring the observance of intellectual 
property rights). 

 
Key words: convergence, deshadowing, economic relations, Ukraine, European Union, association. 
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Постановка проблеми. Важлива подія для 

України - підписання та ратифікація Угоди про 

асоціацію та поглиблену та всеосяжну зону вільної 

торгівлі між Україною та ЄС, що відкриває значні 

перспективи для вітчизняної економіки шляхом 

розширення доступу до містких європейських рин-

ків збуту, використання можливостей України щодо 

залучення іноземних інвестицій та трансферу техно-

логій, а також участі у різноманітних програмах 

розвитку ЄС. Водночас євроінтеграційний напрям 

розвитку економічної системи України, а особливо 

завдання, які випливають у зв’язку з підписанням 

Угоди між Україною та ЄС щодо асоціації та 

створення глибокої та всеосяжної зони вільної 

торгівлі, вимагають суттєвої модернізації державної 

політики України щодо захисту прав власності та 

трудових відносин, легалізації капіталів і ринку 

праці, спрощення адміністрування податків, 

дерегуляції підприємницької діяльності, посилення 

контролю над витоком капіталів за межі України, 

подолання системної корупції у сфері державних 

закупівель. Більше того, такі заходи повинні бути 

спрямовані на забезпечення як відповідності 

системи державного регулювання досягнутому 

рівню розвитку ринкової економіки в країні, так і 

операційної сумісності з механізмами державного 

регулювання та контролю, які існують у країнах 

Європейського Союзу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблеми конвергенції в умовах наближення Украї-

ни до ЄС стали предметом дослідження таких 

вітчизняних науковців: І. Артьомова, І. Бабець, 

В. Борщевського, Л. Корольчук, М. Мальського, 

Є. Матвєєва, І. Михасюка, Н. Павліхи, Н. Петрової, 

Х. Притули, А. Сищука, Ю. Стадницького, 

А. Стельмащука, І. Тимечко, В. Чужикова та ін. 

Серед закордонних науковців таку проблематику 

досліджували Й. Андреасіка, М. Вожьняка, 

К. Глущенко, Б. Кавалка, Г. Слюсажа, Р. Федана та 

ін. Водночас проблеми конвергенції економічного 

середовища значна кількість науковців пов’язують з 

процесами складного подолання тінізації, зокрема 

Г. Башнянин, З. Варналій, Т. Васильців, В. Воло-

шин, О. Власюк, Я. Жаліло, О. Іляш, Р. Лупак, 

А. Мокій, М. Флейчук, Ю. Харазішвілі та ін. Втім, 

чинники тінізації та стратегії, що їх враховують, 

змінюються в міру реалізації державної політики 

детінізації. Це вимагає їх врахування при визначенні 

інструментів та засобів конвергенції економічного 

середовища, а особливо це актуально для України, 

що намагається адаптувати європейську модель в 

національне господарство. 

Постановка завдання. Метою дослідження є 

наукове обґрунтування інструментів та засобів кон-

вергенції економічного середовища України та ЄС в 

контексті детінізації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Зауважимо, що тінізація економічних відносин є 

внутрішнім викликом економічній безпеці держави, 

який, у свою чергу, призводить до руйнування важе-

лів управління економікою, хронічного дефіциту в 

секторі державних фінансів, зростання державного 

боргу, посилення неконтрольованого відпливу капі-

талу, деформації механізмів конкуренції в еконо-

міці, погіршення інвестиційного клімату в Україні, 

подальшого розшарування населення, підриву дові-

ри до влади та, як наслідок, гальмування струк-

турних реформ. При цьому ключовими передумо-

вами високого рівня тінізації національної еконо-

міки залишаються неефективний інституційний 

базис регулювання підприємництва та незадовільні 

умови здійснення підприємницької діяльності. Йде 

мова про нестабільність податкового регулювання, 

надмірну зарегульованість дозвільно-ліцензійної 

системи, непрозору та неефективну систему 

повернення експортерам заборгованості по ПДВ, 

складну процедуру отримання дозвільних докумен-

тів для митного оформлення (сертифікати якості, 

аналізи на вміст ГМО та ін.), неефективне 

використання бюджетних коштів у сфері державних 

закупівель, низький рівень забезпечення дотриман-

ня існуючих законів та правил у сфері прав 

інтелектуальної власності, зокрема щодо стандартів 

використання товарних знаків. Це посилює актуаль-

ність розроблення інструментів політики детінізації 

шляхом покращення податкового простору для 

підприємницької діяльності, подолання системної 

корупції у сфері державних закупівель, підвищення 

ефективності вітчизняної митної політики через 

скорочення бюрократичних, часових, технологічних 

та матеріальних витрат суб’єктів зовнішньоеконо-

мічної діяльності при перетині вантажами кордону 

України з одночасним посиленням відповідальності 

й санкцій за недоброчинні дії та зловживання, 

розробки механізмів посилення майнових прав на 

об’єкти інтелектуальної власності, підвищення 

конкурентоспроможні вітчизняних суб’єктів госпо-

дарювання в контексті конвергенції економічного 

середовища України та ЄС [1].  
Відповідно до зобов’язань за Угодою першо-

чергове реформування податкової системи передба-
чає: впровадження принципу прозорості, обміну 
інформацією та добросовісної податкової конкурен-
ції; зміцнення співробітництва щодо посилення 
ефективного збору податків і зборів із окремим 
наголосом на процедурах відшкодування податку на 
додану вартість; поступове наближення законо-
давства щодо податку на додану вартість до відпо-
відної структури оподаткування, визначеної у 
законодавстві ЄС; запровадження системи відшко-
дування податку на додану вартість суб’єктам 
оподаткування, які не засновані на території ЄС 
(юридичним особам); поступове наближення ставок 
акцизного податку на тютюнові вироби до відповід-
них ставок ЄС; приведення у відповідність класи-
фікації алкогольних напоїв (“проміжних товарів”); 
приведення у відповідність переліку підакцизних 
товарів через включення до переліку товарів 
електроенергії та природного газу, вугілля та коксу 
(для опалення та виробництва електроенергії); 
доведення питомої ваги акцизного податку у 
середньозваженій роздрібній ціні тютюнових виро-
бів до 60 %, із сумою податку не менше 90 євро за 
1 тис. шт.; поступове наближення законодавства 
щодо акцизного податку до ставок країн ЄС до 



 

7 
 

відповідної структури оподаткування, визначеної у 
законодавстві ЄС шляхом внесення змін до 
Податкового кодексу України в частині наближення 
ставок акцизів [2, с. 105-110]. 

Зауважимо, що підписання Угоди про асоціацію 
між Україною та Європейським Союзом не лише 
відкрило нові можливості для пожвавлення зов-
нішньоекономічної діяльності, а також загострило 
проблеми добросовісної конкуренції на внутріш-
ньому ринку. В Україні частка конкурентних 
товарних ринків становить 49,2 %, при цьому у 
галузевому розрізі лише ринок торгівлі та посеред-
ницьких послуг і агропромислового комплексу 
зберігають відносно повноцінне конкурентне сере-
довище. Ключовими проблемами для конкурентної 
політики в Україні слід вважати: несформованість 
рівних умов доступу до ринку через незбалансо-
ваність регуляторних механізмів, захисту прав 
власності економічних агентів, зокрема корпоратив-
них прав, посилення неконкурентного тиску існую-
чих монополістів, неефективні механізми захисту 
конкуренції у поточній діяльності суб’єктів госпо-
дарювання [3; 4, с. 78-83]. 

В контексті конвергенції економічного 
середовища України та ЄС ключові напрями, які 
необхідно реалізувати у сфері захисту конкуренції 
та удосконалення антимонопольного законодавства, 
полягають у спрощенні системи контролю за 
економічними концентраціями, удосконалення 
процедури розгляду Антимонопольним комітетом 
України справ щодо порушення законодавства про 
захист економічної конкуренції, розроблення та 
запровадження методик калькуляції штрафних 
санкцій за порушення, що накладаються Анти-
монопольним комітетом України, налагодження 
співпраці замовників тендерів з Антимонопольним 
комітетом України як органом оскарження та 
оприлюднення всіх рішень Антимонопольного комі-
тету України за справами щодо суб’єктів госпо-
дарювання з метою забезпечення прозорості у його 
діяльності. Реалізація зазначених інструментів 
удосконалення конкурентної політики в Україні 
створить умови для розвитку внутрішнього ринку, 
зростання добробуту громадян, розвитку само-
організації підприємницького середовища, а також 
формування важелів економічного регулювання для 
структурних зрушень в економіці країни. 

Додамо, що, з одного боку, для вітчизняного 
бізнес-середовища посилюється конкуренція у 
зв’язку з наданням преференційного режиму євро-
пейській продукції, водночас, з іншого боку, 
зниження тарифів для українських товарів та 
імплементація Україною законодавства ЄС є своє-
рідним каталізатором для підвищення якості україн-
ської продукції та захисту національного спожи-
вача, а також інструментом для спрощеного виходу 
українських товарів на ринок ЄС. При цьому Угода 
про асоціацію з ЄС передбачає скасування ввізних 
мит на більшість промислових товарів, тоді як 
значна частка товарів може користуватися 
преференційними умовами лише в межах тарифних 
квот. 

Водночас із зняттям тарифних бар’єрів в умовах 
дії Угоди про асоціацію з ЄС доступ української 

продукції на європейський ринок ускладнює 
наявність нетарифних бар’єрів (ліцензування, 
квотування, сертифікація продукції), які практично 
позбавляють можливості повномасштабного вхо-
дження на ринок ЄС через технологічно застарілу 
виробничу базу в Україні. Крім того, багато 
вітчизняних підприємств виробляють продукцію 
відповідно до технічних регламентів, затверджених 
ще у минулому столітті. Як наслідок, гальмування 
процесів впровадження міжнародних стандартів 
якості виробництва на підприємствах стримує тех-
ніко-технологічну модернізацію виробничих проце-
сів, знижує конкурентоспроможність національних 
товаровиробників на внутрішньому ринку, створює 
технічні бар’єри у зовнішній торгівлі. 

Інертний процес гармонізації вітчизняних 
стандартів сертифікації та стандартизації з чинними 
нормами країн – членів ЄС обумовлений неефектив-
ним інституційно-правовим базисом технічного 
регулювання, нерозвиненістю належної інфра-
структури, недостатньою кількістю спеціалізованих 
лабораторій та обладнання, відсутністю чітких 
правил і процедур ринкового нагляду, низьким 
рівнем поінформованості окремих товаровироб-
ників і галузевих асоціацій щодо правил і процедур 
системи технічного регулювання ЄС, несформо-
ваністю мотиваційно-психологічних стимулів до 
переходу на європейські засади технічного регулю-
вання, недостатнім рівнем співпраці вітчизняних 
інституцій з відповідними міжнародними інститу-
ціями, такими як Європейський комітет зі стандар-
тизації (CEN), Європейський комітет електро-
технічної стандартизації (CENELEC), Європейський 
інститут зі стандартизації у сфері телекомунікацій 
(ETSI) [5]. 

Ефективним інструментом усунення технічних 
бар’єрів у торгівлі України та ЄС повинна стати 
Угода про оцінку відповідності та прийнятність 
промислової продукції (Agreements on Conformity 
Assessment and Acceptance of Industrial Goods, 
АСАА). Передбачається, що в підсумку дія АСАА 
буде поширюватися на 27 секторів, у рамках яких 
Угода містить вертикальні зобов’язання щодо 
загальної безпеки продукції, встановлення вимог 
для акредитації та ринкового нагляду, загальної 
системи маркетингу продукції, одиниць виміру, 
відповідальності за браковану продукцію. Крім 
того, Угодою про асоціацію також передбачено 
впровадження європейських і міжнародних стандар-
тів безпеки та якості продуктів харчування (НАССР, 
ISO, EN, Кодексу Аліментаріус) у сфері агро-
промислового виробництва [6].  

З огляду на приведення українського економіч-
ного та секторального законодавства у відповідність 
до міжнародних норм та стандартів ЄС особливої 
уваги потребує усунення бюрократичних перепон і 
спрощення процедури сертифікації продукції, 
внесення змін у чинні Державні стандарти України 
в частині узгодження з чинними нормами Директив 
ЄС, надання інформаційно-консультаційних послуг 
підприємствам щодо можливостей та умов поста-
чання продукції на європейські ринки (зокрема, мит-
них ставок, вимог у сфері технічного регулювання, 
алгоритму дій підприємств для експорту продукції 
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до ЄС), формування мотиваційних механізмів у 
суб’єктів господарювання щодо покращення сані-
тарно-гігієнічних норм виробничих приміщень, 
створення превентивних механізмів унеможливлен-
ня перевищення гранично допустимих норм шкід-
ливих речовин у вітчизняних товарах, покращення 
маркування останніх через підвищення інформатив-
ності їх упаковки, активізації процесу впровадження 
базової складової системи менеджменту безпеки 
вітчизняної продукції НАССР.  

У зв’язку з подальшою лібералізацією зовніш-

ньої торгівлі виникає загроза ввезення в Україну 

технічно застарілої та екологічно небезпечної про-

дукції, а також можливих зловживань з боку інозем-

них імпортерів, що зумовлює необхідність посилен-

ня моніторингу імпорту товарів в Україну з метою 

виявлення випадків неконкурентних дій, здатних 

заподіяти шкоду національному товаровиробнику і, 

у разі необхідності, впровадження запобіжних 

бар’єрів, передбачених Законами України “Про 

застосування спеціальних заходів щодо імпорту в 

Україну”, “Про захист національного товаро-

виробника від демпінгового імпорту” [6; 7]. 

Не менш важливим інструментом політики 

детінізації в контексті конвергенції економічного 

середовища України та ЄС є впровадження низки 

положень митного законодавства ЄС. Зокрема, до 

митного законодавства України повинні бути 

імплементовані 70-80 % положень Митного кодексу 

ЄС. Йде мова про спрощення процедур та авто-

матизацію митної справи, скорочення часу митного 

оформлення товарів, розроблення механізму забез-

печення можливості надання громадської оцінки 

керівникам митних органів з боку бізнес-спільноти 

та представників громадськості, запровадження 

ефективної системи обміну інформацією між митни-

ми органами та бізнес-середовищем, створення у 

структурі митних органів підрозділів митного 

постаудиту та посилення ролі відповідного напрям-

ку роботи митних органів, створення системи 

оперативного реагування на випадки порушень у 

зоні діяльності митниць, розроблення заходів щодо 

мінімізації корупційних проявів серед працівників 

митних органів.  

Крім того, доцільним є узгодження інструментів 

політики детінізації у митній та податковій сферах 

шляхом інтеграції митних та податкових баз даних 

та впровадження ризик-орієнтованої системи 

митно-податкового контролю при здійсненні відбо-

ру об’єктів митних та податкових перевірок. При 

цьому необхідною є ідентифікація ризиків за кож-

ним із податків та зборів, передусім основними 

бюджетоутворюючими видами економічної діяль-

ності, організаційно-правовими формами підпри-

ємств. Додамо, що з метою забезпечення рівних та 

конкурентних умов ведення бізнесу, унеможлив-

лення фіскального тиску та нівелювання податкових 

ризиків у діяльності сумлінних платників податків, 

вжиття профілактичних заходів щодо запобігання 

вчиненню правопорушень, належної координації 

роботи органів державної фіскальної служби з упе-

редження необґрунтованого формування податко-

вого кредиту затверджено Рекомендований порядок 

взаємодії підрозділів ДФС при комплексному 

відпрацюванні податкових ризиків з податку на 

додану вартість (Наказ ДФС від 28.07.2015 р. 

№ 543). 

Інституційна реформа державних закупівель в 

Україні розпочалася зі створення унікальної техно-

логічної платформи – електронної системи публіч-

них закупівель ProZorro. Так, з 1 квітня 2016 р. 

набрав чинності Закон України “Про публічні 

закупівлі”, який запровадив переведення усіх дер-

жавних закупівель в Україні в електронний формат. 
18 травня 2016 р. завершилася офіційна процедура 

приєднання України до Угоди Світової організації 

торгівлі про державні закупівлі (Agreement on 

Government Procurement, GPA), мета якої полягає у 

взаємному відкритті ринків публічних закупівель 

для постачальників товарів, робіт і послуг з країн – 

сторін Угоди GPA, серед яких: країни ЄС, Японія, 

США, Корея, Тайвань, Сінгапур, Гонконг і Канада.  

До початку реформи у сфері публічних закупі-

вель в Україні близько 20 % обсягу ринку публічних 

закупівель втрачалося внаслідок корупційних зло-

вживань та обмеженої конкуренції. Зрозуміло, що 

потенціал детінізації електронної системи публіч-

них закупівель ProZorro полягає у мінімізації таких 

втрат. Зокрема, у 2016 р. кількість унікальних 

постачальників порівняно з 2015 р. зросла у три рази 

(до 33,7 тис.). Як наслідок, зменшилася кількість 

договорів, що припадають на одного постачальника, 

і тим самим послабився рівень його монопольного 

впливу на замовника. У структурі постачальників 

суттєво зросла частка ФОПів (із 24 % у 2015 р. до 

42 % у 2016 р.) [7]. 

Водночас, незважаючи на підвищення ефектив-
ності та прозорості публічних фінансів, в Україні 
зберігаються непоодинокі випадки неконкурентних 
та дискримінаційних закупівель, серед яких: роз-
щеплення надпорогового тендеру на дрібніші 
допорогові, підміна закупівель техніки закупівлею 
робіт з метою підняття вартості порогу, змови фірм 
“близнюків”, які беруть участь у тендерах в парі, 
свідомо нечітке пояснення замовником об’єкту 
закупівлі; особливі вимоги та умови для бажаних 
переможців; дискваліфікація учасника тендеру 
через формальні причини та ін. Для реагування на 
проблеми в системі “ProZorro” створено моніторин-
говий портал публічних закупівель “DoZorro” із 
відгуками про публічні закупівлі.  

В цілях підвищення прозорості діяльності фіс-
кальних органів необхідним є розроблення інстру-
ментів публічного розкриття фінансової та подат-
кової звітності юридичних та фізичних осіб–підпри-
ємців для виявлення схем податкової оптимізації та 
ухилення від оподаткування, системного опри-
люднення агрегованих показників діяльності ДФС, 
налагодження автоматичного обміну інформацією з 
митними та податковим органами інших країн з 
метою мінімізації корупційних ризиків. 

Лібералізація руху капіталу, в свою чергу, 
вимагає значних змін у: (1) валютній політиці – 
дерегуляція валютного контролю шляхом розробки 
нового Закону України “Про систему валютного 
регулювання і валютного контролю”, який повинен 
містити в своїй основі принцип вільного руху 
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капіталу та передбачати поступове зняття валютних 
обмежень протягом визначеного перехідного 
періоду; удосконалення умов ведення розрахунків із 
зовнішніми контрагентами через міжнародні пла-
тіжні системи, що підвищить конкурентні переваги 
вітчизняних суб’єктів господарювання на зовнішніх 
ринках; (2) банківській політиці – здійснення дока-
піталізації комерційних банків і консолідацію 
банківської системи, що підвищить її загальну стій-
кість та конкурентоздатність, боротьбу з проблем-
ними активами – підвищення стандартів управління 
якості активів банку, впровадження сучасних 
систем ризик-менеджменту, спрощення процесу 
реєстрації кредитів-нерезидентів; (3) фондовій 
політиці – забезпечення повноцінного функціону-
вання вторинних цінних паперів шляхом прийняття 
нового закону про деривативи, а також удосконален-
ня законодавства щодо корпоративних облігацій та 
щодо оподаткування доходу від операцій з фінансо-
вими інструментами [8, с. 202-280]. 

Зауважимо, що Угода про асоціацію з ЄС 
передбачає адаптацію вітчизняного законодавства 
щодо забезпечення дотримання прав інтелектуаль-
ної власності, охорони промислових зразків, знаків 
для товарів і послуг, захисту географічних позна-
чень, а також позначень походження сільськогоспо-
дарської продукції та продовольчих товарів, поло-
жень авторського права і суміжних прав, правового 
забезпечення охорони баз даних та комп’ютерних 
програм, удосконалення адміністративного співро-
бітництва між відповідними органами з країнами ЄС 
тощо.  

В Україні досі залишається несформованим 
ринок інтелектуальної власності, про що свідчить 
високий рівень його тінізації – частка нематеріаль-
них активів у структурі загальної суми активів 
економіки становить менше 1 %. Особливо критич-
ною для України є проблема комп’ютерного пірат-
ства. За аналітичними даними міжнародної асоціації 
BSA, рівень використання неліцензійного програм-
ного забезпечення в Україні у 2016 р. становив 
82,0 %, що є одним із найвищих в Європі, а втрати 
національної економіки від комп’ютерного пірат-
ства складають більше ніж 400,0 млн дол. США на 
рік. Високий рівень тінізації відносин у сфері 
інтелектуальної власності пов’язаний передусім із 
недостатністю нормативно-правового регулювання 
питань, пов’язаних із оцінкою прав інтелектуальної 
власності, відсутністю ефективних механізмів облі-
ку та впровадження у виробництво результатів 
інтелектуальної діяльності, складністю та довго-
тривалістю процедури розгляду заявок на отриман-
ня охоронних документів на об’єкти інтелектуальної 
власності (терміни розгляду заявок становлять від 
12 до 17 місяців), відсутністю методичного апарату 
визначення розміру шкоди, завданої порушенням 
прав на об’єкти права інтелектуальної власності [7]. 

Основні завдання у сфері інтелектуальної влас-
ності спрямовані на адаптацію законодавства Украї-
ни до положень Угоди про асоціацію з ЄС, поляга-
ють у вдосконаленні інституційно-правового бази-
су. Зокрема, йде мова про розробку законопроектів 

та змін до чинних, які регулюють дану сферу: “Про 
охорону прав на промислові зразки”, “Про охорону 
прав на винаходи і корисні моделі”, “Про охорону 
прав на зазначення походження товарів”, “Про 
охорону прав на знаки для товарів і послуг”, “Про 
охорону прав на топографії інтегральних мікро-
схем”, “Про авторське право і суміжні права” та 
інші. Особливої уваги під час гармонізації законо-
давства потребує підвищення юридичної відпо-
відальності, штрафів і кримінального пересліду-
вання порушників авторського права зокрема. 

Підписання Угоди про асоціацію між Україною 

та ЄС, з одного боку, відкриває значні перспективи 

для української економіки в контексті детінізації, а, 

з іншого боку, формує ризики для національних 

товаровиробників та зумовлює необхідність систем-

ного удосконалення інституційно-правового базису 

більшості сфер національної економіки. З огляду на 

наявні загрози розвитку національної економіки в 

умовах системної тінізації економічних відносин 

пріоритетними напрямами конвергенції середовища 

економічних відносин у контексті детінізації 

(хронічний дефіцит в секторі державних фінансів та 

зростання державного боргу, низький рівень 

конкурентоспроможності вітчизняних товаровироб-

ників, монополізація більшості галузей промисло-

вості, несприятливий інвестиційний клімат, поси-

лення неконтрольованого відпливу капіталу, нероз-

винутість ринку об’єктів інтелектуальної власності, 

техніко-технологічна відсталість реального сектору 

економіки, імпортозалежність національної еконо-

міки) визначені: (1) реформування податкової та 

митної політики; (2) підвищення ефективності 

конкурентної політики та удосконалення антимоно-

польного законодавства; (3) нівелювання технічних 

бар’єрів у торгівлі України та ЄС; (4) підвищення 

ефективності та прозорості публічних фінансів; 

(5) лібералізація руху капіталу; (6) забезпечення 

дотримання прав інтелектуальної власності (рис. 1). 

При цьому реалізацію вищезазначених пріоритетів 

необхідно здійснювати в рамках інструментів та 

засобів конвергенції середовища економічних 

відносин.  

Зауважимо, що лише комплексне впровадження 

і поєднання інструментів конвергенції середовища 

економічних відносин дає змогу сформувати необ-

хідні передумови ефективної системи детінізації 

національної економіки в цілях мінімізації ризиків 

та загроз імплементації Угоди про асоціацію Украї-

ни з ЄС як передумови пришвидшення темпів 

модернізації реального сектору, розширення міст-

кості внутрішнього ринку, вдосконалення техніки і 

технологій, збільшення інвестицій та покращення 

процесів трансферу технологій, розвитку добро-

совісної конкуренції, посилення конкурентоспро-

можності національної економіки, покращення 

участі та місця держави у системі міжнародного 

поділу праці [9, с. 5-10; 10, с. 14-16]. 
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Рис. 1. Інструменти та засоби конвергенції економічного середовища України та ЄС в контексті 

детінізації 
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Висновки і перспективи подальших дослі-
джень у даному напрямі. Ефективна реалізація 

прикладних засад державної політики детінізації 

національної економіки потребує проектування 

організаційно-економічного механізму детінізації 

відносин у базових видах економічної діяльності, 

що позиціонується як регулятор тіньових господар-

ських процесів, функціонування якого спрямоване 

на легалізацію тіньового капіталу, зменшення мас-

штабів обігу тіньової грошової маси, підвищення 

прозорості ведення бізнесу та подолання диспари-

тету між обсягами податкових надходжень і реаль-

ними масштабами господарювання суб’єктів 

національної економіки. 

Ключовими передумовами високого рівня тіні-

зації національної економіки в контексті конверген-

ції економічного середовища України та ЄС слід 

вважати: нестабільність податкового регулювання, 

надмірну зарегульованість дозвільно-ліцензійної 

системи, непрозору та неефективну систему повер-

нення експортерам заборгованості по ПДВ, складну 

процедуру отримання дозвільних документів для 

митного оформлення (сертифікати якості, аналізи на 

вміст ГМО та ін.), неефективне використання бюд-

жетних коштів у сфері державних закупівель, низький 

рівень забезпечення дотримання існуючих законів та 

правил у сфері прав інтелектуальної власності, зокрема 

щодо стандартів використання товарних знаків. 

Ефективність державної політики у цій сфері в 

значній мірі залежить від усвідомлення домінантних 

особливостей злочинів (з тінізації економічних 

відносин) і відповідної диференціації застосовува-

них інструментів, засобів та заходів за секторами 

вітчизняного підприємництва, що потребує деталь-

ного дослідження. 
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Постановка проблеми. Насичення ринку 

імпортною продукцією засвідчує згортання інвести-

ційного та споживчого попиту на продукцію внут-

рішнього виробництва, звуження внутрішнього про-

мислового потенціалу технологічного розвитку, 

інерційність системи органів державної влади та 

суспільного сприйняття у сфері реалізації націо-

нального підприємницького потенціалу та інші 

негативні тенденції, що мають місце в державах, 

ресурсна база яких не дозволяє самостійно забезпе-

чувати функціональність економіки. Так, першо-

ступеневі ознаки імпортозалежності стають явними, 

коли у державі низькоефективне налагодження 

процесів заміни імпортних товарів вітчизняними не 

нижчого рівня якісних і цінових характеристик, 

повільне нарощування внутрішнього промислового 

виробництва, зрушення інституціонально-правової 

системи мають деструктивний характер, збіль-

шується негативне зовнішньоторговельне сальдо 

тощо. Все це створює значні дестабілізаційні переш-

коди у забезпеченні економічної безпеки держави, 

які переносяться й на регіональний рівень. При 

цьому в регіональній економіці у міру її часто 

слабкої ресурсної забезпеченості дестабілізаційний 

вплив імпортозалежності є більш вираженим та 

непередбачуваним, що породжує зростання проблем 

і небажаних результатів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В 

міру посилення впливу на дестабілізацію системи 

економічної безпеки непередбачувані події стають 

явними і призводять до конкретних збитків (втрат). 

Досягнення такого критичного стану в економічній 

літературі ототожнюють із появою загроз як харак-

теристики неминучого погіршення безпеки роз-

витку. Так, у праці [1, с. 26] автор відзначає, що поя-

ва економічних загроз виникає через неузгодженість 

інтересів між усіма сторонами системи економічної 

безпеки. Саме за рівнем досягнення спільних інтере-

сів стає можливо раціонально визначити якість 

вирішення проблеми. Так, досить складно виробни-

кам просувати товари на внутрішньому ринку без 

досягнення спільних інтересів з посередниками. А 

тут криються істотні можливості щодо їх спільних 

дій у сфері імпортозаміщення. 

Варто відмітити наукові думки Є. Олейнікової, 

Н. Матвеєвої, А. Пекіна, які розглядають загрозу як 

найбільш конкретну і безпосередню форму негатив-

них змін, у результаті яких порушується режим 

стабільного функціонування та з’являється небез-

пека втрати потенціалу для становлення і подаль-

шого розвитку [2, с. 62; 3, с. 10; 4, с. 23]. Варто 

погодитися, що поява загроз демонстраційно засвід-

чує вірогідність втрат певних вигід. Водночас такі 

втрати є підтвердженням неправильного планування 

чи формування середовища безпечного розвитку. 

Сучасні тенденції підтверджують важливість 

інституціонально-правового забезпечення еконо-

мічної безпеки, яке в міру своєї низької ефектив-

ності спричиняє погіршення стійкості та економіч-

ної самостійності національного господарства. 

Зокрема, відсутність у державі жорстких норм та 

вимог до якості та безпечності продукції призводить 

до безперешкодного імпортування фальсифіко-

ваних, екологічно забруднювальних, небезпечних 

для життя і здоров’я громадян товарів. 

Очевидно, що існує низка передумов щодо 

появи загроз економічній безпеці. В. Ярочків, 

М. Камлик, В. Мак-Мак наголошують, що загрози є 

орієнтованими цільовими порушеннями, в резуль-

таті яких стає вкрай складно відновити до достат-

нього рівня ефективності функціональний стан [5, 

с. 41; 6, с. 52; 7, с. 31]. Дійсно, такі тенденції є 

характерні для середовища з високим рівнем конку-

ренції, де кожен із суб’єктів намагається завдати 

шкоди і, таким чином, посилити вплив на ринок. 

Відповідно, можна стверджувати, що поява загроз 

мотивує покращувати конкурентний стан, реалізо-

вувати інноваційні способи боротьби, з вищою 

ефективністю захищати економічні інтереси тощо. 

Постановка завдання. Метою дослідження є 

наукове обґрунтування загроз економічній безпеці в 

процесі посилення імпортозалежності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. За 

умови відсутності реальних ефективних управлін-

ських рішень у мінімізації ризиків дестабілізаційних 

змін виникають явища та процеси, що здатні нести 

критичні загрози у забезпеченні їх самодостатності 

та самостійності економіки. У результаті економіка 

змушена посилювати імпортну споживчу та сиро-

винно-ресурсну залежність, що ще більше поглиб-

лює кризовий фінансово-економічний стан, приско-

рює інноваційно-технологічний розрив та звужує 

масштаби соціально-економічного розвитку тощо. 

Тут варто виділити системні та функціонально-

структурні аспекти виникнення загроз економічній 

безпеці. 

Так, до системних порушень економічній без-

пеці може призвести дестабілізація внутрішнього 

ринку, про яку свідчитиме: 1) збільшення обсягів 

імпорту сумнівної та низького рівня якості; 

2) дестабілізація та демпінгування ціни на товари 

(послуги); 3) погіршення структурних характерис-

тик формування базової і доданої вартості; 

4) критичне зростання рівня залежності внутріш-

нього споживання імпорту; 5) погіршення кон’юнк-

турних характеристик у більшості сегментів внут-

рішнього ринку (зайнятості, оплати праці, доходів і 

витрат, ін.); 6) надмірні суспільно-психологічні 

зрушення в системі споживчих настроїв і 

привілейованого ставлення до придбання товарів за 

кордоном [8, с. 78-83; 9, с. 138-240; 10, с. 105-112].  

Очевидно, що за таких умов місцевим товаро-

виробникам варто з вищою відповідальністю підхо-

дити до задоволення поточних і формування перс-

пективних потреб споживачів та тісніше узгоджу-

вати напрями розвитку бізнес-процесів із інтересами 

місцевого населення. Відповідно, можна буде очіку-

вати на забезпечення та підтримання високого рівня 

лояльності споживачів, а відтак стримати залеж-

ність внутрішньорегіонального та локального рин-

ків від імпорту продукції.  

Виражений характер посилення загроз еконо-

мічній безпеці має деформація системи суспільного 

відтворення, яка виникає за умови відсутності 

належних структурних та інституціональних змін на 
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різних рівнях державного управління. Відповідно, у 

кожній із сфер утворюються процеси, які лише 

пришвидшують зовнішньоекономічну залежність та 

руйнують внутрішній потенціал для протидії впливу 

низки негативних чинників. Йдеться про критичне 

зниження потенціалу виробничого комплексу (сфе-

ра виробництва), посилення залежності системи 

розподілу (дистрибуції) від імпортних поставок 

(сфера розподілу), деформацію природи сфери 

обміну у зв’язку з територіальною неузгодженістю 

походження і споживання товарів (сфера обміну), 

недовиконання базових функцій системи споживан-

ня внаслідок узалежнення від задоволення потреб у 

товарах і послугах шляхом імпорту (сфера 

споживання). 

Відомо, що економічна безпека залежить від 

сформованості та розвитку бізнес-середовища. Так, 

на регіональному рівні зміни у бізнес-середовищі 

можуть, з однієї сторони, бути максимально 

контрольованими та передбачуваними, а з іншої, – 

мати вкрай негативний вплив на базові та 

пріоритетні види економічної діяльності. Врахову-

ючи проблему посилення імпортозалежності, варто 

виділити низку девіантних процесів, що засвідчують 

критичні негативні відхилення від утверджених у 

бізнес-середовищі ціннісно-нормативних стандар-

тів. Зокрема, до девіантних процесів у системі 

бізнес-середовища відносимо: 1) посилення рівня 

монополізації та концентрації на споживчому 

ринку; 2) зростання передумов до збільшення 

тіньової (прихованої) економічної діяльності; 

3) деформацію конкурентного середовища шляхом 

лобіювання поставок імпорту, експортно-імпортних 

операцій, ін.; 4) послаблення ролі і значимості 

місцевої бізнес-інфраструктури. 

На будь-якому етапі державного регулювання 

системи забезпечення економічної безпеки держави 

та регіонів існує залежність від сформованості та 

ефективності використання капіталу. Водночас 

“втеча” капіталу призводить до досить негативних 

наслідків, які у майбутньому складно нівелювати. 

Так, в процесі посилення імпортозалежності міс-

цевими державними адміністраціями повинні 

докладатися всі зусилля для перешкоджання виве-

денню грошових ресурсів із виручкою імпортерів, 

інвестування і реінвестування у виробничі комп-

лекси-нерезиденти, критичного проникнення іно-

земного капіталу в банківську систему та зростання 

імпортозалежності банківських і фінансово-кредит-

них послуг, необґрунтованого зростання послуг та 

вартості іноземної валюти. Саме в умовах істотного 

браку та складного доступу в регіонах до фінансово-

інвестиційних ресурсів їх збереження та збільшення 

може успішно забезпечити відновлення позицій і 

становлення конкурентоспроможного виробництва. 

Більше того, варто очікувати й на позитивні зміни в 

інших сферах суспільного відтворення, де домінант-

не значення матимуть місцеві та вітчизняні товаро-

виробники.  

Безсумнівно, що головною ознакою економіч-

ного розвитку є отримання та розширення кон-

курентних переваг суб’єктів базових видів госпо-

дарської діяльності. Йдеться про конкурентні 

переваги у сферах інновацій та інвестування, 

виробництва, просування та популяризації продук-

ції тощо. Водночас у результаті їх “пригнічення” 

варто очікувати на посилення дестабілізаційного 

зовнішньоекономічного впливу на економічну 

безпеку. Так, до чинників “пригнічення факторних 

конкурентних переваг” варто віднести: 1) послаб-

лення мотивації до розробки і впровадження 

інновацій; 2) зниження економічної ефективності 

створення територіально-галузевих замкнутих ви-

робничих циклів; 3) зменшення мотивації переходу 

зі сфери торговельного посередництва до вироб-

ничого бізнесу; 4) ускладнення умов зростання 

суб’єктів малого бізнесу до середніх та великих 

підприємницьких структур; 5) нівелювання переваг 

виробництва якісної та конкурентоспроможної 

продукції. 

Поряд із системними загрозами варто розгля-

нути й функціонально-структурні, що впливають на 

окремі сфери забезпечення економічної безпеки [11, 

с. 52-60]. Насамперед виділимо функціональні заг-

рози послаблення економічної безпеки, а саме: 

фінансові, інвестиційні, інноваційні, продовольчі, 

соціально-демографічні. Виникнення таких загроз 

суттєво порушує базові основи налагодження внут-

рішнього виробництва конкурентоспроможної про-

дукції та перешкоджає реалізації ресурсного потен-

ціалу регіону у вирішенні проблем імпорто-

залежності. У підсумку можливе часткове розв’язан-

ня стратегічних завдань регіональної політики 

імпортозаміщення, що в подальшій її реалізації 

вимагатиме додаткового залучення ресурсів, у т.ч. 

зовнішніх. 

Також виникають загрози економічній безпеці 

через структурні дисбаланси в економіці. Зокрема, 

вкрай негативно може вплинути незбалансованість 

інвестиційно-інноваційної активності, доданої вар-

тості, структури капіталу, секторальної структури 

бізнесу, ділової активності. Саме за такими напря-

мами формується потенціал імпортозамінного 

виробництва в регіоні і, таким чином, місцеві 

державні адміністрації повинні створювати усі мож-

ливі сприятливі умови для попередження відповід-

них загроз. Результативність таких дій можна буде 

оцінити через обсяги товарообороту товарів (робіт, 

послуг) внутрішнього виробництва, кількість об’єк-

тів торгівлі з провідною спеціалізацією на продажу 

товарів місцевого та вітчизняного виробництва 

тощо. При цьому важливо, щоб збільшувалася 

частка продажу інноваційно-технологічних вітчиз-

няних товарів та товарів, які є регіональними 

(місцевими) брендами або торговими марками з 

високою доданою вартістю та конкурентоспромож-

ністю. 

Важливою умовою забезпечення економічної 

безпеки є повне виконання внутрішньорегіональним 

та локальними ринками базових функцій, які сто-

суються регулювання, стимулювання, контролю, 

інтеграції та інших аспектів товарно-грошових 

відносин. Водночас пригнічення реалізації базових 

функцій ринку створює суттєві загрози економічній 

безпеці. Йдеться про порушення безперервності та 

взаємозв’язків процесів суспільного відтворення, 
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спотворення інформаційної обізнаності споживача 

про вітчизняні та місцеві товари (послуги), неадек-

ватне встановлення ринкових цін на споживчі 

товари (послуги), неналежне стимулювання внут-

рішнього виробництва продукції підвищеного 

суспільного попиту, незбалансоване розподілення 

засобів виробництва і предметів споживання. Такі 

умови на ринку не лише посилюють експансію 

імпорту, а й не дозволяють належним чином налаго-

дити імпортозамінне виробництво та сформувати 

широкомасштабну пропозицію місцевих і вітчизня-

них товарів. 

Також актуальною є реалізація функцій держав-

ної політики забезпечення економічної безпеки 

розвитку внутрішнього ринку, які стосуються 

управлінських аспектів формування оптимальних 

структурних співвідношень обсягів постачання, 

продажу та споживання товарів (послуг) імпортова-

них і вітчизняного виробництва. Втім, на рівні регіо-

нів можуть виникати ускладнення щодо реалізації 

функцій державної політики, які й перешкоджати-

муть реалізації комплексу заходів регулювання з 

обмеження надходження на ринок імпортних 

аналогів продукції імпортозаміщення. Йдеться про: 

1) зростання інституційно-економічної обмеженості 

владних структур із реалізації мотиваційних прог-

рам розвитку економіки; 2) ускладнення комплекс-

ного планування соціально-економічного розвитку 

території; 3) зниження дієздатності організаційно-

управлінської системи регулювання внутрішнього 

ринку і місцевого виробництва; 4) послаблення 

спроможності реалізації функції державного конт-

ролю за процесами у сферах виробництва, розпо-

ділу, споживання [12, с. 20-29]. 

На наш погляд, остаточні висновки про 

забезпеченість економічної безпеки варто робити з 

огляду на тенденції у сфері споживання. Зокрема, 

критичний вплив на економічну безпеку може мати 

зниження частки продажу і споживання товарів 

(послуг) інвестиційного характеру, послаблення 

інституційних можливостей системи прав спожи-

вача, зменшення можливостей і рівня впливу 

системи організації з розвитку споживчо-купівель-

них переваг населення. Водночас такі деструктивні 

зміни у внутрішньорегіональній системі споживан-

ня є явним підтвердженням низької ефективності 

політики імпортозаміщення та невдалого проведен-

ня структурних реформ у подоланні ринкових 

деформацій. 

Таким чином системні загрози економічній 

безпеці варто розділяти стосовно негативних наслід-

ків дестабілізації внутрішнього ринку, сфер дефор-

мації системи суспільного відтворення, девіантних 

процесів у системі бізнес-середовища, чинників 

“пригнічення факторних конкурентних переваг”, 

джерел “втечі” капіталу, а функціонально-структур-

ні – функціональних напрямів послаблення еконо-

мічної безпеки регіону, напрямів структурних дис-

балансів в економіці, пригнічення реалізації базових 

функцій ринку, ускладнення реалізації функцій 

державної політики забезпечення економічної без-

пеки розвитку внутрішнього ринку, структурних 

характеристик внутрішньорегіональної системи 

споживання (рис. 1).  

Варто відмітити, що загрози економічній без-

пеці призводять до утворення негативних тенденцій 

на макроекономічному рівні. Зокрема, можуть вини-

кати непередбачувані зміни у галузевих секторах 

економіки, загальнодержавній інституційній сис-

темі, кон’юнктурі національного ринку, підпри-

ємницькому середовищі тощо. У праці [1, с. 26] 

автор вважає, що виявлення і вжиття заходів, 

спрямованих на запобігання загрозам економічній 

безпеці регіону, припускає аналіз прогнозованого 

стану макроекономічного середовища внаслідок 

виконання прийнятих раніше стратегічних еконо-

мічних і науково-технічних рішень. Тут варто 

погодитися з твердженнями науковця, адже пра-

вильно розроблений макроекономічний план захо-

дів забезпечення економічної безпеки держави доз-

волятиме раціонально підходити до їх реалізації на 

регіональному рівні і, таким чином, попереджати 

виникнення загроз економіці регіону. 

Більше того, непередбачувані явища в системі 

економічної безпеки регіону в міру ефективного 

державного регулювання суспільно-економічних 

відносин не спричинятимуть досить критичного 

впливу на економіку держави, а проблеми, що 

виникли, здатні будуть самостійно вирішуватися 

місцевими державними адміністраціями. Це 

особливо актуально при реалізації політики 

імпортозаміщення, коли на рівні регіонів часто 

відсутні реальні механізми та можливості для 

становлення конкурентоспроможного виробництва 

продукції і захисту ринку від надмірного імпорту. 

Висновки і перспективи подальших 

досліджень у даному напрямі. В міру насичення 

внутрішньорегіонального та локальних ринків 

імпортними товарами послідовно наростає рівень 

загроз дестабілізації системи економічної безпеки 

регіону, які переростають у проблеми трансформації 

суспільного відтворення, нестабільності капіталу та 

інвестицій, деформації факторних конкурентних 

переваг місцевих підприємств, порушення функцій 

державної політики забезпечення економічної 

безпеки ринку, модифікації внутрішньорегіональної 

системи споживання, змін у стабільності та 

ефективності ринків, бізнес-середовищі, системі 

традиційної структури економічної безпеки регіону.  

Загрози економічній безпеці регіону системного 

характеру, що мають критично негативний вплив на 

економічну безпеку, формуються за напрямами 

дестабілізації внутрішнього ринку, деформації 

системи суспільного відтворення, девіантних 

процесів у системі бізнес-середовища, пригнічення 

факторних конкурентних переваг, “втечі” капіталу. 
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Рис. 1. Типологізація системних та функціонально-структурних загроз економічної безпеки 

 

ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ РЕГІОНУ 

Системні загрози безпеки  

Функціонально-структурні загрози безпеки 

За негативними наслідками 

дестабілізації внутрішнього 

ринку: 
- збільшення обсягів імпорту 

сумнівної та низького рівня якості; 

- дестабілізація та демпінгування ціни 

на товари (послуги); 

- погіршення структурних 

характеристик формування базової і 

доданої вартості; 

- критичне зростання рівня 

залежності внутрішнього споживання 

імпорту; 

- погіршення кон’юнктурних 

характеристик у більшості сегментів 

внутрішнього ринку (зайнятості, 

оплати праці, доходів і витрат, ін.); 

- надмірні суспільно-психологічні 

зрушення в системі споживчих 

настроїв і привілейованого ставлення 

до придбання товарів за кордоном 

За сферами деформації системи 

суспільного відтворення: 
- критичне зниження потенціалу 

виробничого комплексу; 

- посилення залежності системи 

розподілу (дистрибуції) від 

імпортних поставок; 

- деформація природи сфери обміну 

у зв’язку з територіальною 

неузгодженістю походження і 

споживання товарів; 

- недовиконання базових функцій 

системи споживання внаслідок 

узалежнення від задоволення 

потреб у товарах і послугах шляхом 

імпорту 

За девіантними процесами у 

системі бізнес-середовища: 
- посилення рівня монополізації 

та концентрації на споживчому 

ринку; 

- зростання передумов до 

збільшення тіньової 

(прихованої) економічної 

діяльності; 

- деформація конкурентного 

середовища шляхом 

лобіювання поставок імпорту, 

експортно-імпортних операцій, 

ін.; 

- послаблення ролі та 

значимості місцевої бізнес-

інфраструктури 

За джерелами «втечі» капіталу: 
- виведення грошових ресурсів з виручкою імпортерів; 

- інвестування та реінвестування у виробничі 

комплекси-нерезиденти; 

- критичне проникнення іноземного капіталу в 

банківську систему та зростання імпортозалежності 

банківських і фінансово-кредитних послуг; 

- необґрунтоване зростання послуг та вартості іноземної 

валюти 

За чинниками «пригнічення факторних 

конкурентних переваг»: 
- послаблення мотивації до розробки та впровадження 

інновацій; 

- зниження економічної ефективності створення 

територіально-галузевих замкнутих виробничих 

циклів; 

- зменшення мотивації переходу з сфери 

торговельного посередництва до виробничого бізнесу; 

- ускладнення умов зростання суб’єктів малого бізнесу 

до середніх та великих підприємницьких структур; 

- нівелювання переваг виробництва якісної та 

конкурентоспроможної продукції 

За ускладненням реалізації функцій державної 

політики забезпечення економічної безпеки розвитку 

внутрішнього ринку: 
- ускладнення комплексного планування соціально-

економічного розвитку території; 

- зростання інституційно-економічної обмеженості владних 

структур з реалізації мотиваційних програм розвитку економіки; 

- зниження дієздатності організаційно-управлінської системи 

регулювання внутрішнього ринку і місцевого виробництва; 

- послаблення спроможності реалізації функції державного 

контролю за процесами у сферах виробництва, розподілу, 

споживання 

За структурними характеристиками 

системи споживання: 
- зниження частки продажу і споживання товарів 

(послуг) інвестиційного характеру; 

- послаблення інституційних можливостей системи 

прав споживача; 

- зменшення можливостей і рівня впливу системи 

організації з розвитку споживчо-купівельних 

переваг населення 

За функціональними 

напрямами послаблення 

економічної безпеки 

регіону: 
- фінансові; 

- інвестиційні; 

- інноваційні; 

- продовольчі; 

- соціально-демографічні 

За напрямами структурних 

дисбалансів в економіці 

щодо: 
- інвестиційно-інноваційної 

активності; 

- доданої вартості; 

- структури капіталу; 

- секторальної структури бізнесу; 

- ділової активності 

За пригніченням реалізації базових функцій 

ринку: 
- порушення безперервності та взаємозв’язків 

процесів суспільного відтворення; 

- спотворення інформаційної обізнаності споживача 

про вітчизняні та місцеві товари; 

- неадекватне встановлення ринкових цін на 

споживчі товари (послуги); 

- неналежне стимулювання внутрішнього вироб-

ництва продукції підвищеного суспільного попиту; 

- незбалансоване розподілення засобів виробництва і 

предметів споживання 
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Кваліфікаційними ознаками функціонально-

структурних загроз визначено напрями послаблення 

економічної безпеки регіону, структурних дисба-

лансів в економіці, пригнічення реалізації базових 

функцій ринку, ускладнення реалізації функцій 

державної політики забезпечення економічної без-

пеки розвитку внутрішнього ринку, структурних 

змін внутрішньорегіональної системи споживання. 

Водночас нездатність органів регіональної влади 

нівелювати загрози призводить до посилення нега-

тивних макроекономічних тенденцій, порушень у 

структурно-функціональних сферах системи націо-

нального господарства, а також чинить прямий нега-

тивний вплив на складові економічної безпеки 

держави, що й потребує детального наукового 

обґрунтованого дослідження. 
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БЮДЖЕТНІ ВИДАТКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

УКРАЇНИ 

 
Анотація. Стаття присвячена розкриттю взаємозв’язку між бюджетними видатками та 

темпами соціально-економічного розвитку України. Визначено макроекономічні чинники, що 

впливають на формування бюджетної політики держави. Сучасний стан дохідної та видаткової 

частини бюджету в умовах сучасних трансформацій господарського життя зумовлює пошук 

можливих напрямів оптимізації цього процесу. Встановлено, що сучасний стан бюджету держави 

має незбалансовану структуру, що спричинює безліч негативних явищ суспільно-економічного 

розвитку країни. Бюджет є особливою формою перерозподільних відносин, тому потребує значного 

правового регулювання. Обґрунтовано необхідність законодавчого закріплення процедури розроблення 

бюджетної стратегії як інструмента збалансування та формування бюджету за цільовим сценарієм 

з урахуванням пріоритетів соціально-економічного розвитку держави. Використовуючи 

мультиплікатор державних видатків, визначено вплив бюджетних видатків на валовий внутрішній 

продукт. Доведено, що державні видатки є вагомим фактором стимулювання економічного 

зростання України за умови оптимізації їх структури та напрямів фінансування. Новизна отриманих 

результатів полягає у розвитку теоретико-організаційних та прикладних засад застосування 

розроблених моделей бюджетного регулювання на практиці. Отримані результати мають практичне 

значення для забезпечення зміцнення фінансової основи державного самоврядування, підвищення 

ефективності процесу формування видаткової частини державного бюджету та децентралізації 

управління бюджетними коштами. 
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BUDGET EXPENDITURES AS A TOOL OF STATE REGULATION 

OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE 

 
Abstract. The article is devoted to the disclosure of the relationship between budget expenditures and pace 

of socio-economic development of Ukraine. The macroeconomic factors influencing the formation of the state 

budget policy are determined. The current state of the income and expenditure part of the budget in the 

conditions of modern transformations of economic life determines the search for possible directions of 

optimization of this process. It is established that the current condition of the state budget has an unbalanced 

structure, which causes a lot of negative phenomena of social and economic development of the country. The 

budget is a special form of redistributive relations, and therefore requires significant legal regulation. The 

necessity of legislative fixing of the budget strategy development as a balancing tool and budget formation in 
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the target scenario, taking into account the priorities of socio-economic development of the state, is 

substantiated. Using the multiplier of state expenditures, the influence of budgetary expenditures on the gross 

domestic product is determined. It is proved that public expenditures are a significant factor in stimulating 

Ukraine's economic growth, providing the optimization of their structure and funding directions. The novelty 

of the results obtained is the development of the theoretical-organizational and applied principles of the 

application of developed models of budgetary regulation in practice. The obtained results are of practical 

importance for strengthening the financial basis of state self-government, increasing the efficiency of the 

process of forming the expenditure part of the state budget and decentralizing of budget funds management. 

 

Key words: budget expenditures, socio-economic development, multiplier of state expenditures, 

macroeconomic indicators, budget. 

 
Постановка проблеми. Бюджетна політика є 

важливим елементом фінансової політики та одним 

з ключових інструментів реалізації економічної та 

соціальної політики держави. Саме бюджетна полі-

тика значною мірою уособлює місце та роль 

держави у регулюванні соціальних та економічних 

процесів та забезпеченні макроекономічного зрос-

тання. Бюджетна політика впливає на економічне 

зростання, його темпи та якість. Виконання держа-

вою її функцій залежить від рівня фінансування та 

ефективності використання виділених коштів. Ана-

ліз структури видатків бюджету, а саме: частки 

видатків на виконання кожної функції держави в їх 

загальній сумі та у ВВП, дає змогу визначити, які 

функції є пріоритетними на кожному етапі соціаль-

но-економічного розвитку країни і чи співпадають 

вони з проголошеними в бюджетних резолюціях 

пріоритетами бюджетної політики.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Значна увага сучасних дослідників, а саме: 

В. Дем’янишина, В. Геєця, Б. Кабаці, В. Копилова, 

І. Луніної, І. Чугунова та інших, спрямована на вив-

чення факторів, які формують політику у сфері 

видатків бюджету в контексті їх впливу на 

соціально-економічні процеси. Так, І. Луніна зазна-

чає, що за допомогою політичних та економічних 

факторів відбуваються зміни рівня державних 

видатків. Серед найвагоміших виокремлюються: 

зміна структури потреб домогосподарств та зростан-

ня питомої ваги потреб, які задовольняються держа-

вою; зміна відносного значення благ і послуг, надан-

ня яких державою зумовлене наявністю зовнішніх 

ефектів; проведення стабілізаційної політики; збіль-

шення державного боргу та зростання процентних 

витрат; демографічні зміни [4]. 

І. Чугунов стверджує, що “бюджетна політика 

повинна визначитися з одного боку, з урахуванням 

циклічності економічного розвитку, з другого – 

стану державних фінансів і запасу стійкості бюджет-

ної системи, суттєве зменшення якої може призвес-

ти до ускладнення проведення ефективного держав-

ного регулювання для позитивного впливу на еконо-

мічне зростання” [5]. 

Більшість наукових праць названих вчених 

економістів орієнтована на виявлення загальних 

тенденцій функціонування видатків державного 

бюджету та напрями розподілу коштів. Водночас 

бракує наукових і практичних напрацювань щодо 

окреслення шляхів оптимізації використання ресур-

сів державного бюджету, які б відповідали сучасним 

вимогам і задовольняли потреби суспільства. Отже, 

важливість поставленої проблеми та її малодос-

лідженість і визначили вибір теми роботи, зумовили 

її актуальність, теоретичну і практичну значимість. 

Постановка завдання. Зважаючи на актуаль-

ність зазначених проблем, метою статті є виявлення 

впливу бюджетних видатків на макроекономічні 

показники соціально-економічного розвитку та роз-

робка рекомендацій, які сприяли б вирішенню 

невідкладних питань розвитку економіки і соціаль-

ної сфери. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Зміна структури видатків державного бюджету 

істотно впливає на зміну соціально-економічних 

показників країни. Саме зміна зазначеної структури 

може вплинути на розподіл доходів та використання 

наявних ресурсів. При збільшенні витрат на соціаль-

ні трансферти підвищується загальний рівень дохо-

дів населення, а тому й збільшується сукупний 

попит у країні. Натомість збільшення державних 

закупок призводить до збільшення загального 

обсягу продаж, зростання сукупного випуску, ско-

рочення запасів і, в кінцевому результаті, до еконо-

мічного зростання. 

Серед інструментів державного регулювання 

економічного зростання одне з провідних місць 

займають фінансово-податкові інструменти. Держа-

ва використовує бюджетні, податкові, фінансові 

інструменти, за допомогою яких здійснюється роз-

поділ товарних, грошових та інвестиційних потоків 

у країні. Їхнє призначення полягає у використанні 

бюджетної архітектоніки, яка визначається співвід-

ношенням основних елементів бюджетної системи, 

для впливу на розвиток економіки [1]. 

Одним із основних фінансово-податкових 

інструментів механізму державного регулювання 

економічного зростання є політика державних ви-

датків. Збільшення державних видатків призводить 

до розширення обсягу виробництва на більшу вели-

чину, що можна поєднати з виникненням так зва-

ного “мультиплікативного ефекту” [1]. 

Мультиплікатор державних видатків вказує на 

зміну виробництва при зростанні видатків на одну 

одиницю. Її величина залежить від граничної  схиль-

ності до споживання, частки податків та схильності 

економічних суб’єктів частину видатків спрямову-

вати на закупівлю імпортних товарів. 

Співвідношення частки податків, що держава 

вилучає з доходів, та граничної схильності до 

споживання до придбання імпортних товарів 
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спричиняють протилежний ефект розвитку 

товарного ринку. Їх зростання може спричинити 

збільшення державних видатків на розвиток 

економіки і, як наслідок, зменшення величини 

мультиплікативного ефекту. 

Теоретичне відображення величини мульти-

плікатора можна відобразити [1]: 

 

відповідно: 

МДВ – величина мультиплікатора видатків 

державного бюджету;  

ГСЗ – гранична схильність до заощаджень; 

ГСС – гранична схильність до споживання;  

ГСІ – гранична схильність до імпортування;  

t – ставка податків у доходах; 

ГСС – гранична схильність до споживання, що 

визначає величину додаткового споживання, яку 

спричиняє додаткова гривня доходу, тобто це 

відношення будь-якої зміни в споживанні до зміни в 

доході, яка зумовила цю зміну в споживанні [1, 3]. 

Також одним із чинників, які впливають на 

зміну мультиплікатора видатків державного бюдже-

ту, є податкова політика. Тому в розрахунках вико-

ристовується частка податків у ВВВ (t), що означає 

відношення суми податкових надходжень до ВВП. 

Для країни, яка не має торговельно-економічних 

відносин з іншими державами, тобто в умовах 

закритої країни, мультиплікатор державних витрат 

можна визначити, врахувавши граничну схильність 

до споживання та податкові надходження у % до 

ВВВ. Та, розраховуючи мультиплікатор державних 

витрат для України, яка вважається відкритою 

країною, потрібно також визначити граничну схиль-

ність до імпорту, тобто врахувати, на скільки одини-

ць зміняться витрати на імпорт при зміні ВВП [55, 

28]. 

Отже, при розрахунку мультиплікатора держав-

них витрат необхідно визначити показники розвитку 

економіки, такі як: споживчі витрати, видатки 

зведеного бюджету, імпорт товарів, курс гривні у 

співвідношенні до долара США, податкові надхо-

дження та ВВП. 

Враховуючи вищеперелічені показники, розра-

ховуємо мультиплікатор державних видатків 

(табл. 1). 

Таблиця 1 

Динаміка показників розвитку державної економіки 

 

Показники 

Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

ВВП, млрд грн 949,9 914,7 1083,1 1253,0 1687,8 

Видатки ЗБ, у % до ВВП 32,6 33,6 37,0 33,3 29,2 

Видатки з бюджету (ДВ), млрд грн 312,0 307,4 400,3 416,9 492,4 

Імпорт товарів та послуг (І), млрд дол 85,5 45,4 64,4 97,8 99,2 

Податкові платежі (П), млрд грн 227,2 208,1 240,3 234,5 326,7 

Податкові платежі (П), у % до ВВП 3,9 22,8 22,2 17,8 23,2 

Ставка податків у доходах (t) 0,24 0,23 0,22 0,23 0,21 

Споживчі витрати (С), млрд грн 582,5 90,2 701,1 897,4 989,1 

Гранична схильність до споживання 0,695 -0,219 0,659 0,741 0,791 

Гранична схильність до імпортування 0,628 2,753 0,719 0,838 0,818 

Розраховано  автором за джерелом [8, 9]. 
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Зазвичай гранична схильність до споживання 

коливається в межах 0<МРС<1. Тобто при зростанні 

доходів домогосподарства збільшують споживання, 

але порівняно з темпом зростання доходів спожи-

вання зростає повільнішим темпом. Розрахувавши 

граничну схильність до споживання у 2013-2015 

роках, бачимо, що найнижчий рівень споживання 

був у 2015 році (0,659). Це означає, що з додаткової 

гривні доходу 65,9 копійки було направлено на 

споживання, а 34,1 копійка не витрачалася, а 

спрямовувалася на заощадження. З 2013 до 2015 

року цей показник мав тенденцію до зниження, а з 

2015 року до 2017 року – до збільшення. Цікавим є 

показник граничної схильності до споживання, 

оскільки має від’ємне значення, коли країна 

витрачає більше свого граничного доходу, тобто 

“живе в борг”. Підтвердити це ми можемо за допо-

могою динаміки державного боргу, який із 2013 

року почав зростати як у номінальному обсязі 

(рис. 1), так і у відсотковому до ВВП (рис. 2). 
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Рис. 1. Динаміка державного  боргу, млрд грн 

Побудовано автором за джерелом [8, 9]. 
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Рис. 2. Динаміка державного боргу, у % до ВВП 

Побудовано автором за джерелом [8, 9]. 
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Як свідчать результати проведених розрахунків 

(табл. 1), частка податків до ВВП протягом 2015-

2017 років не має сталої тенденції та коливається у 

межах 17,7-23,9%. Державний борг щороку зростає, 

досягнувши у 2015 році найбільшого значення – 

39,45 % ВВП. 

Розрахувавши граничну схильність до імпорту-

вання, визначимо значення мультиплікатора дер-

жавних видатків для України як для відкритої 

держави (табл. 2). 

Таблиця 2 

Значення мультиплікатора державних 

видатків України 

Рік Значення МДВ 

2013 МДВ  = 1 / (1-0,695*(1-

0,239)+0,628) = 0,879 

2014 МДВ  = 1 / (1-(-0,219)*(1-

0,228)+2,753) = 2,267 

2015 МДВ  = 1 / (1-(-0,659)*(1-

0,222)+0,719) = 0,8229 

2016 МДВ  = 1 / (1-0,741*(1-

0,178)+0,838) = 0,763 

2017 МДВ  = 1 / ( 1-0,841*(1-0,232)+0,92) 

= 0,421 

Величина мультиплікатора у 2014 році 2,267 

характеризує ситуацію в країні, коли збільшення 

державних видатків має стимулюючий вплив на 

величину ВВП. І навпаки, зменшення величини 

мультиплікатора у 2015-2017 роках може бути 

спричинене двома чинниками: зменшення спожи-

вання вітчизняних товарів або збільшення обсягу 

імпорту. 

Одним із фінансово-податкових елементів меха-

нізму стимулювання економічного зростання є 

структура видатків державного бюджету. Видатки 

мають сприяти досягненню цілей економічного 

зростання. Адже економічне зростання залежить від 

структури державних видатків та розміру видатків 

розвитку. Та на практиці не завжди збільшення 

видатків сприяє покращенню основних макро-

економічних показників держави. 

Проведемо дослідження впливу збільшення ви-

датків на розмір ВВП на основі останніх п’яти років 

(рис. 3). 

Рис. 3 ілюструє прямо пропорційну залежність 

державних видатків і ВВП. Адже збільшення 

видатків державного бюджету сприяє збільшенню 

ВВП. Тільки у 2014 році при збільшенні видатків на 

20,5 млрд грн ВВП знизився на 35,2 млрд грн. Отже, 

все ж таки, не завжди збільшення видатків стимулює 

збільшення ВВП. 

Також до фінансово-податкових елементів 

механізму стимулювання економічного зростання 

належить розвиток інвестиційної діяльності. За 

останні декілька років спостерігається значне 

зниження бюджетних інвестицій. Підтвердженням 

цього є відповідність динаміки зростання ВВП і 

питомої ваги видатків у ВВП. Існує обернена 

залежність між темпами зростання ВВП і реального 

зростання частки поточних видатків у ВВП. Отже, 

зростання поточних видатків не сприяє зростанню 

національної економіки. Також зниження суми 

капітальних видатків, головним чином видатків на 

придбання основного капіталу, не сприяє 

стимулюванню економічного зростання. 
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Рис. 3. Динаміка видатків державного бюджету та ВВП України, млрд грн 

Побудовано автором за джерелом [8,9]. 
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Висновки і перспективи подальших дослі-
джень у даному напрямі. Проведений аналіз дозво-

лив виявити, що обсяг видатків, безперечно, впливає 

на соціально-економічний стан у державі, а саме: 

зростання державних видатків зумовлено зрос-

танням ВВП, зростанням гарантованого та прямого 

боргу держави. Також за допомогою “мультиплі-

кативного ефекту” ми виявили вплив зміни держав-

них видатків на обсяг виробництва в країні, враху-

вавши величину граничної схильності до спожи-

вання, заощадження та імпортування, а також ставку 

податків у доходах. Ми дійшли висновку, що 

великий вплив на збільшення видатків має величина 

державного боргу. Щороку зростає сума державного 

боргу в млрд. грн. також у відсотковому співвід-

ношенні до ВВП держави. Здійснивши порівняль-

ний аналіз, ми виявили пропорційну залежність між 

величиною державних видатків та сумою ВВП, адже 

при зростанні видатків зростає і сума ВВП.  

Оптимізація видаткової частини бюджету може 

бути досягнута шляхом перегляду пропорцій 

розподілу ВВП та соціальних стандартів. На нашу 

думку, підвищення частки оплати праці у ВВП до 

50-60 % (на рівні розвинутих країн світу), 

мінімальної заробітної плати до середньоєвропей-

ського рівня дало б змогу не тільки наповнити 

бюджет, пенсійний та інші соціальні фонди, а й 

суттєво скоротити кількість громадян, які отриму-

ють із бюджету соціальні виплати, значно збільшити 

обсяг виплат кожному потребуючому, одночасно 

скоротивши загальний обсяг видатків на соціальний 

захист населення. Вивільнені кошти можна спряму-

вати на розвиток економіки. З урахуванням спаду 

попередніх років можна зазначити, що економіка 

України має суттєві резерви збільшення ВВП за 

рахунок внутрішніх джерел без значних капітало-

вкладень та за рахунок підвищення внутрішнього 

попиту. Окрім того, важливим є збільшення обсягів 

внутрішніх інвестицій паралельно зі створенням 

сприятливих умов для залучення іноземних. 
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ДОСВІД ПРОМИСЛОВО РОЗВИНЕНИХ КРАЇН ЩОДО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 

УКРАЇНИ В СФЕРІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

 
Анотація. Стратегія промислово розвинених країн щодо побудови інформаційного суспільства 

базується на реалізації програм спільного виконання, довготермінових проектах. Велика увага урядів 

базується на досягненні мережевих переваг, а саме: визначенні довгострокових та багатопрофільних 

цілей, високого рівня управлінської автономії інформаційної сфери. Інформаційна політика ЄС 

передбачає забезпечення поваги до прав людини і, зокрема, свободи слова, при використанні і розробці 

нових інформаційних технологій за допомогою регулювання і саморегулювання. В Україні розвиток 

інформаційної сфери визначається державною інформаційною політикою та Національною 

програмою інформатизації. У зв’язку з цим здійснено аналіз інформаційної сфери України, досліджено 

проблеми національного інформаційного ринку, запропоновано ґрунтовні положення щодо розвитку 

інформаційного суспільства в Україні на основі досвіду промислово розвинених країн.  
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Abstract. The strategy of industrialized countries regarding the building of an information society is based 

on the implementation of joint programs, long-term projects. The great attention of governments is based on 

the achievement of network advantages, in particular: definition of long-term and multi-profile goals, high 

level of administrative autonomy of the information sphere. The EU's information policy implies respect for 

human rights, and, in particular, freedom of speech, when using and developing the new information 

technologies through regulation and self-regulation. In Ukraine, the development of the information sphere is 

determined by the state information policy and the National Program of Informatization. Considering this, the 

analysis of the information sphere of Ukraine was carried out, the problems of the national information market 

were investigated and grounded provisions on the development of the information society in Ukraine based on 

the experience of the industrially developed countries were proposed. 
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Постановка проблеми. Для України на сучас-

ному етапі розвитку постають виклики, пов’язані з 

інформаційними війнами, спрямованими проти 

національного суверенітету та територіальної ціліс-

ності, негативною інформаційною політикою окре-

мих країн, низькою ефективністю заходів щодо 

розповсюдження і запобігання неправдивої інфор-

мації. Активізація розвитку інформаційних проце-

сів, бурхливе становлення світової інформаційної 

сфери вимагає вдосконалення державної інфор-

маційної політики.  
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Сучасний розвиток і структуризація вітчизняного 

ринку інформаційних ресурсів являє собою так звану 

систему, що охоплює різні види відносин у 

економічній, правовій та організаційній сферах і 

опосередковує процеси створення та купівлі-продажу 

інформаційних ресурсів (під ними розуміють 

технології, товари, продукти, послуги). Головні 

заходи повинні бути спрямовані на забезпечення 

державних інтересів України і не суперечити соціа-

льним інтересам громадян країни. Всі ці питання 

повинні вирішуватися шляхом здійснення ефективної 

інформаційної політики. 

Для цього важливим є виявлення та дослідження 

чинників впливу об’єктивного та суб’єктивного 

характеру на вітчизняну інформаційну сферу. Одним 

із напрямів визначено аналіз прогалин у 

інформаційній політиці нашої країни та необхідності 

її удосконалення в процесі євроінтеграції на основі 

використання досвіду промислово розвинених країн. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Висвітлення питань розвитку та проблем функціону-

вання державної інформаційної політики країн, у 

тому числі базових засад, напрямів реалізації інфор-

маційно-комунікаційних функцій, висвітлює 

І. Арістова [1], забезпечення інформаційної симетрії 

описує Н. Нижник [2], функціонування державної 

інформаційної політики та захисту інформації розгля-

дається у наукових працях Г. Почепцова [3]. Питання 

нормативного закріплення національних інфор-

маційних ресурсів та проблематику визначення 

організаційно-правових засад інформаційної по-

літики України аналізував О. Соснін [4]. Пріоритетні 

напрями розвитку інформаційної сфери в Україні 

досліджував А. Колодюк [5]. 

Арістова І. у своїй роботі зазначає, що інформа-

ційний потенціал України є важливим складником 

економічного успіху. В рейтингу нових інформа-

ційних та телекомунікаційних технологій Україна 

посідає останні місця, тому, що не використовує 

повною мірою ці нові інструменти зростання. 

Інформаційно-телекомунікаційні технології забез-

печують істотний потенціал для зростання продук-

тивності економіки, їхнє використання необхідно 

розглядати як пріоритетне. Створення ефективної 

інформаційної економіки повинно бути стратегічним 

напрямком національної політики країни на шляху 

розвитку її економіки. 

На думку Г. Почепцова, масштабні структурні 

зміни, які відбулися в розвинених країнах світу про-

тягом останніх десятиліть, засвідчили перехід від 

“матеріальної” до “інформаційної” економіки, в якій 

інформація, знання та нові технології виступають 

стратегічним чинником та визначальним джерелом 

соціально-економічного розвитку. 

Постановка завдання – визначити проблеми 

впливу на розвиток державної інформаційної полі-

тики, проаналізувати досвід промислово розвинених 

країн в інформаційній сфері, описати пріоритетні 

напрями реалізації інформаційної політики на шляху 

ефективного розвитку країни. 

 

 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Сьогодні однією з основних причин посилення 

конкуренції у міжнародному масштабі є широке роз-

повсюдження деяких видів інформаційних тех-

нологій. У промислово розвинутих країнах саме 

інформаційні технології стали якісно новим видом 

зброї, яка і без того загострює конкурентну боротьбу 

між різними організаціями. Можна стверджувати, що 

тенденції впровадження інформаційних технологій у 

різноманітних організаціях в усіх регіонах світу є 

достатньо подібними, як в Америці, так і в Україні [1]. 

Цьому сприяють міжнародні процеси стандартизації 

та глобалізації інформаційних технологій, інтеграція 

країн до світового ринку. Разом з тим, існують 

фактори, які обумовлюють деякі особливості у 

практичному впровадженні інформаційних 

технологій у різних країнах. Адже зрозуміло, що 

застосування інформаційних технологій повинно 

бути економічно вигідним. А це у великій мірі 

обумовлюється економічним становищем країни та 

державною політикою в галузі інформатизації. Інші 

фактори, які пов’язуються зі станом розвитку еко-

номіки і розвиненістю інформаційної інфраструк-

тури, впливають на величину показника співвід-

ношення “собівартість-ефективність” для викорис-

таних інформаційних технологій.  

Зрозуміло, що збільшення прибутку за рахунок 

впровадження інформаційних технологій для роботи 

із зовнішньою інформацією можна отримати лише за 

умови наявності розвинутої інформаційної інфра-

структури та підготовленого прошарку користувачів. 

Незаперечним можна вважати твердження, що в 

промислово розвинутих країнах використання інфор-

маційних технологій стало життєво необхідною 

стратегією. В Україні ситуація дещо інша, економічна 

криза охопила більшість підприємств. Тому застосу-

вання інформаційних технологій на даному етапі є не 

настільки важливим, щоб спрямовувати значні кошти 

на внутрішні процеси інформатизації [2]. 

З іншого боку, розвинуті глобальні інформаційні 

інфраструктури в промислово розвинених країнах 

сприяють широкому застосуванню та підвищенню 

загальної ефективності виробництва продукції та 

послуг. Під інформаційною інфраструктурою 

розумітимемо структуру забезпечення всіх спожи-

вачів інформацією в конкретній країні, яка забезпечує 

можливість використання нових інформаційних 

технологій на базі широкого впровадження інфор-

маційно-обчислювальних ресурсів і автоматизованих 

систем зв’язку. Зокрема, в США продовжується 

впровадження грандіозного перспективного проекту, 

який одержав назву “Національна інформаційна 

інфраструктура”. У відповідності з цим проектом 

інформаційна інфраструктура повинна розвиватися 

еволюційним шляхом злиття комп’ютерних систем із 

засобами масової інформації в напрямку об’єднання 

декількох галузей – комп’ютерної, телекомуніка-

ційної та інформаційного забезпечення. Ця 

інфраструктура повинна забезпечувати зацікавлених 

користувачів необхідними відомостями з різних 

ділянок людської діяльності (наукової, виробничої, 

економічної, навчальної, соціальної, розважальної і 

т.д.). 
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Основними експортерами високотехнологічної 

продукції у світі є США, Японія і Німеччина. В 

промислово розвинених країнах спостерігається 

тенденція до збільшення асигнувань урядів у 

НДДКР у розвинених країнах. Так, США збільшили 

інвестиції в дослідження й розробки у 2018 р. на 

46%, Японія – на 27%, ЄС – на 18%. У 2018 р. ЄС 

витратив на НДДКР в галузі медичних технологій, 

авіації, фармацевтики й інших наукомістких сфер 

190,6 млрд. дол., а США – 325,6 млрд. дол. Якщо в 

США частка приватного сектора в загальних 

витратах на НДДКР становить 68,2%, то в ЄС – 

56,3%. Такий неоднозначний стан ЄС щодо 

основних конкурентів пояснюється незбалансова-

ністю єдиного західноєвропейського ринку, що не 

дозволяє найбільш ефективно використовувати 

витрати на НДДКР, впроваджувати й реалізовувати 

розроблені продукти, високими прибутками у сфері 

середньотехнологічного експорту. В таблиці 1 

представлено частку промислово розвинених країн 

у світовому експорті в розрізі основних галузей. 

Таблиця 1 

Частка промислово розвинених країн у 

світовому експорті високотехнологічної 

продукції (2018 р.) 

Галузь Країни 

Частка у 

світовому 

експорті, 

% 

1.Телекомунікаційне 

і навігаційне 

обладнання 

США 22 

Японія 19 

Німеччина 8 

2. Мікроелектроніка США 21 

Японія 23 

Південна 

Корея 

11 

3. Авіаційне і 

ракетно-космічне 

обладнання 

США 43 

Франція 22 

Велика 

Британія 

12 

4. Засоби 

інформатики 

США 19 

Японія  17 

Сінгапур 13 

5.Медичне 

обладнання і 

матеріали 

США 28 

Німеччина 14 

Японія 12 

6. Промислові і 

наукові прилади та 

матеріали 

США 29 

Японія 19 

Німеччина 15 

Складено за: [6] 

Аналізуючи табл. 1, бачимо, що світовим 

лідером у всіх окреслених галузях є США. Частка 

США у світовому експорті високотехнологічних 

продуктів коливається в межах від 15 до 40 %. 

Двома іншими провідними країнами є Японія та 

Німеччина. 

Сучасний стан інформаційних технологій у про-

мислово розвинутих країнах характеризуються 

наступними тенденціями:  

1. Наявність великої кількості реально функціо-

нуючих баз даних, що містять великі обсяги інфор-

мації за всіма видами діяльності.  

2. Створення технологій, що забезпечує інтер-

активний доступ масового користувача до інформа-

ційних ресурсів. Технічною основою є державні та 

приватні системи зв’язку і передачі даних загаль-

ного та спеціального призначення, об’єднані в наці-

ональні, регіональні і глобальні інформаційно-

обчислювальні мережі.  

3. Розширення функціональних можливостей 

інформаційних систем, що забезпечують одночасну 

паралельну обробку баз даних із різною структурою 

даних, документів, гіперсередовищ. Створення 

багатофункціональних проблемно-орієнтованих ін-

формаційних систем різного призначення.  

4. Включення в інформаційні системи елементів 

інтелектуалізації інтерфейсу користувача з різними 

проблемно-орієнтованими інформаційними систе-

мами [3].  

Щодо стану впровадження інформаційних тех-

нологій в Україні, то на сьогодні тут є проблеми 

щодо їх широкого використання. Необхідно зазна-

чити ряд таких аспектів, як сумнівні економічні 

вигоди, традиційні форми праці і методи управлін-

ня, що нівелюють очікувані переваги. Однак ігнору-

вати розвиток інформаційних технологій, навіть 

посилаючись на важке економічне становище в кра-

їні, не можна. Мова повинна йти про пріоритети їх 

впровадження, пошук ефективних шляхів управ-

ління процесом розробки і використання інформа-

ційних технологій, хоча б для того, щоб уникнути 

критичного відставання в цій галузі. Цьому може 

найбільше сприяти глибоке наукове вивчення та 

узагальнення процесів розвитку і впровадження 

інформаційних технологій, а також активне поши-

рення знань у цій сфері [4]. 

Досвід промислово розвинених країн показує, 

що відношення до використання інформаційних 

технологій змінюється в залежності від рівня знань 

користувача. Японія найбільше витрачає коштів на 

науково-технічні розробки (2,9% від ВВП). В 

Україні цей показник становить 1,23% від ВВП [6]. 

Враховуючи ситуацію в Україні та міжнародну 

практику щодо розвитку ринку інформаційних 

послуг, очевидною є необхідність переходу до 

системи державної координації та регулювання 

розвитку інформаційної інфраструктури. Формуван-

ня інфраструктури ринку інформаційних послуг 

повинно координуватись і регулюватись державою 

з врахуванням особливостей інформації, як товару, 

попиту і потреб в інформаційних послугах і 

продуктах, інформаційної культури споживачів та 

фахового рівня інформаційних працівників. Уряду 

необхідно бачити широкі ринкові можливості, що 

обумовлюватимуть більшу гнучкість та менші 

витрати виробництва.  

Аналізуючи роль держави в формуванні інфор-

маційної інфраструктури, зазначимо, що головною 

умовою формування інформаційної інфраструктури 
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повинна стати інформаційна політика держави, яка 

має стимулювати її розвиток. З одного боку, дер-

жава повинна проводити активну політику та без-

посередньо фінансувати проведення процесів авто-

матизації в органах статистики, казначейства та 

податковій службі та одночасно сприяти розвитку 

інформаційних інфраструктур, що забезпечать 

підтримку розгортання банківської справи та стра-

хування. З іншого боку, внутрішня політика дер-

жави повинна максимально сприяти розвитку 

інформаційних технологій через регулюючі дії [5]. В 

останньому випадку політика повинна бути спрямо-

вана на проведення таких заходів:  

- зменшення податкового тиску на інформаційні 

підприємства, які надають інформаційні послуги 

вітчизняним товаровиробникам;  

- регулювання фінансових потоків, спрямоване 

на полегшення доступу інформаційних підприємств 

до джерел фінансових коштів, цілеспрямоване 

субсидіювання з бюджету за рахунок здійснення 

програм надання пільгових позик, залучення 

приватного капіталу;  

- застосування найбільш прогресивних форм 

цільового кредитування за мінімальними ставками; 

- активне використання інвестиційного потен-

ціалу банків, іноземних та вітчизняних кредиторів 

для формування трудового потенціалу;  

- здійснення антимонопольних заходів, тому що 

відсутність державного регулювання взаємовідно-

син на ринку інформаційних послуг сприятиме його 

монополізації з боку потужних зарубіжних органі-

зацій.  

Становлення вітчизняного ринку інформацій-

них послуг вимагає, з одного боку, наявності неве-

ликої кількості інформаційних підприємств, здатних 

надавати кваліфіковані інформаційні послуги, а з 

іншого, – стрімке зростання і диференціацію попиту 

на інформацію, що викликає необхідність створення 

розвинутої інформаційної інфраструктури ринку. 

Виходячи з напрямків розвитку світової інформацій-

ної інфраструктури, концепція розвитку інформа-

ційної політики в Україні повинна опиратися на такі 

блоки:  

- визначення цілей розвитку ринку інформацій-

них послуг, до яких відноситься сприяння розвитку 

ринкових відносин в Україні, структурна орієнтація 

народного господарства на ринкову економіку, 

оперативне насичення ринку інформаційними про-

дуктами і послугами, розвиток конкуренції;  

- розробка основних принципів інформаційного 

розвитку, а саме: системність та комплексність дер-

жавних програм розвитку ринку інформаційних 

послуг, доцільність і чітка спрямованість підтримки 

інформаційних підприємств, рівноправний доступ 

організацій до матеріальних, фінансових, трудових 

та інформаційних ресурсів. 

Підтримка пріоритетних напрямків державної 

допомоги в галузі інформаційних технологій повинна 

включати формування нормативно-правової бази, 

вдосконалення податкової та фінансово-кредитної 

політики, своєчасне забезпечення достовірною 

інформацією, надання допомоги у впровадженні 

сучасних технологій, проведення заохочувальних 

заходів щодо розвитку ринку інформаційних послуг [3]. 

Отже, потрібно зосередити увагу на чіткому 

визначенні пріоритетів щодо включення України в 

міжнародні інтеграційні процеси в рамках ЄС, які б 

забезпечували високотехнологічне зростання еконо-

міки України. Актуальним на сьогоднішній день є 

питання щодо покращення інвестиційного клімату в 

сфері виробництва високотехнологічної продукції. 

Важливим є вдосконалення правової бази щодо 

підвищення ефективності функціонування сучасних 

організаційних форм: технопарків, промислово-

фінансових груп, акціонерних товариств, консорці-

умів, якими передбачається концентрація капіталу 

та наукоємного виробництва з метою досягнення 

конкурентоспроможності українських високих тех-

нологій в умовах глобалізації. Поряд із цим 

потребує швидшого забезпечення державою дотри-

мання захисту прав інтелектуальної власності в 

Україні у відповідності з міжнародними стан-

дартами. Важливим питанням є також доведення 

вітчизняних витрат на НДДКР до рівня, який би 

забезпечував конкурентоспроможність високо-

технологічних галузей України на світовому ринку.  

Висновки і перспективи подальших дослі-

джень у даному напрямі. Кожна країна має свій 

власний досвід у формуванні та реалізації інфор-

маційної політики, який відображає успіхи або 

недоліки, рівень розвитку інформаційної інфра-

структури, рівень усвідомлення цінності інформа-

ційних ресурсів, ступінь державного втручання у 

підтримку галузі, наявність висококваліфікованих 

кадрів тощо. Проте промислово розвинені країни 

вбачають розвиток інформаційної сфери як шлях до 

економічного процвітання та добробуту нації. 

Інформаційну політику розглядають як сукупність 

напрямів діяльності держави в інформаційній сфері, 

а її зміст розкривається у концепціях інформаційної 

політики, програмних стратегічних документах та 

законодавчих актах з питань інформатизації. 

Завдання інформаційної політики держави пов’язані 

з політичною ситуацією, соціально-економічним 

станом, а також з накопиченням досвіду країн щодо 

реалізації державної політики в інформаційній 

сфері. 

Процес формування інформаційного суспіль-

ства в Україні є складним і тривалим. Його реалі-

зація вимагає рішучості у реалізації конкретних 

заходів та подальших досліджень з метою ефектив-

ного функціонування національної інформаційної 

сфери. У порівнянні з промислово розвиненими кра-

їнами сучасний стан розвитку вітчизняного інфор-

маційного суспільства є недостатнім і не повністю 

відповідає існуючому потенціалу та наявним потен-

ційним ресурсам. Оптимальним алгоритмом дій 

щодо подолання проблем у цій сфері має стати 

виважена, координована державна політика розвит-

ку інформаційного суспільства, яка передбачає 

співпрацю з іншими країнами, використання їхнього 

позитивного досвіду на основі розвитку власного 

потенціалу та подальших досліджень. 
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Анотація. У статті ідентифіковані найбільш істотні глобальні тенденції, що є викликами на 

сучасному етапі функціонування розвитку грошово-кредитного сектору держави. Наведено аргументи 
відносно істотності впливу зовнішніх викликів на стан і стабільність системи фінансової безпеки України. 
Висвітлено характер дії та розвитку негативного впливу на стабільність фінансової системи держави 
таких викликів, як зростання відсоткових ставок ФРС США, приплив іноземного капіталу, уповільнення 
зростання економіки Китаю, збереження збройного конфлікту на Сході України та ін. Ідентифіковані такі 
загрози фінансовій безпеці України на сучасному етапі її соціально-економічного поступу, як дестабілізація 
платіжного балансу, посилення відтоку капіталу, скорочення іноземного інвестування та ін. Визначені 
інструменти державної політики мінімізації ризиків функціонування вітчизняної грошово-кредитної сфери, 
серед яких ключова роль відводиться забезпеченню ліквідності учасників фондового ринку, управлінню 
зовнішнім боргом, розвитком інструментів хеджування валютних ризиків, ін. 
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Abstract. The article identifies the most significant global trends, which are challenges at the current stage 
of functioning of the development of the monetary and credit sector of the state. The arguments concerning the 
significance of the impact of external challenges on the state and stability of the financial security system of 
Ukraine are given. The nature of the action and development of the negative impact on the stability of the 
financial system of the state are described, such as the growth of interest rates of the US Federal Reserve, the 
inflow of foreign capital, the slowdown of China's economic growth, the preservation of armed conflict in the 
East of Ukraine, and others. The following threats to Ukraine's financial security at the present stage of its 
socio-economic progress, such as the destabilization of the balance of payments, the growth of capital 
outflows, the reduction of foreign investment, etc. have been identified. The tools of the state policy of 
minimizing the risks of functioning of the domestic monetary sphere are determined, among which the key role 
is assigned to ensuring liquidity of stock market participants, external debt management, development of 
hedging instruments for currency risks, etc. 
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Постановка проблеми. Становлення та розвиток 

грошово-кредитного сектору в Україні відбувається 
за умов активізації інтеграційних і глобалізаційних 
процесів, які дедалі більше здійснюють вплив на 
фінансову безпеку держави. З огляду на те, що 

фінансові операції є відображенням та своєрідною 
квінтесенцією тих процесів, які відбуваються у 
реальному секторі економіки, ступінь інтеграції 
країни до світової економічної системи передусім 
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визначається її інтеграцією до міжнародних фінан-
сових ринків та участю у фінансовій глобалізації. 
Однак, окрім очевидних переваг для національних 
економік, глобалізаційні процеси супроводжуються 
і зростанням ризику виникнення нестабільності 
грошово-кредитного ринку. При цьому під впливом 
глобалізаційних процесів постійним явищем стають 
фінансові дисбаланси, формами проявів яких є: 
валютно-цінові диспаритети і платіжні дисбаланси; 
зовнішня заборгованість і незбалансована міжна-
родна ліквідність; дисбаланси у світових заощад-
женнях та інвестиціях; глобальні фіскальні розриви. 
Протидія цим ризикам потребує впровадження 
більш ефективної і виваженої грошово-кредитної 
політики в Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед українських вчених, які зробили вагомий вне-
сок у становлення та розвиток знань про ефективну 
державну політику стабілізації і забезпечення роз-
витку грошово-кредитної сфери держави, слід 
відзначити таких науковців, як Т. Богдан, 
О. Борисюк, Н. Корень, Н. Кравчук, О. Сльозко, 
О. Шаров та ін. 

Постановка завдання. Завданнями статті є іденти-
фікація та визначення напрямів протидії зовнішнім 
викликам стабілізації грошово-кредитного сектору в 
контексті забезпечення фінансової безпеки України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В 
умовах фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. 
світова фінансова система зазнала глобальних 
трансформацій, які продовжують здійснювати ба-
гатовекторний вплив на розвиток національних 
економік. Зокрема, йдеться про формування багато-
полярної валютної системи і поширення регіональ-
них валют, міжнародну експансію провідних фондо-
вих бірж і виникнення нових осередків “фінансової 
могутності” у Східній Азії, підвищення волатиль-
ності цін на ринкові активи і розвиток нових форм 
віртуалізації світового фінансового ринку, посилен-
ня залежності країн-експортерів сировини від 
курсових коливань на світових ринках і зростання 
ролі МФО у подоланні проблем посткризового 
розвитку, накопичення проблем боргового наванта-
ження у розвинутих країнах і зменшення вразли-
вості економік країн із ринками, що формуються, до 
відпливу іноземного капіталу, зростання геоеконо-
мічного впливу Китаю та використання нових 
фінансових механізмів транснаціоналізації еконо-
мічної діяльності [2, с. 19]. 

У 2015-2017 рр. почали формуватися новітні 
тенденції розвитку глобальної фінансової системи, 
які здійснюють прямий чи опосередкований вплив 
на траєкторію розвитку національної економіки і 
зумовлюють необхідність адаптивних змін держав-
ної політики у сфері функціонування грошово-
кредитної сфери. Нагромаджені диспропорції роз-
витку світової економіки впродовж останніх років 
зумовлюють перебалансування попиту та пропози-
ції, що, в свою чергу, здійснює істотний вплив на 
кон’юнктуру фінансових та грошово-кредитних 
ринків. Неоднозначні оцінки перспектив розв’язан-
ня боргової кризи ЄС та фінансових наслідків Brexit, 
можливі зміни орієнтирів економічної політики 
країн БРІК, невизначеність щодо збалансування 

структурних співвідношень економіки США при 
загальному охолодженні світової економіки та 
низькій схильності інвесторів до ризику формують 
нові зовнішні виклики стабілізації грошово-кредит-
ного сектору та посилення фінансової безпеки Укра-
їни. Крім того, значний вплив на фінансову систему 
мають геополітичні ризики, центрами яких є 
Україна та Близький Схід. 

Внаслідок нерозвинутого інституційного бази-
су, структурних викривлень ринкового середовища 
в умовах високого рівня тінізації економічних 
відносин, надмірної відкритості економіки чутли-
вість вітчизняної фінансової системи до навіть нез-
начних коливань кон’юнктури зовнішніх ринків є 
високою. Як наслідок, зовнішні шокові впливи 
швидко поширюються та мультиплікуються в націо-
нальній економіці. Досвід реалізації заходів протидії 
кризовим явищам 2014-2016 рр. продемонстрував 
слабку дієвість керуючих впливів на фінансову 
безпеку в умовах розбалансованості зовнішнього 
сектору. Відтак для виправлення цих структурних 
диспропорцій необхідно забезпечити модернізацію 
фінансової системи, що неможливо без ефективної 
державної політики розвитку грошово-кредитного 
сектору в системі забезпечення фінансової безпеки 
економіки України. 

Варто зазначити, що існує висока ймовірність 
розгортання боргової кризи у периферійних країнах 
ЄС та її переростання в ланцюгову реакцію на 
локальних та міжнародних фінансових ринках. На 
даному етапі в ЄС найбільш загрозливою є боргова 
ситуація у країнах, котрі виділили у окрему групу – 
GIIPS, до якої входять Греція, Італія, Ірландія, 
Португалія та Іспанія. Водночас боргова криза 
окремих країн Єврозони незадовільно відобража-
ється на економічному розвитку країн Східної та 
Центральної Європи, в тому числі України, що є 
залежними від експорту до західноєвропейських 
країн.  

Вплив боргової кризи Єврозони на грошово-кре-
дитний ринок та фінансову безпеку України може 
проявлятися наступним чином: (1) скорочення над-
ходжень за фінансовим рахунком платіжного 
балансу, зростання виплати за статтею “доходи” та 
зменшення рівня міжнародних резервів України; (2) 
в умовах посилення невизначеності на міжнародних 
фінансових ринках та зниження схильності інвес-
торів до прийняття ризиків збільшуватимуться мас-
штаби втечі капіталу з України, що негативно впли-
ватиме на стан платіжного балансу та стабільність 
банківської системи; (3) на валютному ринку змен-
шуватиметься пропозиція іноземної валюти, внас-
лідок чого НБУ буде змушений збільшувати обсяги 
власних валютних інтервенцій для нівелювання 
різких стрибків курсу; (4) суттєве підвищення від-
соткових ставок на міжнародних ринках призво-
дитиме до зростання вартості обслуговування 
зовнішнього боргу для українських позичальників 
та ускладнюватиме рефінансування існуючих бор-
гів; (5) посилення нестабільності міжнародних 
фінансових ринків призведе до звуження джерел 
фінансування виробництва для підприємств-експор-
терів; (6) при підвищенні спредів і відсоткових 
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ставок український уряд буде змушений збіль-
шувати видатки бюджету на обслуговування зов-
нішнього боргу, при цьому ускладнюватиметься 
конкуренція за зовнішнє фінансування (погіршення 
умов для залучення зовнішніх комерційних позик) 
[3, с. 80]. 

Водночас досвід грецької кризи створює інстру-

менти, які можуть бути використані українським 

урядом, для уникнення ризиків фінансовій безпеці 

держави. По-перше, держава не може системно 

нарощувати державний борг без забезпечення еко-

номічного зростання, оскільки це призводить до 

збільшення співвідношення між боргом та ВВП і, як 

наслідок, зростає боргове навантаження на державні 

фінанси. По-друге, існує небезпека занадто інтен-

сивного інвестування коштів банками України в 

урядові цінні папери, насамперед в ОВДП. Така 

ситуація потребує вжиття невідкладних заходів 

щодо удосконалення боргової політики України та 

забезпечення стратегічного управління державним 

боргом шляхом розширення спектра використання 

боргових інструментів, запровадження ризикоорієн-

тованої боргової політики, підвищення ефектив-

ності використання державних запозичень. Крім 

того, існує гостра необхідність обмеження продажу 

банкам державних цінних паперів, як боргових 

облігацій уряду, так і сертифікатів НБУ, та істотне 

зниження їх доходності з метою активізації кредиту-

вання банками реального сектору економіки України.  

Зауважимо, що серйозним зовнішнім викликом 

фінансовій безпеці держави є офшоризація, яка 

зумовлює звуження податкової бази, анонімність 

операцій та відмивання нелегального прибутку, 

збільшення ризиків неконтрольованого відтоку 

капіталу з України та дестабілізацію національної 

фінансової системи. Незважаючи на зменшення 

протягом 2014-2017 рр. частки інвестицій з окремих 

офшорів до України з 41,3 % до 34,9 %, зокрема з 

кіпрської офшорної юрисдикції, роль окремих з них 

для вітчизняної економіки починає стрімко зрос-

тати. Серед країн, що інвестують в економіку 

України, у 2016-2017 рр. різко зросла активність 

Люксембургу (збільшилася на 74 % порівняно з 

докризовим 2013 р.), який входить до десятки най-

більших податкових офшорів у світі. У зв’язку з цим 

у 2017 р. Верховна Рада України ратифікувала Кон-

венцію між Урядом України та Урядом Люк-

сембургу “Про уникнення подвійного оподатку-

вання та запобігання ухиленню від сплати податків 

на доходи і на капітал” [4].  

З метою упередження неконтрольованого виве-

дення капіталу з України до офшорів та юрисдикцій 

із низькими ставками оподаткування як чинника 

забезпечення фінансової безпеки України доцільно 

удосконалити податкове законодавство відповідно 

до міжнародних стандартів Організації економіч-

ного співробітництва та розвитку, а також практики 

Європейського Союзу, розробити інституційно-

правовий інструмент запровадження статусу інозем-

них контрольованих компаній через зобов’язання 

зареєстрованої за кордоном компанії, яка належить 

українському резидентові, сплачувати податки в 

Україні у разі, якщо рівень оподаткування у країні 

реєстрації вдвічі або більше нижчий, ніж вітчизняна 

ставка податків.  

Ризиками модифікації вітчизняної грошово-

кредитної системи відповідно до європейських 

стандартів можуть стати: юридично-правові (при-

ведення законодавства у відповідність до директив 

ЄС); грошово-кредитна політика (визначення проб-

лем, пов’язаних із забезпеченням мінімальних 

резервів, моніторинг і контроль за операціями з 

цінними паперами, забезпечення безпеки позикових 

операцій, а також ліквідність банківського сектору); 

фінансова та банківська статистика (оновлення 

переліку фінансових установ, модернізація системи 

фінансової статистики, збір та обробка інформації 

про відсоткові ставки); платіжні системи (правила та 

умови участі в роботі системи TARGET, безпека 

платіжних систем у контексті використання елек-

тронних платіжних інструментів і розвитку систем 

використання електронних грошей); емісія готів-

кових грошових знаків, зокрема вилучення з обігу 

фальшивих купюр і монет (співробітництво в про-

цесі заснування Системи моніторингу за фальши-

вими купюрами та монетами, а також Центру 

аналізу фальшивих купюр і монет, доступ до Бази 

даних про підроблені купюри та монети); інформа-

ційні технології та телекомунікаційні системи 

(двостороння лінія зв’язку між НБУ та ЄЦБ, участь 

у розробці технічних характеристик, необхідних для 

майбутнього приєднання української системи між-

банківських платежів до системи TARGET) [5].  

Варто зауважити, що з метою забезпечення 

готовності України до подання заявки на повноцінне 

членство в ЄС доцільною є реалізація низки заходів 

у контексті провадження Плану законодавчого 

забезпечення реформ та Комплексної програми 

розвитку фінансового сектору України до 2020 року 

щодо підвищення якості регулювання грошово-

кредитного сектору відповідно до європейських 

стандартів, що забезпечить збалансування струк-

тури фінансової системи та підвищення її стійкості 

до зовнішніх викликів. 

В умовах економічної нестабільності та погір-

шення макроекономічної ситуації в Україні вагомим 

чинником подолання зовнішніх викликів стабілі-

зації грошово-кредитного сектору та забезпечення 

фінансової безпеки держави є співпраця з міжнарод-

ними фінансовими організаціями (МФО). Одним із 

найпотужніших фінансових партнерів України 

впродовж усього періоду незалежності є МВФ, який 

не лише нівелює гостроту проблем дефіциту, але і 

створює умови для стабілізації платіжного балансу 

країни, оздоровлення державних фінансів та 

реалізації реформаційних змін у грошово-кредитній 

політиці. Так, у 2014-2017 рр. взаємодія МВФ з 

Україною забезпечила фінансування загальним 

обсягом близько 14 млрд дол. США, враховуючи два 

транші позики Stand-by та чотири транші у рамках 

Механізму розширеного фінансування (EFF). 
Важливим кроком продовження співпраці 

України з МВФ стало підписання 2 березня 2017 р. 
нового Меморандуму про економічну та фінансову 
політику, в межах якого визначено низку стратегіч-
них завдань українських структурних реформ, серед 
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яких: здійснення виваженої грошово-кредитної 
політики, орієнтованої на подальше зниження 
інфляції та відновлення резервів одночасно з від-
новленням життєздатних банків та пожвавленням 
банківського кредитування; забезпечення фіскаль-
ної консолідації задля забезпечення сталості боргу в 
середньостроковій перспективі, що буде підтримано 
впровадженням пенсійної реформи та більш ефек-
тивною та сприятливою для зростання податковою 
системою з одночасним поліпшенням якості дер-
жавних видатків; прискорення структурних реформ 
задля реформування сектору державних підпри-
ємств, поліпшення бізнес-клімату та подолання 
корупції, залучення інвестицій та підвищення 
економічного потенціалу [6].  

Однак внаслідок неналежних темпів імплемен-
тації структурних реформ з боку українського уряду 
як основної вимоги МВФ існують ризики щодо 
ефективної взаємодії з Фондом та фактичного про-
довження кредитної програми. Це, зокрема, сто-
сується реалізації пенсійної та медичної реформи; 
реформи адміністрування надходжень для детіні-
зації економіки, розширення бази оподаткування та 
покращення бізнес-клімату; модернізації енергетич-
ного сектору; забезпечення ефективної боротьби з 
корупцією, створення антикорупційних судів; вирі-
шення на законодавчому рівні питання обігу земель 
сільськогосподарського призначення тощо.  

Пріоритетними напрямами активізації взаємодії 
України з МВФ слід визначити: прискорення темпів 
економічного зростання, створення робочих місць у 
приватному секторі та посилення макроекономічної 
стабільності, забезпечення інституційної спромож-
ності та незалежності НБУ, пом’якшення адміні-
стративних заходів валютного контролю, досягнен-
ня цілей в рамках програми НБУ з таргетування 
інфляції, підвищення прозорості та ефективності 
використання зовнішніх запозичень у рамках запро-
вадження середньострокового бюджетного плану-
вання.  

Одним із найбільших партнерів по фінансовій 
взаємодії є Світовий банк, який надає багатосекто-
ральну фінансову та технічну допомогу. У 2017 р. 
загальний обсяг фінансування становив 2,5 млрд дол. 
США. 20 червня 2017 р. Рада директорів Світового 
банку схвалила Концепцію партнерства з Україною на 
2017-2021 рр., в межах якої ключовими напрямами 
визначено: управління державними фінансами та 
реформу державного управління, антикорупційну 
діяльність, управління найбільшими фіскальними 
ризиками і поліпшення управління державними 
інвестиціями, зміцнення фінансового сектору, 
покращення інфраструктури, створення 
рівноправного партнерства в приватному секторі, 
земельну реформу, реформу охорони здоров’я, 
приватизацію, ефективне, результативне та 
комплексне надання послуг, соціальну допомогу, 
цільову допомогу постраждалим від збройного кон-
флікту громадам [7].  

Водночас взаємодія України зі Світовим банком 
характеризується низкою проблемних аспектів, які 
стосуються відсутності системності у наданні фінан-
сової підтримки Україні, тривалості прийняття 
рішення Банком про надання кредитів (щонайменше 

впродовж року), недотримання термінів реалізації 
інвестиційних проектів, визначених договірними 
документами. Крім того, Світовий банк також 
зіткнувся в Україні з проблемою неповернення 
кредитних коштів з анексованого Криму, раніше 
виданих на проекти в Автономній Республіці Крим. 
З метою покращення кредитних взаємовідносин між 
Світовим банком та Україною необхідно впрова-
дити зміни до процедури кредитування в цілях 
скорочення терміну між ініціативою щодо кредиту-
вання та прийняттям рішення про видачу коштів, а 
також забезпечити необхідні умови для досягнення 
Світовим банком в Україні планового загального 
кредитного потенціалу і нормативів кредитування. 

Таким чином, трансмісія зовнішніх фінансових 
шоків до фінансової системи України зазвичай 
відбувається за макроекономічним каналом, торго-
вельним каналом, валютним каналом, каналом 
фондового ринку і банківським каналом. При цьому 
найбільш загрозливими зовнішньоекономічними 
тенденціями та чинниками, які здійснюють деструк-
тивний вплив на фінансову безпеку України, є: дина-
міка економічного зростання у розвинутих країнах і 
зниження темпів зростання країн із ринками, що 
формуються, уповільнення розвитку і перебалансу-
вання економіки Китаю, збереження низхідної дина-
міки цін на сировинні товари та посилення їхньої 
волатильності, підвищення відсоткових ставок у 
США і зменшення доступності зовнішнього фінан-
сування для країн із ринками, що формуються, 
скорочення припливу іноземного капіталу на ринки 
цих країн, загострення геополітичних проблем та їх 
негативний вплив на схильність інвесторів до 
прийняття ризиків.  

Таким чином, враховуючи високий ступінь 
відкритості економіки та залежності фінансової сис-
теми України від надходження зовнішнього фінан-
сування, сировинну структуру експорту і хронічний 
дефіцит платіжного балансу, нерозвинутість фондо-
вого ринку і перманентну втечу капіталу, виникає 
необхідність розроблення та застосування іннова-
ційних підходів до удосконалення розвитку гро-
шово-кредитного сектору, які б нівелювали вплив 
зовнішніх деструктивних викликів та створювали 
передумови для посилення фінансової безпеки 
України (рис. 1). 

На сьогодні, зважаючи на посилення невизна-
ченості в межах світової економіки та підвищення 
турбулентності міжнародного ринку капіталів, гло-
бальні ризики для грошово-кредитного ринку Укра-
їни є доволі значними. Водночас їх усунення мож-
ливе шляхом побудови стійкої національної фінан-
сової системи до зовнішніх шоків та внутрішніх 
макрофінансових дисбалансів через реалізацію 
дієвих механізмів та засобів підвищення ефектив-
ності державної політики розвитку грошово-
кредитного сектору в системі забезпечення фінан-
сової безпеки економіки України в контексті забез-
печення збалансованості грошової маси, удоско-
налення параметрів функціонування фінансово-
кредитного сектору, стримування інфляції та забез-
печення стабільності грошової одиниці, детінізацію 
грошово-кредитного сектору. 
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Рис. 1. Зовнішні виклики, загрози та інструменти державної політики стабілізації грошово-

кредитного сектору і зміцнення фінансової безпеки держави 

 

Висновки і перспективи подальших дослі-

джень у даному напрямі. Таким чином, найбільш 

загрозливими зовнішніми викликами стабілізації 

грошово-кредитного сектору та посилення фінан-

сової безпеки України є: утримання низького рівня 

цін на сировинні товари; поступове підвищення 

відсоткових ставок ФРС США і зменшення пропо-

зиції позичкових коштів для країн з ринками, що 

формуються; слабка динаміка економічного зрос-

тання у розвинених країнах і зниження темпів зрос-

тання країн з ринками, що формуються; зменшення 

припливу іноземного капіталу на ринки, що форму-

ються; уповільнення зростання економіки Китаю і 

перенесення акценту внутрішньої політики з інвес-

тицій на споживання; продовження збройного конф-

лікту на Сході України, збереження напруженості на 

Близькому Сході і продовження боргової кризи в ЄС. 

Подальші наукові дослідження у цьому напрямі 

доцільно зосередити над ідентифікацією і обґрунту-

ванням пропозицій відносно нівелювання ризиків і 

загроз розвитку сучасних інформаційних технологій 

у грошово-кредитній сфері. 
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Анотація. У статті розглянуто напрями застосування інноваційних технологій у спортивному 

туризмі при плануванні маршрутів спортивних туристичних походів, організації змагань зі 

спортивного орієнтування, при підготовці спортсменів та кадрів для системи спортивного туризму. 

Досліджено можливості застосування геоінформаційних систем, продуктів і технологій. Розглянуто 

питання використання глобальної комп’ютерної мережі Інтернет і сучасних інформаційних 

технологій у спортивному туризмі та спортивному орієнтуванні. Запропоновано програмне 

забезпечення для підготовки професіоналів системи спортивного туризму. Визначено перспективні 

напрямки подальших наукових досліджень у цьому напрямі. 
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Abstract. The article considers the directions of application of innovative technologies in sport tourism 

when planning routes of sport tourist trips, organization of competitions in orienteering, in the training of 

athletes and personnel for the sport tourism system. The possibilities of application of geographic information 
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Постановка проблеми. Активне впровадження 

в соціально-економічну систему інноваційних про-

дуктів і технологій стало ключовим фактором еко-

номічного розвитку та підвищення якості життя 

населення за сучасних умов. Передові досягнення 

науки й техніки дозволяють широко імплементувати 

інноваційні технології і продукти у практику турис-

тичної діяльності, зокрема у спортивні види туризму 

(пішохідний, гірський, лижний, велосипедний, 

водний) та спортивне орієнтування, допомагають 

посилити безпечність спортивних туристичних 

походів різних категорій складності й підвищити 
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ефективність організаційної роботи по плануванню 

маршрутів і при підготовці спортсменів та кадрів 

для системи спортивного туризму.  

Спортивний туризм реалізує різноманітні рек-

реаційні, спортивні, пізнавальні, виховні, еконо-

мічні та інші функції, але через вплив низки негатив-

них факторів рівень їх реалізації, на нашу думку, на 

сьогодні не відповідає потенційним можливостям 

туристично-спортивного руху в Україні. Саме інно-

ваційні технології можуть стати тим позитивним 

чинником, який дозволить поліпшити систему спор-

тивного туризму, удосконалити підготовку спортс-

менів, сприятиме поширенню ідеології здорового 

способу життя та змістовного проведення дозвілля. 

З огляду на це обрана тема дослідження є актуаль-

ною та своєчасною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 

сучасній науці є чимало досліджень із проблематики 

інновацій та практики туристичної діяльності. Серед 

досліджень, присвячених питанням застосування 

інновацій у туризмі, варто виділити роботи 

Новикова В. С. [7], Гуржій Н. М., Третинко А. В. [4], 

Чернікової В. І. [12] та ін.; можливості застосування 

інноваційних, інформаційних та інтернет-техноло-

гій у сфері туризму досліджуються у працях 

Мельниченко С. В. [5], Федорова І. [9], Фокіна С. П. 

[11] та інших авторів. Разом із тим, недостатньо 

широко вивчено можливості імплементації іннова-

ційних технологій і продуктів у практику спортив-

ного туризму та туристичного орієнтування, у сис-

тему підготовки спортсменів і кадрів для спортив-

ного туризму. 

Постановка завдання. Метою статті є вивчення 

можливостей імплементації інноваційних техноло-

гій і продуктів у систему спортивного туризму. 

Виклад основного матеріалу дослідження. За 

визначенням Філіпова З. І., “спортивний туризм – це 

вид спорту з подолання певного відрізку земної 

поверхні, який називають маршрутом. При цьому 

під “земною поверхнею” мається на увазі не лише 

ґрунтова поверхня, але також і кам’яна, і водна 

тощо. Під час проходження маршруту долаються 

різні специфічні природні перешкоди. Наприклад, 

гірські вершини і перевали або річкові пороги (у 

водному туризмі)” [10, с. 7]. 

Інновації в туризмі (зокрема, у спортивному) – 

це розробка, створення нових туристичних маршру-

тів, продуктів, видів туризму, технологій обслугову-

вання із застосуванням нових туристичних ресурсів, 

сучасних досягнень науки і техніки, інформаційних 

технологій, впровадження яких сприяє економіч-

ному розвитку туристичних підприємств, а також 

дозволяє покращити туристичний імідж країни та її 

регіонів [6, с. 771]. 

При підготовці маршрутів спортивних турис-

тичних походів, організації змагань зі спортивного 

орієнтування та підготовці професіоналів для сис-

теми спортивного туризму доцільно викорис-

товувати сучасні інноваційні технології, які дозво-

ляють економити час на підготовчу роботу, під-

вищувати комфортність і безпечність спортивних 

туристичних походів, збільшувати ефективність 

планування турів і навчання спортсменів. 

На думку авторів, можливі такі напрямки 

впровадження інновацій у систему спортивного 

туризму для організації та проведення спортивних 

туристичних походів різного рівня складності, 

орієнтування на місцевості та при підготовці 

спортсменів і кадрів:  

1) застосування геоінформаційних систем (ГІС), 

технологій та технічних засобів, зокрема для 

орієнтування на місцевості; 

2) використання можливостей глобальної ком-

п’ютерної мережі Інтернет та програмного забез-

печення для розробки маршрутів спортивних турис-

тичних походів, підготовки змагань зі спортивного 

орієнтування тощо;  

3) використання сучасного програмного забез-

печення у навчанні спортсменів та кадрів для сис-

теми спортивного туризму. 
На сьогодні у сфері інноваційних технологій 

переважають два напрямки, які найбільш інтенсивно 
розвиваються в останнє десятиліття. Це власне 
геоінформаційні системи (і відповідні технології) та 
Інтернет. 

Геоінформаційна система (ГІС) – сучасна ком-
п’ютерна технологія, що дозволяє поєднати модель-
не зображення території (електронне відображення 
карт, схем, космо-, аерозображень земної поверхні) 
з інформацією табличного типу (різноманітні ста-
тистичні дані, списки, економічні показники тощо). 
Також під геоінформаційною системою розуміють 
систему управління просторовими даними та асоці-
йованими з ними атрибутами. Конкретніше, це ком-
п’ютерна система, що забезпечує можливість вико-
ристання, збереження, редагування, аналізу та 
відображення географічних даних [2]. 

Оскільки відомо, що 85 % всіх даних містять 
географічний компонент і складають потужні інфор-
маційні масиви, то лише ГІС здатні прискорити 
отримання гарантовано достовірних результатів, які 
звичайними методами і засобами не можуть бути 
виділені з електронних таблиць або баз даних. 
Динаміка зростання геоінформаційних систем і 
технологій за останні десятиліття показує неминуче 
подальше їх перетворення в активний інструмент 
людської діяльності [11]. 

Актуальною на сучасному етапі проблемою, на 
думку авторів, є застосування інноваційних гео-
інформаційних технологій у спортивному орієнту-
ванні. Спортивне орієнтування – вид спорту, в якому 
учасники самостійно, застосовуючи тільки карту 
місцевості та компас, долають дистанцію з конт-
рольними пунктами, розташованими на місцевості 
[3, с. 42]. Виходячи з того, що у цьому виді спорту 
дозволяється використання лише карти місцевості й 
компаса, інновації знаходять своє застосування при 
підготовці спортсменів-орієнтувальників. При цьо-
му побутові й професійні GPS-навігатори стають у 
нагоді туристам-аматорам при проходженні марш-
руту – пристрої дозволяють контролювати, чи 
турист не відхиляється від маршруту й у випадку 
сходження з маршруту чи дезорієнтації на місце-
вості допоможуть знайти правильний шлях. 

У спортивному орієнтуванні технічну підго-
товку спортсменів-орієнтувальників можна розді-
лити на дві складові:  
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Рис. 1. Робоче вікно програми “OCAD 11” 

 

- освоєння техніки пересувань за різних погод-

них умов та рельєфів (переміщення по болоту, 

камінню, високотрав’ю тощо); 

- освоєння техніки орієнтування, вивчення 

умовних знаків спортивних карт, набуття умінь і 

навичок визначення напрямків руху та місце-

знаходження контрольних пунктів. 

Для тренера зі спортивного орієнтування всі ці 

складові є дуже важливими, але особливий науково-

практичний інтерес, на нашу думку, представляє 

освоєння саме техніки орієнтування. Для цього можна 

використовувати навчальні вправи різних типів: 

1) теоретичні вправи, які використовуються у 

навчальних класах (аудиторіях); 

2) практичні вправи, які застосовуються у спор-

тивному залі та на місцевості і тренують окремі еле-

менти техніки орієнтування та їх поєднання [9]. 

При вивченні умовних знаків спортивних карт 

можна користуватися програмним забезпеченням, 

яке перебуває у вільному доступі в мережі Інтернет, 

наприклад “OCAD”. OCAD – це програма для 

підготовки і креслення карт (рис. 1). 

Для тренерів зі спортивного орієнтування 

основними перевагами програми є: 

- стандартизовані умовні знаки спортивних 

карт; 

- можливість підготовки різних вправ і завдань 

з техніки спортивного орієнтування; 

- зручне конвертування карт у різні графічні 

формати. 

Таким чином, програма “OCAD” дозволяє удос-

коналити процес навчання, закріплення і контролю 

результатів спортсменів-орієнтувальників у техні-

ко-тактичній підготовці. 

З появою інноваційних продуктів, таких як 

смартфони, “розумні годинники” (smart watches), 

GPS-навігатори та пульсоміри, з’явилася можли-

вість вирішити одну з головних проблем в орієнту-

ванні – відсутності прямого контакту між спортс-

меном-орієнтувальником, котрий виконує завдання 

на місцевості, та тренером. Завдяки інноваційним 

продуктам та технологіям можна відслідковувати 

шлях спортсмена, його швидкість і навіть заміряти 

його пульс на дистанції. Окрім суто контрольної 

функції, ці засоби надають можливість впроваджу-

вати у тренувальний процес нові навчальні вправи. 

На сьогодні існує низка програмних засобів, які 

дозволяють аналізувати інформацію, отриману з 

GPS, серед яких авторами пропонуються для прак-

тичного використання “QuickRoute” та “Sport-

Tracks”. Вказані програми є безкоштовними та пере-

бувають у вільному доступі в мережі Інтернет. 

Можливості Інтернету дозволяють професіона-

лам системи спортивного туризму розробляти 

маршрути спортивних туристичних походів, плану-

вати заходи з орієнтування на місцевості “не вихо-

дячи з офісу”, за допомогою персонального комп’ю-

тера з доступом до глобальної мережі.  

Варто відзначити, що маршрути спортивних 

туристичних походів відрізняються за складністю 

або категорійністю. Некатегорійні маршрути є 

нескладними, потребують незначної спеціальної 

підготовки та мінімум спеціального спорядження 

(намети, рюкзаки, посуд тощо), розраховані на 

фізично здорових людей, які прагнуть активного 

відпочинку. Категорійними є маршрути, долання 

яких потребує тренувань, набуття певного досвіду, 

оволодіння методикою й тактикою даного виду 
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спортивного туризму, тобто відповідної фізичної й 

технічної підготовки та спеціального спорядження. 

Долання категорійного маршруту має спортивну 

мету – виконання спортивних нормативів та отри-

мання відповідної спортивно-туристичної кваліфі-

кації (спортивного розряду чи звання кандидата або 

майстра спорту). При визначенні категорії склад-

ності враховуються тривалість маршруту, наявність 

і складність природних перешкод, кліматичні умо-

ви, характер території (заселеність, віддаленість від 

основних транспортних комунікацій), кількість но-

чівель у польових умовах (табл. 1). 

Інтернет відкриває широкий простір для отри-

мання різнопланової інформації практично про 

будь-який куточок нашої планети, можливості 

отримання консультацій інших професіоналів та 

практиків у режимі “онлайн” завдяки соціальним 

мережам та спеціалізованим форумам. Для пошуку 

готового маршруту для туристичного походу можна 

скористатися, наприклад, веб-сайтом GPSies 

(www.gpsies.com) [8]. На цьому веб-сайті пред-

ставлено апробовані туристами-аматорами марш-

рути, які можна завантажити у різних форматах, 

підтримуваних спеціалізованим програмним забез-

печенням і туристичними навігаторами. 

Приклад відображення маршруту 5-денного 

некатегорійного спортивного туристичного походу 

протяжністю ≈89 км “с. Мислівка – г. Горган 

Ілемський – г. Яйко Ілемське – г. Молода – 

оз. Розсохан – хр. Аршиця – с. Осмолода – г. Висока 

– г. Ігровець – г. Сивуля – с. Бистиця” на сайті 

GPSies.com наведено на рис. 2. 

 

Таблиця 1 

Класифікація спортивних туристичних 

походів за категоріями складності  
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I 6 130 130 100 150 250 

II 8 160 160 120 175 400 

III 10 190 200 140 200 600 

IV 13 220 250 150 225 750 

V 16 250 300 160 250 900 

VI 20 300 300 160 250 - 

Джерело: побудовано за даними [10]. 

 

 

 

 

Рис. 2. Відображення маршруту спортивного туристичного походу на сайті GPSies.com 

 

 

http://www.gpsies.com/
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Висновки та перспективи подальших дос-
ліджень у даному напрямі. Інноваційна діяльність 

на сьогодні є тим визначальним фактором, від якого 

залежить розвиток різних систем і сфер діяльності. 

Впровадження досягнень науки і техніки у сферу 

туризму, застосування новітніх технологій опера-

ційної діяльності, менеджменту, маркетингу, нав-

чання персоналу – це адекватна вимога сучасності, 

запорука ефективного функціонування та розвитку 

будь-якої системи. Інноваційні технології та про-

дукти, а саме: геоінформаційні системи, інформа-

ційні та інтернет-технології і пов’язані з ними тех-

нічні засоби сприяють не лише значному підви-

щенню ефективності функціонування системи спор-

тивного туризму, але й допомагають туристам-ама-

торам у плануванні й організації самодіяльних тур-

походів, а також студентам, котрі здобувають про-

фільну туристичну освіту. Перспективним для 

подальших досліджень є пошук можливостей імпле-

ментації сучасних інноваційних технологій та про-

дуктів у різні види туризму, а також обґрунтування 

необхідності виділення нових видів туризму на 

основі інновацій. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ 

ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА 

РИНКУ ІТ-ПОСЛУГ 

 
Анотація. Обґрунтовано концептуальне значення механізму державного регулювання 

інвестиційних процесів та наукові погляди на його функціональний зміст у ринковому середовищі. 

Представлено результати ідентифікації механізмів державного регулювання, що найбільш часто 

використовуються у дослідженнях з управління інвестиційними процесами стосовно його 

економічних, функціональних та інструментальних характеристик. Сформовано концептуальну 

схему формування механізму державного регулювання інвестиційних процесів на ринку ІТ-послуг, 

врахувавши управлінські аспекти, види, інструменти, засоби, важелі та інші елементи його реалізації. 

Надано характеристику окремим особливостям реалізації механізму державного регулювання 

інвестиційних процесів на ринку ІТ-послуг. 
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THEORETICAL AND METHODICAL PRINCIPLES OF MECHANISMS 

FORMATION FOR INVESTMENT PROCESSES STATE REGULATION IN 

THE IT-SERVICES MARKET 

 
Abstract. The conceptual significance of the mechanism of state regulation of investment processes and 

scientific views on its functional content in a market environment is substantiated. The results of the 

identification of state regulation mechanisms that are most often used in research on investment process 

management in relation to its economic, functional and instrumental characteristics are presented. The 

conceptual scheme of forming the mechanism of state regulation of investment processes in the market of IT 

services has been formed, taking into account managerial aspects, types, tools, means, levers and other 

elements of its implementation. The characteristics of the implementation of the mechanism of state regulation 

of investment processes in the market of IT services are given. 
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Постановка проблеми. Механізми державного 

регулювання можуть впроваджуватися на різних 

рівнях управління – від народногосподарського ком-

плексу в цілому – до окремого суб’єкта госпо-

дарювання та навіть фізичної особи. Але коли об’єк-

том державного регулювання виступають певні еко-

номічні процеси на конкретному ринку (зокрема, 

інвестиційні процеси на ринку ІТ-послуг), то вважа-

ємо, що мова йде про сукупність елементів відповід-

ного одного або декількох пов’язаних між собою 

механізмів, які формуються та реалізуються в цілях 

зміни головних параметрів стану та тенденцій функ-

ціонування і розвитку відповідної сфери. В науко-

вому середовищі сформувалося переконання про те, 

що механізм державного регулювання інвестиційних 

процесів є засобом, який використовує держава для 

впливу на інвестиційну сферу чи інвестиційне сере-

довище. Позаяк існують і погляди, за яких більш 

ефективними і природно досконалими вважаються 

ринкові механізми саморегулювання макроеконо-

мічних процесів та явищ, у т. ч. в інвестиційному 

середовищі. Але достатньо також і прихильників 

дозованого поєднання і державного втручання в 

економіку, і підтримки у саморегулівні тенденції. 

Зауважимо, що в окремих дослідженнях з проб-

лем державного стимулювання інвестиційної діяль-

ності наголошується на тому, що впровадження 

надто комплексних і складних механізмів у цій 

сфері фінансово обтяжливе для держави і, відпо-

відно, низькоефективне. Обґрунтовуються переваги 
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реалізації більш сфокусованих на підсилення 

конкретних економічних стимулів інвестиційної 

діяльності функціональних механізмів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Відмітимо, що питаннями дослідження інвестицій-

них процесів займалися такі вітчизняні вчені, як 

В. Балабанов, І. Бланк, Є. Бойко, О. Василик, 

В. Геєць, М. Герасимчук, М. Долішній, М. Крупка, 

О. Кузьмін, П. Куцик, В. Лагутін, І. Михасюк, 

С. Науменкова, В. Опарін, А. Пересада, Б. Пшик, 

С. Реверчук, М. Савлук, В. Шевчук, В. Шенаєв, 

Е. Шилов та інші. Концептуальні засади функціону-

вання ринку послуг та його окремих аспектів 

висвітлено у працях вітчизняних та закордонних 

авторів, зокрема Дж. Боддевіна, Т. Васильціва, 

О. Гаврилюка, Б. Данилишина, А. Деадорф, 

Л. Демидової, І. Дюмулена, В. Куцик, Р. Лупака, 

Р. Мердика, С. Осики, Р. Рассела, Є. Савельєва, 

К. Сєдова, А. Філіпенка. Втім, враховуючи інтен-

сивність розвитку базових секторів ринку послуг, 

необхідно визначити їх теоретично-методичні заса-

ди державного регулювання. Насамперед йдеться 

про ринок ІТ-послуг та інвестиційних процесів у 

його середовищі. 

Постановка завдання. Метою дослідження є 

наукове обґрунтування теоретико-методичних 

характеристик формування механізмів державного 

регулювання інвестиційних процесів на ринку ІТ-

послуг. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Для уточнення сутнісних характеристик та визна-

чення найбільш доречних механізмів державного 

регулювання інвестиційних процесів на ринку ІТ-

послуг важливо узагальнити результати вже наяв-

них наукових доробків у царині формування та 

реалізації механізмів державного регулювання без-

посередньо в інвестиційній сфері. Так, у праці 

“Механізм державного регулювання інвестиційної 

діяльності в Україні” такий механізм визначається 

як “… сукупність нормативно-правових, фінансово-

економічних та монетарних засобів регулювання, 

що визначають параметри провадження інвестицій-

ної діяльності у державі в цілях реалізації планових 

реформ у суспільній сфері” [8, с. 147-148]. 

В. Кравців та інші дотримуються стандартного 

підходу до формування системи і структури 

механізму державного регулювання інвестиційної 

діяльності, вбачаючи його головним завданням 

зміцнення конкурентоспроможності держави, 

покращення її інвестиційної привабливості та 

виходу держави на зовнішні ринки. До елементів 

механізму науковці відносять методи, адміністра-

тивні та економічні важелі, нормативно-правове та 

інституційне забезпечення, а також фіскальні, моне-

тарні, структурні, регіональні (спеціальні) інстру-

менти та організаційно-технічне сприяння [1, 

с. 304]. 

Механізм, щоправда не стільки державного 

регулювання, як нагляду та контролю, за інвести-

ційними процесами пропонується також 

С. Черкасовою. Проте автором застосовується не 

системний, а структурний підхід до побудови 

відповідного механізму. Фактично він складається з 

цільових орієнтирів, які потребують поступового 

поетапного досягнення в Україні шляхом залучення 

до цих процесів всіх (державних і недержавних) 

інституцій у сфері інвестування [10, с. 366]. На наш 

погляд, для потреб державного регулювання в окре-

мих секторах економіки такий підхід прийнятний, 

але для регулювання процесів настільки складних, 

як інвестиційна сфера, все ж більш доречним є 

системний підхід до формування відповідного 

механізму державного регулювання. 

Відтак, на нашу думку, більш комплексним та 

ефективним у цілях державного регулювання інвес-

тиційних процесів є інший підхід, де до структурних 

елементів механізму закладаються стратегічна мета 

(активізація економічної діяльності, достатньої для 

забезпечення стійкого економічного зростання чи 

якісного розвитку галузей економіки), тактичні цілі, 

суб’єкти й об’єкти регулювання, завдання, прин-

ципи та функції, форми прямого й опосередкованого 

регулювання, інструментарій та засоби контролю [3, 

с. 109-122; 4, с. 9-10]. Вважаємо такий підхід чи не 

найбільш комплексним. Особливо заслуговує на 

увагу врахування принципів та форм (умови, пряма 

участь держави, розширення джерел фінансування, 

непрямі та інші форми) державного регулювання 

інвестиційних процесів, що важливо та актуально 

для специфічного ринку, яким є ринок ІТ-послуг. 

Підсиленням цих тез є висновки досліджень 

А. Павлюк та Д. Ляпіна, які стверджують, 

що «…для реалізації масштабних модернізаційних 

проектів в різних секторах економіки потрібні 

значні інвестиційні ресурси, потужним джерелом 

яких є приватний бізнес, але в умовах після-

кризового розвитку зростає інтерес бізнесу до 

державної підтримки, яка дозволить знизити ризики 

приватних інвестицій, підвищити надійність інвес-

тиційних проектів для кредитних організацій» [6]. 

Узагальнимо результати аналізу відносно різних 

типів та видів механізмів державного регулювання 

інвестиційних процесів, які пропонуються в 

профільній науковій літературі (табл. 1).  

З наведеного робимо декілька важливих 

висновків. По-перше, доволі варіативними можуть 

бути підходи органів державної влади відносно 

формування одного чи декількох механізмів держав-

ного регулювання відносно впливу на активізацію 

інвестиційної діяльності. По-друге, найбільш акту-

альними в контексті застосування є організаційний, 

економічний, інституційний та правовий механізми, 

натомість найменш використовуваними – бюджет-

ний, банківський та інфраструктурний. Це дає 

підстави для поділу інструментів на групи: безпосе-

редньо економічні; функціональні, що передба-

чають реалізацію тих чи інших функцій системи 

фінансово-інвестиційної підтримки функціонування 

та розвитку ринку ІТ-послуг; інструментальні, 

призначені для застосування і впровадження кон-

кретних інструментів та засобів державного стиму-

лювання інвестиційної діяльності [2, с. 51-77; 5, 

с. 88-92; 9, с. 110-152]. Така класифікація дозволяє, 

на нашу думку, значно посилити можливості 

державної інвестиційної політики, зокрема на ринку 

ІТ-послуг. 
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Узагальнюючи наведені вище результати науко-
вих досліджень щодо застосування механізмів дер-
жавного регулювання інвестиційних процесів, зау-
важимо, що окремо в складі типу із застосовуваних 
механізмів слід виділяти управлінський блок. 
Йдеться про те, що склад як об’єктів регулювання, 
так і суб’єктів, які здійснюють вплив на інвестиційні 
процеси, в залежності від того, який тип і яка конфі-
гурація механізмів застосовуються, як правило, не 
змінюється. Змінюються ж підходи до регулювання 
й інструменти, важелі, засоби та заходи, які при 
цьому застосовуються, в якому поєднанні та в якій 
послідовності [7, с. 302-321]. 

Інша теза полягає в тому, що механізм регулю-
вання в будь-якому випадку має короткостроковий 
характер і в залежності від зміни ситуації щодо 
інвестиційних процесів на ринку ІТ-послуг законо-
мірно має змінюватися і склад застосовуваних меха-
нізмів, і послідовність їх реалізації, і структура внут-
рішніх елементів і т. ін. Виходячи з цього, значно 
більше прикладне значення має не стільки обґрунту-
вання переваг чи найбільш доцільних і ефективних 
механізмів державного регулювання інвестиційних 

процесів на ринку ІТ-послуг, як вибудування певної 
концептуальної структури складу елементів такого 
механізму.  

Відповідно, за тієї чи іншої ситуації на ринку та 

характеристики стану розвитку інвестиційних 

процесів на ньому органам державного управління, 

відповідальним за формування повноцінного інвес-

тиційного забезпечення, важливо не лише застосо-

вувати той чи інший механізм державного регулю-

вання, а формувати його ефективну та якісну струк-

туру. Для цього на рис. 1 наведемо концептуальну 

схему, яка, на наш погляд, має застосовуватися при 

формуванні механізмів державного регулювання 

інвестиційних процесів на ринку ІТ-послуг. 

Треба наголосити і на можливості застосування 

т. зв. модифікованих механізмів, коли підбирається 

такий склад інструментів, важелів та засобів, який 

може і чітко не відповідати безпосередньо економіч-

ному, організаційному або ж іншому типу механізму. 

Ще один аспект – це послідовність формування 

відповідного механізму. Як правило, економічні меха-

нізми вибудовуються згори донизу. Проте вважаємо, 

що на ринку ІТ-послуг для досягнення бажаного 

Таблиця 1 

Результати ідентифікації механізмів державного регулювання, що найбільш часто 

використовуються у дослідженнях з управління інвестиційними процесами 
(узагальнено автором) 
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ефекту у вигляді формування достатнього і струк-

турно збалансованого інвестиційного забезпечення 

процесів становлення і поступу можливий і інший 

сценарій, а саме: від розуміння ситуації на ринку до 

обрання окремих заходів, засобів, інструментів, а 

вже далі – озвучення назви відповідного механізму 

державного регулювання. З огляду на це на рис. 1 

показано як прямий, так і зворотний зв’язок від 

часткових елементів до комплексних характеристик 

формування механізму державного регулювання 

інвестиційних процесів на ринку ІТ-послуг. 

При цьому загалом не заперечуємо констатації 

того, що передусім мають обиратися механізми, які 

плануються до застосування, а вже надалі – 

інструменти, важелі, засоби, заходи тощо. Таким 

чином, державна політика реалізується від загаль-

ного до часткового. Водночас мають враховуватися 

й обернені впливи та наслідки і дуже часто, як 

показують результати досліджень, можливі щодо 

ресурсного забезпечення та умов впровадження 

заходи і засоби повністю формують і визначають 

загальні стратегічні орієнтири державного регулю-

вання. 

Висновки і перспективи подальших дослі-

джень у даному напрямі. Узагальнюючи теоре-

тико-методичні положення формування та реалізації 

механізмів державного регулювання інвестиційних 

процесів на ринку ІТ-послуг, зауважимо, що головне 

завдання державної політики в цій сфері зводиться 

до формування середовища, сприятливого для 

збільшення обсягів інвестиційної активності на 

аналізованому ринку, а також раціонального розмі-

щення інвестицій, які б забезпечили якісний розви-

ток вітчизняного ринку ІТ-послуг, істотне посилен-

ня його ролі в економіці та зміцнення конкуренто-

спроможності вітчизняних ІТ-послуг. 

 

Рис. 1. Концептуальна схема формування механізму державного регулювання інвестиційних процесів на 

ринку ІТ-послуг (авторська розробка) 
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Досягнення головної мети переважає підходи, 

способи і структуру механізму державного регулю-

вання, який для цього застосовуватиметься. Для 

формування висновків відносно дієвості та ефектив-

ності механізмів державного регулювання, які засто-

совуються для регулювання інвестиційних процесів 

на ринку ІТ-послуг в Україні, необхідно провести 

аналіз та діагностику стану й ефективності держав-

ного регулювання інвестиційних процесів на ринку 

ІТ-послуг України. 
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Анотація. У статті обґрунтовано необхідність формування стратегічного набору підприємства 

споживчої кооперації як вектора його руху в майбутньому. Запропоновано розглядати стратегічний 
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стратегічного набору кооперативного підприємства. Запропоновані основні підходи декомпозиції 
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Abstract. The article substantiates the necessity of consumer cooperation enterprise strategic set forming 

as a vector of its movement in the future. It is proposed to consider a strategic set as a totality of interrelated 

strategies of different levels and types developed by the enterprise, taking into account the factor of time, 
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proposed for decomposition of the strategies of the enterprise as a certain strategic set: functional, 

hierarchical, processual, resource, competency. The main components of the strategic set of the enterprise are 
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Постановка проблеми. Трансформація та 
наростання кризових явищ у світовій та вітчизняній 
економіці значною мірою ускладнюють характер 
діяльності підприємства споживчої кооперації, що 
висуває нові вимоги та формує особливості інстру-
ментів управління ним. Все більшої актуальності 
набуває проблема удосконалення існуючих та роз-
робка нових підходів до забезпечення високої ре-
зультативності стратегічного планування та прий-
няття управлінських рішень, що визначають траєк-
торію руху підприємства на перспективу. На сучас-
ному етапі розвитку економіки склалися об’єктивні 
передумови для виваженого формування та реалі-
зації стратегічного набору в системі управління 
розвитком підприємства. Раціональний підхід до 
розробки стратегічного набору кооперативного під-
приємства дозволить своєчасно ідентифікувати його 
стан та виявити альтернативні шляхи розвитку, що є 
особливо актуальним в умовах невизначеності 
зовнішнього економічного середовища та необхід-
ності інтенсифікації діяльності підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вітчизняні та зарубіжні вчені пов’язують результа-
тивність діяльності підприємств з організацією та 
ефективністю їх стратегічного управління. Дослі-
дженню теоретичних і практичних аспектів страте-
гічного управління присвятили свої праці такі вчені, 
як Г. Азоєв, І. Ігнатьєва, Г. Кіндрацька, М. Книш, 
Ф. Котлер, М. Портер, М. Саєнко, А. Дж. Стрікленд, 
А. Томпсон, З. Шершньова, А. Юданов, А. Файоль, 
Л. Урвік, А. Чандлер. Проблеми формування страте-
гічного набору підприємств досліджували 
В. Аранчій, Р. Глібов, О. Гудзинський, Л. Євчук, 
Я. Ларіна, Х. Махмудов, О. Ревенко, Н. Степаненко, 
О. Ульянченко та ін. Проте адаптація відповідного 
методологічного інструментарію до особливостей 
функціонування підприємств споживчої кооперації 
та трансформації економіки загалом потребує по-
дальших досліджень. 

Постановка завдання полягає в обґрунтуванні 
теоретико-методичних засад і прикладних інстру-
ментів формування стратегічного набору підпри-
ємства споживчої кооперації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Трансформаційні процеси в національній економіці 
спричинили кардинальні зміни умов підприєм-
ницької діяльності на різних рівнях і обумовили 
необхідність перегляду підходів до формування 
стратегічного набору підприємств. Разом з тим, 
розвиваються й методи стратегічного планування 
діяльності суб’єктів національної економіки, акту-
алізується роль вивчення факторів зовнішнього та 
внутрішнього середовища, кон’юнктури ринку, 
оцінки прибутковості та ризику підприємницької 
діяльності. 

Найефективнішим інструментом формування та 
реалізації конкурентних переваг та забезпечення 
високого рівня конкурентоспроможності підпри-
ємств є стратегія. Стратегія підприємства як відкри-
тої соціально-економічної системи – це довгостро-
ковий комплексний план розвитку підприємства та 
ефективний механізм його реалізації, які ґрунту-
ються на сформованому потенціалі підприємства, 
використовують наявні можливості зовнішнього 
середовища, враховують інтереси усіх учасників 
ринку та спрямовані на реалізацію визначених 

аспектів напряму розвитку підприємства з метою 
формування та реалізації конкурентних переваг і 
забезпечення високого рівня конкурентоспромож-
ності [1, с. 16]. 

Варто зауважити, що багатофункціональний 
характер діяльності підприємства споживчої коопе-
рації викликає необхідність формування не однієї 
стратегії, а певного переліку взаємопов’язаних стра-
тегій, що об’єднуються у так званий “стратегічний 
набір”. В науковій економічній літературі наводить-
ся багато дефініцій стратегічного набору (табл. 1).  

Таблиця 1 

Трактування поняття “стратегічний 

набір” в економічній літературі 

Автор, джерело Характеристика поняття 

Дикань В. Л.,  

Зубенко В. О., 

Маковоз О. В. [2]; 

Шершньова З. Є., 

Оборська С. В. [6,  

с. 240]; 

Марченко М. [7]; 

Гаркавий В. В.[8]; 

Виханський О. С. 

[9]; Орлов В. М., 

Новицька С. С. [10,  

с. 107]  

Стратегічний набір - це 
система стратегій різного 
типу, що їх розробляє 
підприємство на певний 
відрізок часу, яка відбиває 
специфіку функціонування 
та розвитку підприємства, 
а також рівень його претен-
дування на місце й роль у 
зовнішньому середовищі 

Причепа І. В. [3] 

…система взаємопов’яза-
них стратегій функціону-
вання та розвитку підпри-
ємства, що визначають 
позицію підприємства в 
зовнішньому середовищі 
господарювання 

Шаповалова І. В. 

[4, с. 121] 

Стратегічний набір - це 
система стратегій різного 
типу, що розробляються 
підприємством на певний 
період, яка відбиває специ-
фіку функціонування і 
стратегічного розвитку 
підприємства, а також його 
місце і роль у маркетин-
говому середовищі 

Харченко В. [5] 
Стратегічний набір підпри-
ємства містить декілька ти-
пів стратегій і політик 

Юрченко Ю. О. 

[11, с. 120] 

Стратегічний набір являє 
собою ієрархічно організо-
вану систему взаємопов’я-
заних стратегій різних рів-
нів та типів, які розроб-
ляються підприємством на 
визначений проміжок часу 
з урахуванням визначаль-
них особливостей функ-
ціонування, потенціалу та 
перспективних напрямків 
розвитку підприємства, а 
також визначає його стра-
тегічну орієнтацію та пози-
ціонування у зовнішньому 
середовищі на основі 
досягнення його 
стратегічних цілей 
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Рис. 1. Ключові вимоги до формування стратегічного набору підприємства споживчої кооперації 

(узагальнено за [1; 3; 4; 11; 12]) 
 
Узагальнюючи їх, вважаємо, що він виступає 

сукупністю взаємопов’язаних стратегій різних рів-
нів та типів, розроблених підприємством з урахуван-
ням фактора часу, які враховують особливості 
функціонування підприємства, його стратегічний 
потенціал і рівень конкурентоспроможності. Фор-
мування стратегічного набору – це багаторівневий 
процес оцінки: конкурентних переваг та слабких 
ланок функціонування підприємства, стимулюючих 
та дестимулюючих факторів впливу на підпри-
ємство, потенційних можливостей та недоліків його 
ресурсного забезпечення. Враховуючи це, форму-
вання стратегічного набору підприємства повинно 
відповідати певним вимогам (рис. 1). 

Для гарантування успішної діяльності коопера-
тивного підприємства необхідно сформувати конку-
рентоспроможний стратегічний набір взаємо-
узгоджених стратегій, адаптований до зовнішніх і 
внутрішніх умов його функціонування та спрямова-
ний на досягнення високого рівня конкуренто-
спроможності підприємства як генеральної цілі 
останнього, із досягненням високого конкурентного 
статусу на засадах сталого розвитку [3]. 

Розробка і реалізація стратегічного набору 
виступає складним процесом, який вимагає окремих 
підходів до розподілу цілей підприємства та 
стратегічних функцій з метою забезпечення тісного 
зв’язку між стратегіями і досягнення синергетич-
ного ефекту при їх одночасній реалізації. Таким 
чином, варто виділити основні підходи декомпози-
цій стратегій підприємства як певного “стратегіч-
ного набору” (табл. 2). 

Таблиця 2  

Підходи до декомпозиції стратегій 

підприємства як стратегічного набору 

(складено за [1, с. 132-133]) 

Основні підходи Характеристика підходу 

Функціональний Представлення стратегії як 
комплексу стратегій основ-
них функціональних напря-
мів діяльності підприємства 

Ієрархічний Виокремлення провідної 
ключової стратегії-підсис-
теми з наступною побудо-
вою на її основі всіх стра-
тегій-підсистем, а також 
корпоративної стратегії як 
системи в цілому 

Процесний Представлення підприєм-
ства як системи бізнес-про-
цесів і, відповідно, його 
стратегії як системи стра-
тегій цих бізнес-процесів 

Ресурсний  Формування набору стра-
тегій розвитку ресурсних 
факторів розвитку підпри-
ємства та забезпечення його 
життєдіяльності 

Компетентнісний Виділення стратегій за 
основними елементами 
т. зв. “ключової компетен-
ції” підприємства 

Вимоги до стратегічного набору кооперативного 
підприємства 

Підпорядкування стратегічного набору реалізації місії підприємства на ринку 

 

Орієнтація на досягнення конкретних цілей розвитку підприємства 

Гнучкість і динамічність стратегічного набору, його адаптивність до впливу 
факторів мікро- та макросередовища  

Орієнтація на можливість взаємодоповнення стратегій внаслідок різних 
можливостей їх застосування на окремих проміжках часу 

 Всебічна обґрунтованість стратегічного набору, комплексне відображення в 
них всіх аспектів господарської діяльності підприємства 

Багаторівневий характер стратегічного набору: виокремлення загальної 
стратегії, основних та забезпечуючих стратегій (ресурсних та функціональних) 
для кожного з етапів прийняття управлінських рішень, їх взаємозв’язок 

Дотримання раціонального співвідношення стратегій в стратегічному наборі 
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Зауважимо, що формування стратегічного набо-
ру відіграє важливу роль як в функціональних про-
цесах, так і в процесах розвитку підприємства спо-
живчої кооперації. Інтерпретуючи стратегічний 
набір як систему стратегій різного типу, можна виді-
лити основні види стратегій, які використовуються 
при формуванні стратегічного набору (табл. 3). 

Важливим аспектом при цьому виступає раці-
ональне поєднання типів та видів стратегій, яке 
забезпечить динамічність відносно змін на мікро- та 
макрорівнях, стійкості до впливу конкурентного 
середовища та інтенсивний розвиток підприємства 
загалом. 

 

Таблиця 3  

Складові стратегічного набору підприємства (узагальнено за [1; 5; 7; 13]) 

Типи 

стра- 

тегій 

Види стратегій Характеристика 

Н
ас

ту
п

ал
ь
н

а 

Стратегія 

досягнення 

переваг за 

витратами 

Підприємство орієнтується на широкий ринок і виробляє 

велику кількість товарів 

Стратегія 

орієнтації на 

конкретний 

сегмент ринку 

Підприємство формує специфічний сегмент ринку через 

низькі ціни чи унікальну пропозицію, контролюючи витрати, 

концентруючи зусилля на кількох товарах 

Стратегія 

орієнтації на нові 

ринки 

Підприємство починає розробку нових товарів і освоєння 

ринків одночасно 

О
б

о
р

о
н

н
а 

Стратегія імітації 
Ґрунтується на використанні відомих технологій та їх 

розвитку згідно з вимогами спеціалізованого ринку 

Захисна стратегія 

Використовується у формі короткострокових тактичних дій зі 

створення конкуруючим підприємствам несприятливих умов 

на ринку через перебудову виробництва та випуск 

модернізованої продукції 

Стратегія 

очікування 

Здійснюється за невизначеності ситуації і попиту споживачів 

- підприємство займає очікувальну позицію до прояснення 

ситуації на ринку, а потім нарощує виробництво і збут нового 

продукту 

Стратегія 

оперативного 

реагування 

Характерна для спеціалізованих малих підприємств, які 

працюють за індивідуальними замовленнями і мають 

можливість швидко перебудовуватись на створення нового 

продукту 

С
к
о

р
о

ч
у

в
ал

ь
н

а 

Стратегія ліквіда-

ції 

Різновид стратегії скорочення; здійснюється тоді, коли 

підприємство не може вести подальший бізнес 

Стратегія “збору 

врожаю” 

Припускає відмову від довгострокового погляду на бізнес на 

користь одержання доходів у короткостроковій перспективі; 

застосовується щодо безперспективного бізнесу, що не може 

бути прибутково проданий, але може принести доходи під час 

“збору врожаю” 

Стратегія 

скорочення 

Підприємство ліквідовує чи продає один з підрозділів бізнесу, 

аби здійснити довгострокову зміну меж ведення бізнесу 

Стратегія 

скорочення 

витрат 

Подібна до стратегії скорочення; спрямована на пошук 

можливостей зменшення витрат і проведення відповідних 

заходів щодо їхнього скорочення 
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Підприємство споживчої кооперації, діяльність 
якого відбувається під впливом конкурентного сере-
довища, досягає конкурентних переваг за рахунок 
компонування стратегій різних типів в єдину страте-
гічну систему – “стратегічний набір”, який враховує 
особливості економічних, інформаційних, техніч-
них, організаційних, інформаційних та інноваційних 
процесів на підприємстві. Внаслідок цього відкри-
ваються нові можливості інтенсивного розвитку під-
приємства.  

Стратегічний набір виступає ідентифікатором 
напрямів розвитку підприємства, характеризує ос-
новні стратегічні управлінські рішення та описує 
основні шляхи діяльності підприємства. Наголо-
симо, що складові стратегічного набору за ступенем 
відношення до розвитку варто класифікувати як: 

– стратегії першого ступеня (наявні усі специ-
фічні ознаки стратегії розвитку): стратегія росту, 
стратегія обмеженого росту (у разі наявності якісних 
змін); 

– стратегії другого ступеня (стратегії розвитку 
лише на конкретному етапі): стратегії диференціації 
та фокусування, стратегія лідера, стратегія атаку-
вання, стратегія послідовника, стратегія нішера, 
експлерентна стратегія, віолентна стратегія, патієнт-
на стратегія; 

– стратегії третього ступеня (передбачають 
лише якісно нові форми): функціональні стратегії у 
разі передбачення якісно нових форм (товарно-
ринкова: лідерство за якістю профільної продукції, 
розширення сегмента ринку; ресурсна стратегія: 
якісно нова технологія використання ресурсів; 
технологічна стратегія та ін.) [14, с. 36]. 

Важливу роль у процесі формування та реалі-
зації конкурентоспроможного стратегічного набору, 
що забезпечить стабільний розвиток підприємства 
споживчої кооперації, відіграє дотримання алгорит-
му розробки стратегічного набору (рис. 2). 

При формуванні стратегічного набору слід 
враховувати специфіку діяльності підприємства: 
особливості його зовнішнього середовища, ринку 
діяльності, стану конкуренції та конкурентний ста-
тус підприємства, рівень та якість управлінського 
впливу на функціонування підприємства. На це 
звертають увагу вчені, зауважуючи, що, оскільки 
“немає двох однакових підприємств, тому не може 
бути двох однакових стратегічних наборів” [15]. 
Саме тому створення ефективного стратегічного 
набору передбачає розподіл формування його еле-
ментів між структурними підрозділами підпри-
ємства, в яких вони будуть реалізовуватися.  

 

Рис. 2. Алгоритм формування стратегічного набору підприємства  

1. Формування та аналіз інформаційної бази про стан 

стратегічного управління на підприємстві 

2.1. Обґрунтування необхідності формування 

стратегічного набору підприємства для забезпечення 

конкурентних переваг та інтенсивного розвитку 

2.2. Оцінка результатів реалізації 

наявного стратегічного набору на 

підприємстві 

3. Застосування інструментів стратегічного аналізу для оцінки 

доцільності стратегічного набору 

4. Оцінка впливу факторів різних рівнів на 

функціонування підприємства 

 

Макро- 

рівень 

 

Мікро- 

рівень 

5. Виявлення стимулюючих та дестимулюючих факторів, що впливають на процеси 

стратегічного управління підприємства 

6. Розробка альтернативних варіантів стратегій для кожного бізнес-процесу підприємства 

7. Формування стратегічного набору підприємства з врахуванням впливу факторів 

середовища функціонування підприємства та забезпечення адаптації системи 

стратегічного управління до його змін 
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Висновки і перспективи подальших дослі-
джень у даному напрямі. Інтенсивний розвиток 
підприємства споживчої кооперації в умовах невиз-
наченості середовища функціонування досягається 
за рахунок формування та реалізації збалансованого 
стратегічного набору, який відіграє роль вектора 
руху підприємства в майбутньому періоді з ураху-
ванням ресурсного потенціалу та досягнутої конку-
рентної позиції на ринку. Ефективність стратегіч-
ного набору буде залежати від конкурентоспро-
можності окремих стратегій, що входять до його 
складу, та їх раціонального поєднання, а також 
впливу внутрішніх та зовнішніх факторів і тиску 
конкурентного середовища, в якому функціонує під-
приємство. Стратегічний набір описує модель пове-
дінки підприємства в процесі його розвитку, врахо-
вуючи ключові аспекти його діяльності.  

Подальших досліджень потребує вивчення про-
цесу реалізації стратегічного набору та його адап-
тації до змін середовища функціонування коопе-
ративного підприємства. 
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ФОРМУВАННЯ ТА ВПЛИВ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ОБОРОТНОГО ТА 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА КРЕАЦІЮ ВАРТОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 
Анотація. У статті висвітлено важливість та значимість формування та використання 

інтелектуального капіталу для діяльності підприємства, а також його взаємозв’язок з оборотним 

капіталом. Досліджена та побудована модель впливу взаємозв’язку інтелектуального та оборотного 

капіталу на креацію вартості підприємства. Наведені підходи до розуміння поняття “креація 

вартості” як вагомого та водночас складного чинника, який впливає на подолання несприятливої 

ситуації на підприємстві, нестабільного ринкового середовища, підвищення інвестиційної 

привабливості, завоювання вищої ніші в конкурентному середовищі, ефективне формування та 

залучення в діяльність фінансових ресурсів, зокрема і оборотного капіталу. Зазначено компетенції, за 

яких, щоденно використовуючи в своїй діяльності, ПрАТ “Карлсберг Україна” досягає успіху в 

сьогоднішній конкурентній боротьбі. Також зазначені інші заходи, які дане підприємство 

використовує в своїй діяльності (розробка програми заборони безвідповідального споживання пива; 

програма якісного виробництва пива за всіма європейськими технологіями) для успішного та 

довготривалого функціонування загалом та підтримки на достатньому рівні важливих фінансово-

економічних показників, зокрема оборотного капіталу. 
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FORMATION AND INFLUENCE OF RELATIONSHIP OF CURRENT 

AND INTELLECTUAL CAPITAL ON CREATING THE ENTERPRISE’S 

VALUE  

 
Abstract. The article highlights the importance and significance of the formation and use of intellectual 

capital for the activity of the enterprise, as well as its interrelation with current capital. The model of influence 

of the relationship of intellectual and current capital on the creation of the enterprise’s value is developed and 

investigated. The approaches to understanding the concept of "value creation" as a weighty and, at the same 
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time, a complicated factor that affects the overcoming of the unfavorable situation in the enterprise, an 

unstable market environment, increase of investment attractiveness, conquest of a favourable niche in a 

competitive environment, effective formation and engagement of financial resources in to the activity, in 

particular the current capital, are substantiated. The competencies  which PJC "Carlsberg Ukraine" daily 

uses in its activities and make the company successful in today's competition are indicated. Other measures 

that the company uses in its activities (development of a program for the prohibition of irresponsible beer 

consumption, a program for quality beer production according to European technologies) for successful and 

long-term operation in general and maintenance at an adequate level of important financial and economic 

indicators, in particular current capital, are also indicated. 

 

Key words: intellectual capital, value creation, portfolio of competences, strategic management, 

sustainable development program. 

 

Постановка проблеми. Формування та пра-

вильне використання інтелектуального капіталу для 

будь-якого виду та форми підприємства є вкрай важ-

ливим завданням. Адже від стану накопичення та 

рівня реалізації інтелектуальних ресурсів залежить 

діяльність підприємства: Як довго буде існувати 

підприємство? Що нового буде використовувати в 

своїй діяльності підприємство? На якому рівні в 

конкурентній боротьбі буде знаходитися підпри-

ємство? Яким чином можна покращити (підвищити) 

кінцеві результати діяльності підприємства? тощо. 

Проблема насичення підприємства інтелек-

туальним капіталом породжує багато проблем, зок-

рема проблему ефективного формування та вико-

ристання оборотного капіталу. Оборотний та інте-

лектуальний капітал, два різних визначення, однак 

дані поняття перебувають у тісному взаємозв’язку 

та взаємозалежності, а саме: яким рівнем інтелек-

туальних ресурсів насичене підприємство, такий 

рівень формування та використання важливих по-

казників спостерігається в процесі діяльності, зок-

рема і рівень формування та використання оборот-

ного капіталу.   

За сучасних умов господарювання більшість віт-

чизняних підприємств стикаються з проблемою 

гострої нестачі оборотного капіталу, що є однією з 

основних причин породження кризових явищ ефек-

тивного господарювання та економічного розвитку 

підприємства. Також існує проблема надлишку обо-

ротного капіталу (обсягу оборотних активів), що 

також негативно позначається на діяльності підпри-

ємства. Всі ці проблеми виникають внаслідок 

неефективного використання інтелектуальних ре-

сурсів.  

Тому одним із найактуальніших завдань щодо 

забезпечення довготривалого належного фінансо-

вого стану підприємств є суттєве вдосконалення 

політики управління інтелектуальним капіталом, а 

отже і оборотним капіталом, і на основі цього роз-

робка стратегії управління його ефективністю фор-

мування та використання. 

Взаємодія інтелектуального та оборотного 

капіталу чинить суттєвий вплив на креацію вартості 

підприємства як основного механізму підвищення 

результативності діяльності та подолання несприят-

ливих ситуацій на підприємстві.  

Аналіз останніх джерел та публікацій. На 

основі аналізу різних джерел спостерігаємо, що 

даній темі, а саме: формуванню та впливу взаємо-

зв’язку інтелектуального та оборотного капіталу на 

креацію вартості підприємства, приділяли увагу 

незначна кількість дослідників. Проте багато 

вчених-науковців спочатку аналізували, а потім 

синтезували зібрану інформацію, що стосується 

окремих понять: оборотний капітал, інтелектуаль-

ний капітал та креація вартості підприємства. 

Зокрема, це Б. М. Андрушків, І. Ансофф, 

Ш. Балбірер, А. Берлі, Л. Вальрас, П. Дойль, 

Т. Копеланд, Т. В. Куклінова, О. Мендрул, 

Т. Момот, В. Петренко, О. М. Собко, О. Терещенко, 

Я. О. Топільницька, В. Петренко, С. Ілляшенко, 

А. Чухно та багато інших. Отож бачимо, що питання 

щодо креації вартості підприємства є актуальним, 

досліджувалося та буде досліджуватися в майбут-

ньому, оскільки бізнес-середовище функціонує на 

основі гнучкого та безперервного принципів, тобто 

постійно змінюється та вдосконалюється.   
Постановка завдання. Метою статті є дослі-

дження формування та впливу взаємозв’язку обо-

ротного та інтелектуального капіталу на креацію 

вартості підприємства як основного фактора ефек-

тивного формування та використання оборотного 

капіталу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В 

сьогоднішніх складних, глобальних умовах ведення 

бізнесу необхідно приділяти увагу не тільки кінце-

вому фінансовому результату підприємства, а 

першочерговим є синтезувати та аналізувати наси-

ченість підприємства інтелектуальним капіталом.  

Домінантною ознакою розвитку сучасної еконо-

міки на всіх її рівнях є посилення ролі інформації та 

знань, активної спрямованості виробничих структур 

на інноваційно-інтелектуальну діяльність, інтен-

сивне накопичення і використання інтелектуального 

капіталу. Формування інтелектуального капіталу 

підприємства є однією з цілей його діяльності, що 

підвищує ринкову вартість підприємства та прино-

сить цінність не лише його власникам, менеджерам, 

працівникам, а й локальним громадам, у середовищі 

яких воно функціонує, національній економіці 

загалом [1, с. 286]. 

Саме насичення підприємства інтелектуальним 

капіталом закладає фундамент злагодженої, перс-

пективної реалізації поставлених цілей, ведення 

успішної діяльності, існування в ефективно 

досягнутому стратегічному бізнес-середовищі. 
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“Співпрацювати з кожною новою трансформацій-

ною зміною сьогодення” є певним примусом для 

підприємств. Адже не сприйняття нових змін та 

здійснення діяльності за минулими методами та 

законами є наслідком породження банкрутства та 

ліквідації бізнесу. 

Господарські суб’єкти, які хочуть модернізу-

вати свої конкурентні переваги в напрямку вартіс-

них чинників, змушені переміщувати акценти на 

генератори, які мають інтелектуальне походження: 

знання, компетенції, інформаційно-комунікаційні 

технології, інтелектуальну власність, що в резуль-

таті спричинює посилення їх креаційної спромож-

ності [3, с. 6]. 
Інтелектуальний капітал – це одна з найскладні-

ших економічних категорій, яка досліджується з 

позицій цінностей, процесу та результату. Інтелек-

туальний капітал – це сукупність різних інтелек-

туальних цінностей, які в процесі свого обігу та 

кругообігу приносять додаткову вартість та забезпе-

чують конкурентні переваги особі, підприємству чи 

державі. Інтелектуальний капітал можна розглядати 

як різновид капіталу, який має відповідні ознаки 

капіталу і водночас відтворює характерні лише для 

нього специфіку та особливості [5, с. 361]. 

Крім цього, слід зазначити, що інтелектуальний 

капітал знаходиться на найвищому щаблі серед усіх 

видів капіталу, породжуючи та впливаючи на них. 

За відсутності інтелектуальних ресурсів підпри-

ємство не зможе формувати та використовувати 

будь-які інші ресурси, без винятку, і оборотного 

капіталу. Взаємозв’язок інтелектуального та оборот-

ного капіталів є досить не простим для обґрунту-

вання та аналізу питанням, а отже, і актуальним. 

Інтелектуальні ресурси разом з оборотним 

капіталом перебувають у взаємозв’язку, взаємо-

залежності, взаємодії, взаємодоповненні; рисою, яка 

об’єднує дані поняття, є формування та здійснення 

впливу на креацію вартості підприємства. Інтер-

активна модель формування та впливу взаємо-

зв’язку інтелектуального та оборотного капіталу на 

креацію вартості підприємства подана на рисунку 1. 

 

 

Рис. 1. Інтерактивна модель формування та впливу взаємозв’язку 

інтелектуального та оборотного капіталу на креацію вартості 

підприємства (авторська розробка) 
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Рис. 2. Схематичне представлення портфоліо компетенцій ПрАТ “Карлсберг Україна” [складено за 

джерелом 3, с. 269] 

 

Постійна підтримка процесів креації вартості 

підприємства є основним чинником, який впливає 

на подолання несприятливої ситуації на підпри-

ємстві, нестабільного ринкового середовища, підви-

щення інвестиційної привабливості, завоювання 

вищої ніші в конкурентному середовищі, ефективне 

формування та залучення в діяльність фінансових 

ресурсів, зокрема і оборотного капіталу. 
Чим ефективніше використовується інтелек 

туальний капітал, тим якіснішою та грамотнішою 

буде обрана стратегія управління ефективністю 

формування та використання оборотного капіталу і 

тим самим буде здійснюватися позитивний вплив на 

позицію формування креації вартості підприємства, 

оскільки довгострокове успішне функціонування в 

бізнес-середовищі є одним із основних завдань 

будь-якого підприємства.  

Інтелектуальний капітал має різноманітні фор-

ми прояву: покращання обслуговування, здібності 

працівників, вміння вирішувати певні проблеми, 

позиція підприємства на ринку, технологій тощо [2, 

с. 128]. 

Загалом питання взаємозв’язок інтелектуаль-

ного та оборотного капіталу і впливу на формування 

креації вартості підприємства є складним та водно-

час важливим. Нижче наведемо підходи до розумін-

ня поняття “креація вартості”: 

- онтологічний – дозволить обґрунтувати існу-

вання поняття вартості підприємства, зважаючи на 

різноманітність і багатогранність його трактування 

економічною думкою;  

- гуманістичний – дозволить синтезувати по-

няття вартості підприємства в межах економічних, 

психологічних, культурологічних і соціологічних 

аспектів, що є особливо актуальним для сучасного 

етапу економічного поступу суспільства;  

- епістемологічний – дозволить виявити техно-

логії вивчення процесів креації вартості підпри-

ємства та резерви підвищення її ефектів [4, с. 22]. 

Фундаментом для ефективного функціонування 

підприємства, скерованого на формування та ефек-

тивне використання оборотного капіталу, що фор-

мує та впливає на креацію вартості підприємства, 

слугує розробка та структуризація портфоліо компе-

тенцій на прикладі ПрАТ “Карлсберг Україна” 

(рис. 2). 

Кількісний перелік ідентифікаційних компетен-

цій підприємства залежить від розміру суб’єкта 

господарювання, обсягів виробництва тощо [6].  

ПрАТ “Карлсберг Україна” потужно викорис-

товує свій інтелектуальний капітал, тому і ефектив-

ність формування та використання оборотного 

капіталу є на достатньому рівні. 
Також однією з основних причин потужного та 

успішного розвитку ПрАТ “Карлсберг Україна” є 
скупчення максимального рівня інтелектуальних 
ресурсів у формуванні соціальної програми відпові-
дального споживання пива. Слід зазначити, що 
надмірне споживання алкоголю є шкідливим для 
здоров’я самої людини, яка споживає, а також для 
оточуючих. Тому, зважаючи на такі негативні нас-
лідки, які можуть призвести до нещасних випадків, 
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підприємство, основною метою діяльності якого є 
отримання прибутку від виробництва та реалізації 
пива, розробило та дотримується програми сталого 
розвитку Carlsberg Group. Одним із основних є 
розділ, який відповідає за відповідальне споживання 
пива покупцями (замовниками), а саме “НУЛЬ без-
відповідального споживання”. Даний розділ запо-
бігає зловживанню алкоголем і відповідно заборо-
няє безвідповідальну поведінку, наприклад керу-
вання в нетверезому стані або вживання алкоголю 
неповнолітніми. Найчастіше все перераховане є 
результатом складного поєднання соціальних і 
особистісних факторів, і Carlsberg Group працює з 
міжнародними науковими експертами в галузі 
охорони здоров’я та психології поведінки, щоб 
визначити заходи, які допоможуть споживачам 
робити здоровий і відповідальний вибір.  

ПрАТ “Карлсберг Україна” може похвалитись 
якістю та технологією своєї продукції. Кожен із 
продуктів виробництва пива відрізняється унікаль-
ним рецептом, що надає йому виразний смак, вигляд 
та консистенцію. Впродовж усього ланцюга поста-
чання підприємство працює над тим, щоб гаранту-
вати постійну відповідність рецептів точним специ-
фікаціям, визначеним для кожного продукту. Також 
підприємство пильнує якість на всіх етапах вироб-
ництва. 

Зважаючи на наведені характеристики діяль-
ності ПрАТ “Карлсберг Україна” можна спрогнозу-
вати успішну та довготривалу подальшу роботу 
підприємства в складному конкурентному бізнес-
середовищі. 

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень у даному напрямі. Отже, дане питання 
взаємозв’язку оборотного та інтелектуального капі-
талу є дуже складним у сучасних умовах господарю-
вання питанням. Хоча дані поняття є різними за 
значенням та характеристикою, проте включають і 
багато спільних рис, зокрема вплив на креацію 
вартості підприємства.  

Збагачення підприємства достатнім рівнем 
інтелектуального капіталу породжує сприятливу та 
перспективну участь підприємства в складному, 
мінливому конкурентному середовищі. 

Розроблена нами інтерактивна модель форму-
вання та впливу взаємозв’язку оборотного та інте-
лектуального капіталу на креацію вартості підпри-
ємства показує нам життєвий цикл діяльності під-
приємства (на основі формування та використання 
оборотного капіталу) від його створення до досяг-
нення креації вартості підприємства. Бачимо, що без 
використання інтелектуальних ресурсів формування 
та ефективне використання оборотного капіталу є 
неможливим. Підприємство повинно володіти 
рядом компетенцій для досягнення поставлених ці-
лей. Проаналізоване нами ПрАТ “Карлсберг 
Україна” має та щоденно використовує свої 
компетенції, на основі чого багато років функціонує 
на внутрішньому та зовнішньому ринку з 
ефективним прогнозом на перспективу. 
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Анотація. Позитивною тенденцією життєдіяльності під час кризової економічної фази є спільне 

використання товарів, фінансів, знань, навичок, мережі, контенту. У глобальному масштабі 

переосмисленню піддаються відносини між економічними і соціальними суб’єктами. У статті 

наведено результати дослідження щодо окремих інноваційних технологій спільного використання 

інформаційних ресурсів через електронний банк даних провайдера таких послуг. Подано зміст понять 

“хмара”, “хмарокономіка”. Виконано екскурс щодо еволюції широкодоступних хмарних інтернет-

сервісів. Окреслено перспективи запровадження цієї практики для розвитку підприємств і 

національної економіки в цілому. Розглядаються технології забезпечення ефективного функціонування 

ІТ-служб за оптимального використання кваліфікованих програмістів на засадах аутсорсингу. 

Доведено значні переваги залучення постачальників хмарних послуг для здобуття стійкої 

конкурентоздатності компаній.  
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Abstract. The positive tendency of life activities during the crisis economic phase is the common use of 

goods, finance, knowledge, skills, network, content. On a global scale, the relationship between economic and 

social actors is subjected to rethinking. The article presents the results of research on particular innovative 

technologies of joint use of information resources through an electronic data bank of such services provider. 

The content of the concepts "cloud", "cloud economy" is given. The viewpoint on the evolution of widely 

available cloud-based Internet services has been researched. The prospects for implementing this practice for 
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Significant advantages of cloud service providers engagement for achieving the steady competitiveness of 

enterprises are proven. 
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Постановка проблеми. В еру інформаційних та 

комп’ютерних технологій сфера економіки якісно 

змінюється. Зворотний вплив економічних викликів 

на систему комунікацій спричиняє до пошуку шля-

хів і механізмів оптимального використання матері-

альних, природних, людських, фінансових ресурсів. 

На мікрорівні національної економіки підприємства 

шукають способи виживання під час стагнації, а на 

мезо- і макрорівнях держава вимагає заощадливого, 

уважного природокористування, аби якість життя 

населення не знизилася до катастрофічного рівня. 

В Україні має бути державним пріоритетом 

політика сталого економічного зростання, оскільки 

країна обрала вектор європейської інтеграції, отож, 

актуальні соціально-економічні питання вимагають 

імплементації інноваційних технологій щодо спіль-

ного використання ресурсів різних суб’єктів (при-

ватних підприємств, державних установ і організа-

цій і суспільства в цілому).  

Україна має величезний потенціал зростання, 

що зумовлено, зокрема, структурою національного 
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підприємництва. Такі визначальні атрибути сучас-

ної економіки, як гнучкість й адаптивність до рин-

кової ситуації, відкривають шлях надзвичайно 

швидким та масштабним трансформаціям вітчизня-

ного менеджменту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Один із перших розробників з економічних проб-

леми хмарних обчислень Дж. Вейнман запровадив 

новий термін “сloudonomics” (“хмарокономіка”) [3]. 

Він підкреслив, що хмара – це захоплююча нова тех-

нологія, яка впливає на всі аспекти глобальних теле-

комунікаційних компаній: комерційні послуги, 

внутрішні ІТ і трансформації мереж. Причому сьо-

годні можливий хмарний сервіс відразу всіх цих 

напрямків від одного провайдера на єдиній плат-

формі [4].  

Дебора Дж. Салонс зробила стислий огляд дос-

ліджень з хмарної економіки [4]. Питанням приклад-

ного напрямку функціонування хмарних платформ 

багато уваги приділяють відомі дослідні компанії. 

Так, консалтингова організація Gartner провела опи-

тування понад 2 тис. IT-директорів і з’ясувала, що в 

першій десятці технологічних пріоритетів для них є: 

аналітики і бізнес-аналітики, мобільні технології, 

хмарні обчислення, технології спільної роботи, мо-

дернізація застарілих моделей комп’ютерів, управ-

ління ІТ, управління взаємовідносинами з клієн-

тами, віртуалізація, безпека та планування ресурсів 

підприємства [9]. 

Проблема хмарокономіки також охоплює низку 

підпроблем математичного моделювання, зокрема з 

метою обґрунтування більш високої ефективності 

використання хмарних сервісів, аніж власних мож-

ливостей для виробничих підприємств [8]. 

Постановка завдання. Кризовий період прино-

сить не лише стагнацію певних галузей, але й нові 

можливості. У такий спосіб зародився сегмент під-

приємництва, що не вимагає додаткового капіталу 

чи інвестицій.  

У недалекому майбутньому підприємства змо-

жуть функціонувати у віртуальному режимі із всіма 

необхідними засобами праці необхідної конфігура-

ції безпосередньо у всесвітній мережі. Приміром, 

Amazon та деякі інші транснаціональні організації 

успішно продають апаратну інфраструктуру вже з 

початку 2000-х років. Технології віддаленого досту-

пу до додатків і оренда дата-центрів через інтернет 

(інтернет-хостинг) активно розвиваються, і виникла 

назва cloud («хмара»), у вузькому сенсі – це прог-

рамно-апаратне забезпечення (sofrware, hardware) як 

послуга IT-бізнесу. 

Отже, мета статті: вивчити окремі інноваційні 

технології спільного використання інформаційних 

ресурсів, які мають великі перспективи запрова-

дження для поступу національної економіки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Глобалізація суспільних відносин надає можливість 

створювати інноваційні комунікаційні зв’язки. При 

цьому транзакційні витрати, час і відстань майже 

нівелюються. Такі комунікації можливі завдяки 

базам даних, пошуковим системам тощо. Співпраця 

і спільне споживання у безпрецедентних масштабах 

розвивається на якісно новому рівні, створюючи 

переваги для учасників процесу. 

Завдяки платформам, які з’єднують однодумців 

і дозволяють створювати довіру в режимі онлайн, 

люди все частіше спільно використовують товари, 

гроші, знання, навички, мережі, контент. За допомо-

гою цих платформ повертається здатність людей 

робити ще більш значний внесок у суспільство й 

економіку. В той же час у глобальному масштабі 

переглядаються відносини між економічними і 

соціальними суб’єктами. 

Аналіз тенденцій високоінтелектуального сег-

мента підприємництва свідчить про пошук IT-мене-

джерами шляхів підвищення рентабельності активів 

і зменшення витрат.  

Одним з напрямів спільного споживання є хмар-

ні обчислення (англ. Cloud Computing) — це модель 

забезпечення доступу на вимогу через мережу до 

спільного пулу обчислювальних ресурсів, що підля-

гають налаштуванню (наприклад, до комунікацій-

них мереж, серверів, засобів збереження даних, 

прикладних програм та сервісів) і які можуть бути 

оперативно надані та забрані з мінімальними управ-

лінськими затратами та зверненнями до провайдера [1]. 

Концепція хмарних обчислень народилася у 

1960-х роках, коли американський фахівець з теорії 

ЕОМ Дж. Маккарті висловив припущення, що 

прийде час, коли комп’ютерні обчислення стануть 

надаватися подібно комунальним послугам [4]. 

Розповсюдження мереж з високою потужністю, 

низька вартість комп’ютерів і пристроїв зберігання 

даних, а також широке впровадження віртуалізації, 

сервіс-орієнтованої архітектури привели до величез-

ного зростання хмарних обчислень. Кінцеві корис-

тувачі можуть не перейматися роботою обладнання 

технологічної інфраструктури “в хмарі”, яка їх 

підтримує.  

Термін “хмара” походить з телефонії, адже 

телекомунікаційні компанії, які до 1990-х років 

пропонували в основному виділені схеми передачі 

“точка-точка”, почали пропонувати віртуальні при-

ватні мережі з порівняною якістю обслуговування, 

але при набагато менших витратах. Перемикаючи 

трафік для оптимального використання каналів, 

вони мали змогу ефективніше використовувати 

мережу. Символ хмари був використаний для позна-

чення розмежування між користувачем і постачаль-

ником. 

При використанні хмарних обчислень прог-

рамне забезпечення надається користувачеві як 

інтернет-сервіс. Користувач має доступ до власних 

даних, але не може управляти і не повинен піклу-

ватися про інфраструктуру, операційну систему і 

програмне забезпечення, з яким він працює. Хмарні 

обчислення – це парадигма, в рамках якої інформа-

ція постійно зберігається на серверах у мережі 

інтернет і тимчасово є у розпорядженні клієнта 

(наприклад, на персональних комп’ютерах, ігрових 

приставках, ноутбуках, смартфонах). 

Хмарні сервіси, що дозволяють перенести 

обчислювальні ресурси й дані на віддалені інтернет-

сервери, в останні роки стали одним з основних 

трендів розвитку IT-технологій. 
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Визначальні риси хмарного сервісу 

Дж. Вейнман ідентифікує за абревіатурою цього 

терміна англійською мовою: С.L.O.U.D. [7]: 

 

Common 

infrastructure 
Загальна інфраструктура 

Location 

independence 

Незалежність 

місцезнаходження 

Online accessibility Онлайн-доступність 

Utility pricing 
Доступність послуг за 

ціною 

on-Demand resource 
Регулювання обсягу 

ресурсів згідно попиту 

Провайдери хмарних рішень дозволяють орен-

дувати через інтернет обчислювальні потужності та 

дисковий простір. Переваги такого підходу - дос-

тупність (користувач платить лише за ті ресурси, які 

йому потрібні) і можливість гнучкого масштабу-

вання. Клієнти позбавляються від необхідності 

створювати і підтримувати власну обчислювальну 

інфраструктуру. 

Переваги потужних спеціалізованих служб над 

традиційними корпоративними підрозділами аналі-

тичної обробки інформації є очевидними. Страте-

гічна гнучкість і оперативне прийняття обґрунто-

ваних рішень забезпечують можливості потужного 

потенціалу хмарного провайдера.  

Одним з перших широкодоступних хмарних 

інтернет-сервісів стала електронна пошта з веб-

інтерфейсом. У цьому випадку всі дані зберігаються 

на віддалених серверах, а користувач отримує 

доступ до своїх листів через браузер з будь-якого 

комп’ютера або достатньо потужного мобільного 

пристрою. 

Ключову роль у розвитку хмарних обчислень 

зіграв Amazon, модернізувавши свої центри обробки 

даних, що, як і більшість комп’ютерних мереж, в 

один момент часу використовують лише 10 % своєї 

потужності заради забезпечення надійності при 

стрибку навантаження. Дізнавшись, що нова хмарна 

архітектура забезпечує значне внутрішнє підви-

щення ефективності, Amazon почав нові дослі-

дження в галузі розвитку продуктів з метою забез-

печення хмарних обчислень для зовнішніх клієнтів і 

комерціалізував ці послуги у 2006 р. В 2008 р. 

Eucalyptus, OpenNebula стали першими платфор-

мами з відкритим кодом для розгортання приватної 

хмари.  

За оцінками експертів, використання хмарних 

технологій у багатьох випадках дозволяє скоротити 

витрати в два-три рази у порівнянні з утриманням 

власної розвиненої IT-структури. 

“Хмара” відкриває новий підхід до обчислень, 

при якому ані обладнання, ані програмне забез-

печення не належать підприємству. Замість цього 

провайдер надає замовнику вже готовий сервіс. 

Аутсорсинг такого типу використовують стартапи, 

які потребують великих обчислювальних ресурсів 

для обслуговування користувачів, але не можуть 

дозволити собі створення й експлуатацію власного 

центру інформації. 

До суттєвої переваги хмарних технологій для 

покупця належать фаховість вузькоспеціалізованих 

професіоналів, а для продавця (провайдера) – еконо-

мія на масштабах. 

Ринок публічних хмарних обчислень у 2009 р. 

склав 17 млрд дол — близько 5 % від усього ринку 

інформаційних технологій [3]. У 2016 р. ринок хмар-

них послуг сягнув 83 млрд дол. Крім того, за даними 

консалтингових компаній, понад 30% підприємств у 

всьому світі вже розгортають принаймні одне 

хмарне рішення. За підсумками 2017 року витрати 

на публічні хмарні сервіси в світі складуть 

122,5 млрд дол., що на 24,4% більше, ніж у попе-

редньому. Дві третини всіх витрат на цьому ринку 

будуть припадати на сервіси Software as a Service. 

Майже половина всіх витрат буде припадати на 

великі компанії зі штатом понад 1 тис. осіб. Найбіль-

шим ринком з географічної точки зору залишаться 

США, на їх частку припадає понад 60% всіх витрат. 

У цілому до 2020 року витрати в цьому сегменті 

будуть зростати у середньому на 21,5% за рік, що 

значно вище темпів зростання витрат в цілому на IT-

технології. Через п’ять років цей ринок досягне 

203.4 млрд. дол. Половина українських компаній 

використовує хмарні технології. 

Висновки і перспективи подальших дослі-

джень у даному напрямі. Часи спільного спожи-

вання, що розпочалися в 2000-х, дозволяють багато-

кратно збільшувати власні можливості. Ера спіль-

ного споживання створює нові взаємодії між людь-

ми з абсолютно різних соціально-професійних, 

культурних спільнот або поколінь. 

Оптимізація ресурсів, притаманних економіці 

спільного споживання, неоціненна у вирішенні еко-

логічних наслідків наших споживчих звичок, оскіль-

ки зменшує кількість відходів людської діяльності. 

Спільне споживання також дозволяє підвищити 

купівельну спроможність, а приватні особи можуть 

перетворити пасивний капітал в активи.  

При використанні хмарних обчислень спожи-

вачі інформаційних технологій можуть істотно зни-

зити капітальні витрати – на побудову центрів об-

робки даних, закупівлю серверного та мережевого 

обладнання, апаратних і програмних рішень щодо 

забезпечення безперервності і працездатності – 

оскільки ці витрати несе провайдер хмарних послуг. 

Крім того, тривалий час побудови та введення в екс-

плуатацію великих об’єктів інфраструктури інфор-

маційних технологій та висока їх початкова вартість 

обмежують оперативність реагувати на потреби 

ринку, тоді як хмарні технології забезпечують мож-

ливість практично миттєво реагувати на збільшення 

попиту на обчислювальні потужності. Аналітики 

прогнозують, що у 2017 р. витрати підприємств на 

хмарні сервіси зростуть до 235 млрд дол. [2]. 

Зокрема, будуть потрібні інвестиції для розробки 

складного, специфічного програмного забезпечення 

і високий рівень експертизи для експлуатації всього 

комплексу. 
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Анотація. У статті розглядається використання методу динамічного програмування для 

розв’язання задачі оптимального планування виготовлення продукції малими підприємствами. За 

критерій оптимальності приймаються мінімальні затрати коштів на виготовлення продукції. 

Процес пошуку розв’язку задачі складається з низки кроків, на кожному з яких шукаємо розв’язок 

часткової задачі, породженої початковою. Необхідними умовами застосування методу динамічного 

програмування до розв’язування оптимізаційних задач є: функція мети має бути адитивною; задача 

має допускати інтерпретацію як багатокроковий процес прийняття рішень; задача має бути 

визначена для довільної кількості кроків і мати структуру, яка не залежить від їх кількості.    
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PROBLEM OF OPTIMAL PLANNING OF PRODUCTS 

MANUFACTURING BY SMALL ENTERPRISES BY USING A DYNAMIC 

PROGRAMMING METHOD 

 
Abstract. The article deals with the using of the of dynamic programming method to solve the problem of 

optimal planning of products manufacturing by small enterprises. As the criterion of optimality the minimum 

costs for products manufacturing are taken. The process of finding a solution to a problem consists of a series 

of steps, on each of which we are looking for a solution of a partial problem generated by the initial one. The 

necessary conditions for applying a dynamic programming method to solving optimization problems are: the 

goal function must be additive; the problem should allow for interpretation as a multi-step decision-making 

process; the problem must be defined for an arbitrary number of steps and have a structure that does not 

depend on their quantity.  

 

Key words: problem of manufacturing planning, dynamic programming method, small enterprises.  

 
Постановка проблеми. З розвитком ринкових 

відносин, удосконаленням управління в усіх сферах 

цілеспрямованої людської діяльності (промисло-

вість, сільське господарство, торгівля, побутове 

обслуговування, транспорт, охорона здоров’я, охо-

рона природи і т. ін.) виникають задачі, для розв’я-

зання яких треба приймати рішення, які є досить 

складними і суттєво впливають на результат. Зрозу-

міло, що без наукового обґрунтування рішень у 

таких ситуаціях обійтися не можна. В нашій роботі 

розглядається, як за допомогою методу динамічного 

програмування так розподілити план серед підпри-

ємств, щоб загальні затрати на виготовлення про-

дукції згідно з планом були мінімальними. 
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Важливо зазначити, що в роботі наводиться 

приклад для розв’язування цієї задачі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значний внесок у розвиток сучасної теорії 

оптимізації зробили А. А. Мілютін, А. М. Летова, 

А. Таккер, А. А. Фельдбаум, В. А. Троіцький, 

В. Г. Болтянський, Г. Кун, Дж. Данциг, 

Л. В. Канторович, Л. С. Потрягін, Н. Н. Моісєєв, 

Р. Гоморі і ін., а також американські математики 

Р. Беллман, Дж. Лейтман і інші вчені, чиї праці не 

тільки розширили границі застосування кількісних 

методів прийняття рішень, але й сприяли створенню 

нових напрямків у науці [2]. 

Постановка завдання. В [2] наводиться алго-

ритм методу динамічного програмування для роз-

в’язання задачі оптимального розподілу коштів фір-

ми своїм малим підприємствам, що забезпечує мак-

симальний прибуток фірми. В статті метод дина-

мічного програмування використовується для роз-

в’язання задачі оптимального планування виготов-

лення продукції малими підприємствами. За крите-

рій оптимальності приймаються мінімальні затрати 

коштів на виготовлення продукції. Наводиться кон-

кретний приклад, який дає змогу встановити, що 

метод динамічного програмування не завжди дає 

єдиний оптимальний розв’язок.  

Задано план виготовлення продукції декількома 

малими підприємствами. Затрати на виготовлення 

одиниці продукції на різних підприємствах є різ-

ними. Треба так розподілити план серед підпри-

ємств, щоб загальні затрати на виготовлення про-

дукції згідно з планом були мінімальними. 

Виклад основного змісту матеріалу дослі-

дження. Для розв’язання задачі використаємо метод 

динамічного програмування. 

Нехай m - кількість малих підприємств, серед 

яких треба розподілити план виготовлення продук-

ції, S - план виготовлення продукції (кількість 

одиниць продукції, що треба виготовити). Вважа-

ємо, що виготовлення  njx j ,...,2,1,   одиниць 

продукції, де Sxxxx nn  ,...21 , на i-му 

підприємстві  mi ,...,2,1  вимагає затрат  

одиниць коштів. 

Позначимо 

   mixF ji ,...,2,1,   - затрати при виготов-

ленні   njx j ,...,2,1,   одиниць продукції на 

перших i  підприємствах; 

   mixF ji ,...,2,1,*   - мінімальні затрати при 

виготовленні   njx j ,...,2,1,   одиниць продукції 

на перших i  підприємствах. 

На першому кроці 

.,...,2,1,)()(),()( 1

*

111 njxfxFxfxF jjjj                                                                                       

На другому кроці  

 

























),0()(

..............................

),()(

),()(

),0()0(

)(

*

12

2

*

122

1

*

112

*

12

2

Fxf

xxFxf

xxFxf

xFf

xF

j

j

j

j

j
 

)}()({min)( *

12
0

*

2 kjk
jk

j xxFxfxF 


       

для nj ,...,2,1 . 

На третьому кроці  
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для nj ,...,2,1 . 

 І т. д. 

На  1n -му кроці  
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для nj ,...,1,0 . 

На останньому n -му кроці  
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 Якщо nn aSF )(*
 і досягається для 1lk 

, то 
1l

x  одиниць продукції треба виготовити на n -

му підприємстві. Далі треба розподілити 

виготовлення 
1

-S lx  одиниць продукції серед 

 1n -го підприємств. Якщо 1

*

1 )(
1   nln axSF  і 

досягається для 2lk  , то 
2l

x  одиниць продукції 

 ji xf
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треба виготовити на  1n -му підприємстві і т. д. 

Мінімальні затрати коштів становлять 
na  грошових 

одиниць. 

Приклад. Нехай 4m ,  
j

x  і   задані 

таблицею: 

j  jx   jxf1   jxf2   jxf3   
j

xf
4

 

0 0 0 0 0 0 

1 10 1 2 1 2 

2 20 2 4 3 4 

3 30 3 6 6 7 

4 40 4 8 10 10 

5 50 5 10 15 15 

 

На першому кроці 
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для 5,4,3,2,1j . 

 

Дані обчислення занесемо в табл. 1. 

Таблиця 1 

jx    kf 102   kxF j 101 
  jxF2  

0 0 0 0 0* 

10 
1 

0 

2 

0 

0 

1 

2 

 1* 

20 

2 

1 

0 

4 

2 

0 

0 

1 

2 

4 

3 

 2* 

30 

3 

2 

1 

0 

6 

4 

2 

        0 

0 

1 

2 

3 

6 

5 

4 

 3* 

40 

4 

3 

2 

1 

0 

8 

6 

4 

2 

        0 

0 

1 

2 

3 

4 

8 

7 

6 

5 

 4* 

50 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

10 

8 

6 

4 

2 

        0 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

10 

9 

8 

7 

6 

 5* 

 

З табл. 1 бачимо, що  

.5)50(,4)40(
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На третьому кроці  
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для 5,4,3,2,1j . 

Дані обчислення занесемо в табл. 2. 

                                                                                               

Таблиця 2 

jx    kf 103   kxF j 102 
  jxF3  

0 0 0 0 0* 

10 
1 

0 

1 

0 

0 

1 

1* 

 1* 

20 

2 

1 

0 

3 

1 

0 

0 

1 

2 

3 

2* 

 2* 

30 

3 

2 

1 

0 

6 

3 

1 

0 

0 

1 

2 

3 

6 

4 

3* 

 3* 

40 

4 

3 

2 

1 

0 

10 

6 

3 

1 

       0 

0 

1 

2 

3 

4 

10 

7 

5 

4* 

 4* 

50 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

15 

10 

6 

3 

1 

      0 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

15 

11 

8 

6 

5* 

 5* 

 

З табл. 2 бачимо, що 
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Результати обчислень занесемо в табл. 3.                                                       

Таблиця 3 

jx    kf 104   kF 10503 
  504F  

50 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

15 

10 

7 

4 

3 

0 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

15 

11 

9 

7 

7 

5* 

З табл. 3 бачимо, що 5)50(min *

4 F  і 

досягається для 0k . Тому четвертому 

підприємству нічого не треба планувати. Отож, 50 

одиниць продукції треба розподілити серед перших 

трьох підприємств. Із табл. 2 бачимо, що 

5)50(min *

3 F  і досягається для 1k  і 0k . 

Це означає, що розв’язок існує не єдиний. Якщо 

прийняти, що 1k , то 10 одиниць продукції треба 

виготовляти на третьому підприємстві і 40 одиниць 

продукції треба розподілити серед перших двох 

підприємств. Оскільки 4)40(min *

2 F  і досяга-

ється для 0k , то другому підприємству нічого не 

треба планувати, а всі 40 одиниць продукції треба 

виготовляти на першому підприємстві. 

Якщо прийняти 0k , то на третьому 

підприємстві не треба нічого виготовляти, а 50 

одиниць продукції треба розподілити серед перших 

двох підприємств. Оскільки 5)50(min *

2 F  і 

досягається для 0k , то всі 50 одиниць треба 

виготовляти на першому підприємстві. 

Отже, маємо два оптимальні розв’язки: 

 

Перший розв’язок: 

Підприємство 1 2 3 4 

План 50 0 0 0 

 

Другий розв’язок: 

Підприємство 1 2 3 4 

План 40 0 10 0 

Мінімальні затрати коштів становлять 5 гро-

шових одиниць. 

Висновки і перспективи подальших дослід-

жень у даному напрямі. Отже, методи оптимізації 

застосовуються до пошуку оптимального рішення. 

У наш час для рішення задач оптимізації використо-

вують різні методи, застосування яких чи самос-

тійне, чи взаємопов’язане між собою. Серед методів 

рішення задач оптимізації під час проектування сис-

тем керування найбільш широко застосовуються 

такі методи: варіаційне обчислення, динамічне про-

грамування. У даному напрямку є аналіз алгоритмів 

методів рішення задач оптимізації під час проек-

тування систем керування. 
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Постановка проблеми. Актуальність дослі-

дження напрямків подальшого розвитку торговель-

ної мережі випливає з важливості тієї ролі та функ-

цій, які виконує торговельна галузь у ринковій 

економіці. По-перше, віддзеркалює своїм функціо-

нуванням стан соціально-економічного розвитку 

країни в цілому. По-друге, забезпечує задоволення 

потреб населення у товарах і послугах через підтри-

мання балансу між попитом і пропозицією та напов-

нення державного бюджету. По-третє, сприяє зміц-

ненню фінансової системи і дає імпульс для нарощу-

вання обсягів вітчизняного виробництва. Перехід до 

ринкової економіки і формування конкурентного 

середовища функціонування суб’єктів підприєм-

ництва вимагає принципового коригування еконо-

мічної політики, в якій основоположними стають 

застосування ефективних механізмів інноваційної і 

структурної перебудови як самої економіки, так і її 

базових складових. Цю тезу певною мірою підтвер-

джують сучасні процеси розвитку підприємств кор-

поративних торговельних мереж, серед яких у першу 

чергу слід виділити появу та розвиток на ринку 

нових організаційних структур, якими виступають 

торговельні мережі різних форм власності, нового 

оргзабезпечення і типової різноманітності. 

Для української сфери дистрибуції такі організа-

ційні утворення є новим явищем, тоді як у 
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розвинених країнах Західної Європи та США [6, 7, 

9] вони отримали ще в минулому столітті розвиток 

та поширення, довівши свою ефективність. Саме 

тому вони потребують глибокого дослідження і роз-

гляду через призму передумов, які заклали підґрунтя 

для їх формування та розвитку в умовах відновлення 

вітчизняної економіки. 

З позиції системного підходу корпоративна тор-

гівля є системою, яка складається з підприємств, що 

формують торговельну мережу відповідного рівня, 

та виступає складовою частиною системи більш 

високого узагальненого порядку – регіональної, 

національної, економічної, на функціонування якої, 

у свою чергу, здійснюють вплив елементи наднаціо-

нального рівня. 

Дослідження процесів формування корпоратив-

них торговельних мереж України викликає необ-

хідність розгляду економічних та організаційно-

правових засад, завдяки яким вони відбуваються. 

Роздрібна торговельна мережа є важливою 

складовою соціально-економічної інфраструктури 

будь-якого населеного пункту. Від її стану значною 

мірою залежить успішність виконання торгівлею 

соціальних та економічних функцій, а отже, і якість 

життя населення. Дослідження структурно-терито-

ріальної організації роздрібної торговельної мережі 

в Україні дозволило виявити як позитивні, так і 

негативні тенденції, зокрема щодо складу об’єктів за 

видами і типами їхнього територіального розмі-

щення. 

Але, незважаючи на широке використання меха-

нізмів функціонального управління [6, 8], давно 

відомо, що воно породжує цілу низку проблем, 

найважливішими з яких, на нашу думку, є наступні: 

1. Різні функціональні підрозділи торговель-

ного підприємства мають специфічні погляди і не 

зацікавлені в тому, що відбувається за їх рамками. 

Працівники зайняті виконанням власних функцій і 

не враховують діяльність всього підприємства і, що 

є головним, не зіставляють кінцевий результат 

власної діяльності з кінцевим результатом підпри-

ємства. 

2. Превалює фактор “протиріччя інтересів” між 

різними функціональними підрозділами в рамках 

торговельного підприємства, що приводить до 

прихованих та явних конфліктів. Класичним прик-

ладом є постійне протистояння між працівниками 

відділу маркетингу, з одного боку, і виробничого, – 

з другого [10]. 

3. Ускладнений обмін інформацією. Замість 

того, щоб передавати інформацію напряму відпові-

дальному за процес, повідомлення передаються 

наверх і спускаються вниз по ланцюгу від керівника 

одного функціонального відділу до іншого. Резуль-

татом є втрати часу, помилки та непорозуміння [10]. 

Вирішення трьох перерахованих вище проблем 

полягає в зміні базових принципів організації торго-

вельних підприємств (організацій) та переході до 

концепції менеджменту, орієнтованого не на функ-

ції, а на процеси. 

З цих позицій корпоративні торговельні мережі 

потрібно розглядати як сукупність спеціалізованих 

знань у динаміці, які в нашому розумінні висту-

пають універсальними елементами (інваріантними, 

тобто елемент торговельної системи може висту-

пати не тільки окремо, а й у виді елементарного 

співвідношення, де елементи можуть якісно харак-

теризуватися через відносини між собою). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Незважаючи на особливу актуальність процесу фор-

мування корпоративних торговельних мереж для 

України, дане питання не набуло достатньо повного 

висвітлення у вітчизняній науковій літературі та 

літературі країн СНД. Серед вітчизняних учених 

авторів, роботи яких присвячені дослідженню змін у 

роздрібній торгівлі в період становлення ринку, 

можна назвати Н. Власову, О. Войцехівського, 

А. Виноградську, Н. Гоюшубову, В. Нікішкіна, 

А. Цвєткову [1, 2, 3, 4, 5]. 

Аналіз робіт, пов’язаних із дослідженням сис-

тем [6, 7, 9], також дозволяє стверджувати, що для 

систем і об’єктів будь-якої природи, де проходять 

процеси управління, характерними виступають 

властивості, що є притаманними і для корпоратив-

них торговельних мереж. 

Постановка завдання. Виходячи з наведених 

властивостей і додаючи ознаки структуризації сис-

теми управління торговельною діяльністю, ми при-

ходимо до висновку про необхідність формування 

бізнес-системи торговельного підприємства як 

сукупності відповідних бізнес-процесів. При цьому 

для формування конкурентоспроможного середови-

ща пропонується використати положення логістич-

ної концепції [9]. Отже, основною метою статті є 

дослідження застосування реінжинірингового під-

ходу до управління бізнес-процесами підприємств 

роздрібних торговельних мереж. 

Виклад основного матеріалу дослідження. З 

позиції системного підходу управління процесом 

зводиться до того, що керівник процесу безперервно 

або зі встановленою періодичністю контролює хід 

процесу і координує рішення у випадках відхилення 

параметрів процесу, що аналізується, від критеріїв, 

встановлених регламентом (планом). Системою 

торговельних процесів підприємства управляє топ-

менеджер, який планує його діяльність; визначає 

відповідальність, повноваження і взаємозв’язки між 

процесами; веде аналіз вхідних даних про показники 

(індикатори) процесів і управляє сукупністю 

процесів, приймаючи рішення за наслідками аналізу 

їх ходу. 

Таким чином, топ-менеджер замикає другий 

рівень зворотного зв’язку по управлінню торговель-

ним підприємством. Схема взаємодії складових про-

цесної системи управління підприємством у корпо-

ративній торговельній мережі наведена на рис. 1. 

Згідно з вище представленою схемою виділені 

такі особливості управління процесами роздрібного 

торговельного підприємства: 

1) товарні ресурси надходять від допоміжних 

аутсорсингових процесів (тому стрілка “Ресурси” 

виведена за межі процесу); 

2) входи і виходи процесу зображені на межі 

процесу і виступають однією з ознак для форму-

вання інших процесів торговельних підприємств. 
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Входом або виходом є закінчений документ із 

кількісними показниками; 

3) контроль виходів процесу проводиться пос-

тійно і є одним з основних джерел інформації про 

показники (індикатори, що характеризують процес); 

4) дані задоволеності споживача, а для корпора-

тивних торговельних мереж є особливості, що зна-

ходяться за межами внутрішніх процесів торговель-

них підприємств, але власник процесу повинен мати 

відповідну систему збору даних і їх використання; 

5) межі процесу повинні співпадати з областю 

повноважень, відповідальності та юрисдикції влас-

ника процесу;  

6) топ-менеджер керує всіма власниками 

процесів торговельних підприємств.  

У цьому контексті власники процесу вибудо-

вують відповідний цикл оперативного управління, 

який повинен включати:  

а) контроль результатів виконання процесу, тоб-

то контроль товарних ресурсів на вході і збір 

інформації про їх показники, контроль за викорис-

танням ресурсів і збір інформації про показники 

ефективності процесу в цілому, отримання своєчас-

ної, об’єктивної й адекватної інформації про задово-

леність клієнтів (в процесному і підпроцесному 

розділах); 

б) регламентовану систему аналізу результатів 

процесу й ухвалення коректуючих дій; 

в) можливість введення прийнятих змін на 

основі безструктурного опису процесу. 

У торговельних підприємствах існує процедура 

визначення потреби замовлення на поставку. Вона 

складається з порівняння наявних запасів товарів з 

планами продажів і розрахунку обсягів закупівель. 

Залежно від прийнятої в корпоративній організації 

схеми роботи дана процедура складається з функцій, 

що виконуються в різних структурних підрозділах. 

Такий підхід повинен змінюватися у відповідності 

до положень системного аналізу і бути процесно-

орієнтованим. А це повинно передбачати виконання 

двох етапів: 

– ідентифікації процесу з позицій мети і кри-

теріїв для контролю над ним; 

– формування формалізованої (регламентова-

ної) моделі процесу: встановлення параметрів і 

залежностей між ними, визначення їх ієрархій і 

критеріїв. 

На основі проведеного структурного аналізу 

роботи торговельного підприємства в корпоратив-

ній торговельній мережі виділено дев’ять типових 

бізнес-процесів разом з підпроцесами, які наведені в 

таблиці 1. 

Розглядаючи управління торговельним підпри-

ємством як частину загальної бізнес-системи, пред-

метом нашого дослідження стає система товарних та 

інформаційних потоків на підприємстві. 

Оскільки потік товарів керується засобами 

інформаційного забезпечення на основі потоків 

інформації, яка передує товаропотоку, його супро-

воджує і регламентує, то інформаційні процедури 

розглядаються також як процес. 

 

Рис. 1. Схема взаємодії складових частин процесної системи управління підприємством корпоративної 

торговельної мережі 
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Таблиця 1 

Процесна структура управління 

підприємством роздрібної торговельної 

мережі 
Про- 
цеси 

Операції Важливість 

Д
о
сл

ід
ж

ен
н

я 

та
 а

н
ал

із
 

зо
в
н

іш
н

ьо
го

 

о
то

ч
ен

н
я 

Аналіз зони діяльності 

підприємства 
Аналіз зовнішнього середовища 

Анкетні опитування клієнтів 

Анкетні опитування постачальників 
Аналіз конкурентів 

Розробка маркетингової стратегії 

важливо 

дуже важливо 
важливо 

важливо 

дуже важливо 
дуже важливо 

П
о

ст
а-

ч
ан

н
я 

Пошук постачальників 

Укладання договорів на поставку 

дуже важливо 

важливо 

Т
о

в
ар

н
е 

за
б

ез
п

еч
ен

н
я 

Врівноваження попиту і пропозиції 

зони діяльності 
Контроль за наявністю товарів у 

торговому залі 

Контроль за постачанням товарів 
супермаркету 

Формування товарних запасів  

Забезпечення договорів і 
конкретного рівня постачання 

 

важливо 
 

дуже важливо 

 
дуже важливо 

важливо 

 
дуже важливо 

Р
еа

л
із

ац
ія

 

Прийом замовлення (на продажу) 

Пересилка замовлення на склад  

Оформлення договору продажу 
Видача супроводжуючих 

документів 

Відвантаження товарів  
Організація роздрібної торгівлі 

дуже важливо 

важливо 

важливо 
дуже важливо 

важливо 

важливо 

Т
р

ан
сп

о
р

ту
-

в
ан

н
я 

Оформлення супроводжуючих 

документів 
Загрузка товару, формування партій 

товару 

Страхування перевезень 
Транспортування до покупця 

 

дуже важливо 
 

важливо 

не важливо 
важливо 

У
п

р
ав

л
ін

н
я 

Контроль за виконанням замовлень 
Контроль за постачанням 

Аналіз фінансових показників 

Аналіз ризикових ситуацій 
Управління конкретними бізнес-

процесами 

Прийняття рішень 
Впровадження антиризикових 

заходів 

дуже важливо 
дуже важливо 

важливо 

важливо 
 

важливо 

дуже важливо 
дуже важливо 

О
б

л
ік

 і
 к

о
н

тр
о

л
ь
 Оперативний облік 

Контроль за виконаними 

операціями 

Бухгалтерський облік 
Контроль за підсумковими 

показниками  

Управлінський облік 
Контроль за звітністю 

дуже важливо 
дуже важливо 

важливо 

дуже важливо 
важливо 

дуже важливо 

А
н

ал
із

 і
 

п
р
о

гн
о

зу
в
ан

н
я Аналіз виконаних операцій 

Аналіз ліквідності 

Аналіз фінансового стану 
Аналіз платоспроможності 

Аналіз інвестиційної привабливості 

Прогнозування господарсько-
економічної діяльності 

важливо 

важливо 

дуже важливо 
дуже важливо 

важливо 

 
важливо 

П
л
ан

у
-

в
ан

н
я 

Планування торговельної діяльності 

в цілому 
Планування постачання 

Планування товарних запасів 

 

важливо 
важливо 

дуже важливо 

Формування концепції системного управління 
для підприємства роздрібної торговельної мережі, 
на нашу думку, повинно враховувати специфічні 
особливості їх функціонування, пов’язані в першу 
чергу із взаємозв’язками з партнерами.  

Специфіка викликана необхідністю досліджен-
ня таких формуючих підпроцесів, як: 

– можливість здійснення “постачання за вимо-
гою”; 

– організація діяльності за принципом “точно і 
своєчасно”; 

– організація торговельного залу; 
– “бездоганна якість роботи” (“нуль – пору-

шень”); 
– формування належної товарної викладки; 
– оптимізація асортиментного наповнення. 
Запропоновані інжиніринговий та процесний 

підходи для формування механізму ефективного 
управління торговельним підприємством дозволя-
ють деталізувати управління всією господарською 
системою підприємства від системного управління 
до функціонального управління процесами, від 
функціонального управління процесами до поопера-
ційного управління торговельною діяльністю. А це, 
в свою чергу, означає, що ефективність управління 
діяльністю торговельного підприємства залежить 
від ефективності управління найменшою торговель-
ною операцією. 

Корпоративна регуляторна політика діяльності 
підприємств роздрібної торговельної мережі повин-
на базуватися на моделюванні торговельних проце-
сів з метою максимізації результатів діяльності.  

Інжиніринговий підхід до торговельної діяль-
ності поєднує багато прийомів і методів, які торго-
вельне підприємство може використовувати для 
проектування ефективнішого процесу господарю-
вання. Торговельне підприємство отримує макси-
мальний прибуток тоді, коли технологія реалізації 
відпрацьована настільки ефективно, наскільки це 
можливо при заданих умовах. Для цього необхідно 
знижувати “собівартість” кожного торговельного 
процесу (операції), скорочувати (або зменшувати) 
надлишкові процеси (або операції), робити діяль-
ність працівників більш продуктивною шляхом 
покращення їх професійної підготовки та підвищен-
ня одночасно інформованості і відповідальності за 
прийняті рішення. На даний момент корпоративні 
торговельні підприємства в основному підвищують 
свій дохід за рахунок росту обсягів проданих товарів 
і послуг. Але в супермаркетах, розташованих у 
районних центрах, зростання обсягів товарообороту 
є проблематичним, оскільки кількісні параметри 
попиту можуть не змінюватися упродовж тривалого 
часу. Незважаючи на відомі недоліки, методика, що 
побудована за логікою експоненціального зростан-
ня, переважно діє в підприємствах роздрібних тор-
говельних мереж. Використовується вона і в роботі 
підприємств корпоративних торговельних мереж. 

Вдосконалення торговельних процесів при 
зменшенні витратної частини їх функціонування 
потребують виділення двох основних напрямів: 

(1) – покрокової ітерації процедури проектуван-
ня торговельних бізнес-процесів; 

(2) – системного аналізу і прагматичних рішень, 
що дозволяють виміряти ступінь відповідності спро-
ектованих процесів встановленим цілям. 

Їх використання при формуванні системи ефек-
тивного управління спрямоване на організацію тор-
говельного підприємництва переважно на конку-
рентоздатній основі. З цих позицій підприємство в 
корпоративних торговельних мережах розгляда-
ється як таке, що може бути побудованим, спроек-
тованим чи перепроектованим у відповідності до 
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принципів інжинірингу, які є революційними пере-
творювачами для господарських утворень [28, 29], 
незалежно від форм власності і функціонального 
призначення.  

Вдосконалення бізнесу, яке проводиться з вико-
ристанням методів інжинірингу, спрямоване на 
поступове покращення всіх аспектів торговельного 
бізнесу, включаючи як види діяльності і зміст існу-
ючих бізнес-процесів, так і організаційну й управ-
лінську компоненту. При цьому вдосконалення 
повинно проводитися постійно, в основному на 
операційному і функціональному рівнях щоденно 
(на відміну від реінжинірингу, проводиться одно-
разово і за періодами). 

Основним засобом, який регламентується до 
використання при побудові управлінської системи 
діяльністю корпоративних торговельних мереж на 
основі процесної структури, виступає карта про-
цесу, яка дозволяє не тільки проаналізувати всі еле-
менти процесу і визначити, наскільки вони відпо-
відають один одному, а також виявити недоліки та 
зайві складнощі в досліджуваних процесах. Саме 
карта процесу дозволяє розробляти різні альтерна-
тиви існуючим на торговельному підприємстві про-
цесам і, порівнюючи їх, вирішувати питання вибору. 

Побудова карт основних процесів торговельної 
діяльності супермаркету відбувається за методом 
структурного аналізу процесів (Structured Process 
Analysis - SPA), який базується на принципах моде-
лювання даних. На першому етапі узагальнений 
торговельний процес розбивається на підпроцеси, 
які в методології інжинірингу носять назву суб-
процесів. При цьому за умови, коли досліджуваний 
процес охоплює кілька функціональних складових, 
тоді субпроцеси як складноструктуровані вклю-
чають ще види виконуваних робіт. Кожен субпроцес 
поділяється на основні і допоміжні види викону-
ваних всередині нього робіт, а кожен вид – на окремі 
процедури й операції (логістичні активності). 

У структурному аналізі функціональний процес 
торговельної діяльності представляється за допомо-
гою схем інформаційних потоків, що відображають 
різні рівні деталізації за принципами ієрархії, у 
вигляді інфологічних моделей. На рівні окремих 
робіт, таких, як розробка посадових інструкцій, 
використовуються алгоритмічні схеми для ілюстру-
вання наявних етапів і процесів прийняття рішень. 
Нижче наведено основні процесні схеми, з допомо-
гою яких продемонстровано сильні сторони цього 
підходу і встановлені можливості його застосування 
при проектуванні торговельних процесів як модель-
них конструкцій.  

На початку процес представляється у вигляді 
кола і називається схемою зовнішнього середовища 
процесу. На схемі виділено основних клієнтів і 
постачальників конкретного процесу, зображених у 
вигляді прямокутників, а також входи і виходи про-
цесу, зображені за допомогою стрілок. На підпри-
ємстві, побудованому за процесною структурою 
(рис. 2), обов’язковим є відображення функцій пла-
нування потоків реалізації товарів і формування 
постачання. 

На початковому рівні декомпозиції реформа-
ційних схем головною вимогою є простота, при якій 
необхідно уникати зайвої деталізації. Розширення 

даного процесу і включення в нього субпроцесів, що 
мають місце в різних функціональних відділах 
торговельного підприємства, не тільки збільшують 
можливий масштаб організаційних змін, але також 
різко збільшують розмір вигод, які можна буде 
отримати в результаті “обробки” процесу. 

Після погодження схеми зовнішнього середо-
вища функціонального процесу, що може карди-
нально змінювати карту процесу відбувається вив-
чення процесу з потрібною мірою деталізації. Це 
вже дає можливість побудови схеми інформаційних 
потоків першого рівня, де розкриваються субпро-
цеси, які виступають складовими основного про-
цесу. Кожен субпроцес зображується у вигляді кола, 
з направленими до нього і від нього входами і вихо-
дами у вигляді стрілок. В такій схемі вже не вико-
ристовуються реквізити попередньої схеми, а тільки 
інформаційні входи і виходи ділових партнерів 
виконання процесів. Таким чином, ліквідується 
перевантаження схеми опису процесу й більш 
детально аналізується інформація по відношенню до 
попередньо наведеної на рис. 2. 

Для процесу, наведеного на рис. 2, схема інфор-
маційних потоків першого рівня перетворюється в 
схему, як показано на рис. 3. Наведена схема (рис. 3) 
інформаційних потоків свідчить про те, що основні 
субпроцеси та їхня взаємодія між собою є первин-
ним виходом процесу, яким виступає товарна маса, 
що надійшла до магазину. Ця схема дозволяє уніфі-
кувати процес до відповідної деталізації. Більш 
детальна схема підготовляється за допомогою лише 
“поопераційних” схем інформаційних потоків кож-
ного рівня. 

Схеми інформаційних потоків другого рівня 
відображаються, якщо взяти кожен кружок зі схеми 
інформаційних потоків першого рівня і розписати 
його основні елементи, як це показано на рис. 3. У 
результаті утворюється набір схем, кількість яких 
дорівнює кількості схем на графіку першого рівня. 
Кожна схема представляє основні елементи субпро-
цесів, які деталізуються на ній у вигляді інформа-
ційних потоків. 

Таким чином весь функціональний процес роз-
бивається за допомогою виділення як різних рівнів 
самого процесу, так і деталізації самих елементів 
процесу. Там, де основні кроки являють собою набір 
окремих дій і рішень, краще замість схеми інфор-
маційних потоків використовувати алгоритмічну 
форму запису або алгоритмічну схему. У такий спо-
сіб структурний аналіз процесу починається з най-
вищого рівня, зі схеми зовнішнього середовища 
базового процесу, а потім послідовно спускається 
вниз на різні рівні деталізації і закінчується на най-
нижчому рівні вже у вигляді конкретного алго-
ритму. 

Коли проаналізований конкретний функціо-
нальний процес, розроблена його карта і визначені 
критеріальні показники, що його характеризують, 
формулюється узагальнена схема процесу, який у 
подальшому підлягає перетворенню засобами інжи-
нірингу. Саме таке бачення проектування торговель-
ного процесу дозволяє трансформувати загальну 
стратегію заходів в практичні дії. Важливим при 
цьому є встановлення показників вимірювання про-
цесів, які містять кількісний опис його виконання. 
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Рис. 2. Зовнішнє середовище виконання замовлення в підприємстві корпоративних торговельних мереж 

з процесною структурою 

 

 

Рис. 3. Схема інформаційних потоків при виконанні замовлення в підприємстві корпоративних 

торговельних мереж з процесною структурою 

 
На основі такої інжинірингової технології фор-

муються такі принципи підвищення ефективності 
управління торговельним підприємством, як: 

(1) – економічність – не потрібно витрачати 
більше, ніж необхідно в даний час; 

(2) – компромісність – потрібно постаратися 
домовлятися про сприятливіші умови з постачаль-
никами, посередниками й іншими партнерами, з 
якими є відношення співпраці; при неможливості 
домовленості зі старими партнерами не шукати 
нових за критерієм “вигідності” умов; 

(3) – горизонтальна інтегрованість, що припус-
кає можливість сумісних закупівель разом з іншими 
торговельними підприємствами в одного постачаль-
ника;  

(4) – вертикальна інтегрованість, яка припускає 
розвиток тісних відносин з постачальниками по 
регулюванню вартості отримуваних від них товарів; 

(5) – координація щодо реалізації функціональ-
них процесів торговельного підприємства стосовно 
економічної вигоди і встановлення жорсткого 
контролю за витратами по кожному процесу; 

(6) – поглиблення аналізу щодо можливості 
отримання економії за рахунок покращення техно-
логічних процесів і організації праці.  

Конкурентоспроможність будь-якого роздріб-
ного торговельного підприємства і особливо супер-
маркетів визначається шириною і глибиною асорти-
менту товарів, ціновою політикою, обсягом обороту 
та якістю обслуговування покупців. Кількісна оцін-
ка асортименту товарів є однією з головних характе-
ристик успішної діяльності супермаркету. Саме гли-
бина і широта сортиментних позицій є однією з 
основних умов залучення нових та утримання 
постійних споживачів, що, в свою чергу, впливає як 
на величину товарообороту, так і на конкуренто-
спроможність підприємства в зоні його діяльності. 
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Висновки і перспективи подальших дослі-
джень у даному напрямі. Структуризація інформа-
ційної моделі формування товарних ресурсів торго-
вельного підприємства типу “супермаркет” дає мож-
ливість сформувати механізм, прийняття якого за-
безпечить ефективне управління торговельним 
підприємством. 

Існуюче становище у структурно-територіальній 

організації роздрібної торговельної мережі засвідчує 

незабезпечення оптимальних затрат часу покупцями 

на дорогу до магазинів, обмежені можливості фор-

мувати широкий асортимент товарів, малокомфортні 

умови для торгівлі. Тенденції до значних випере-

джальних темпів приросту дрібно роздрібної торго-

вельної мережі порівняно з магазинами, кількості 

ринків з продажу непродовольчих товарів, до змен-

шення обсягів продаж на ринках сільськогосподарсь-

ких продуктів слід вважати неприйнятними. Такі 

деформації характерні майже для всіх регіонів 

України, викликані відсутністю належного держав-

ного регулювання галузі торгівлі в цілому. Треба 

істотно підвищити відповідальність за виконання 

соціальної функції і суб’єктів господарювання, і дер-

жавних органів управління, які зобов’язані створю-

вати необхідні умови для всіх учасників ринку, актив-

но відстежувати процеси структурно-територіальної 

організації роздрібної торгівлі. 
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Анотація. У статті досліджено присутність та діяльність банків іноземних банківських груп та 

визначено їх вплив на банківську систему України. Проаналізовано динаміку зміни кількості банків 

іноземних банківських груп та встановлено основні причини скорочення їх кількості. Визначено 

структуру власності активів банківської системи України. Виокремлено основні перспективні заходи 

для нормального функціонування банківської системи України. Встановлено, що під впливом іноземних 

банків вітчизняні банки мають загрозу втрати своєї частки на ринку та погіршення 

конкурентоспроможності, тому вони вимушені швидко реагувати на умови середовища, що дасть 

змогу наблизитися до показників діяльності іноземних банків, що в результаті позитивно вплине на їх 

конкурентні позиції. 
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determines their influence on the banking system of Ukraine. The dynamics of changes in the number of banks 

of foreign banking groups and the main reasons for reducing their number are analyzed. The structure of 
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Постановка проблеми. У сучасних реаліях 

особливої актуальності набувають питання активі-

зації банківської діяльності в контексті її вагомого 

значення у стабілізації економічного розвитку в 

Україні у період глобальних економічних потрясінь, 

появи нових ризиків і загроз. Подолання кризових 

явищ у банківській системі залежить як від функці-

онування банків із національним капіталом й зміц-

нення їх фінансової стійкості, так і від позицій іно-

земних банків на національному фінансовому рин-

ку, які сьогодні складають гідну конкуренцію віт-

чизняним банкам та суттєво впливають на задово-

лення потреб населення і суб’єктів національної 

економіки в банківському обслуговуванні. 

Сьогодні банківська система України відкрита 

для входження іноземного капіталу, а всі банки, 

незалежно від походження їх капіталу, підлягають 

нагляду і контролю на загальних умовах, тобто 

діють в одному правовому полі. 

У забезпеченні фінансової стабільності держави 

та підвищенні рівня розвитку економіки країни 

провідну роль відіграє банківська система. В Україні 

саме в умовах європейської інтеграції, коли існує 

необхідність досягнення рівня розвитку економіки 

розвинених країн світу, постає питання зміцнення 

банківської системи. Одним із важливих джерел 

підвищення капіталізації банків і фінансування еко-

номіки є іноземний капітал. На сучасному етапі бан-

ківська система й економіка України потребують 

притоку іноземних інвестицій і тому існує необхід-

ність визначення форм та умов залучення інозем-

ного капіталу в банківську систему.  

Наявність банків з іноземним капіталом в Украї-

ні позитивно впливає на розвиток фінансової систе-

ми, сприяє залученню іноземних інвестицій і роз-

ширенню ресурсної бази соціально-економічного 

розвитку. Однак є досить серйозні фінансові й еко-

номічні ризики швидкого зростання частки інозем-

ного банківського капіталу, пов’язані з можливою 

втратою суверенітету у сфері грошово-кредитної 

політики, можливим посиленням нестабільності, 

несподіваними коливаннями ліквідності банків, 

спекулятивними змінами попиту та пропозиції на 

грошово-кредитному ринку, можливим відпливом 

фінансових ресурсів. Тому вирішення питання про 

форми й масштаби розширення присутності інозем-

ного банківського капіталу на ринку банківських 

послуг має бути підпорядковано стратегічним цілям 

соціально-економічного розвитку, підвищення наці-

ональної конкурентоздатності, економічної безпеки, 

зміцнення грошово-кредитної системи України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню впливу іноземного капіталу на функ-

ціонування банківської системи України присвячена 

низка наукових публікацій Н. Шелудько, 

О. Барановського, К. Павлюка, В. Гейця, А. Мороза, 

Т. Смовженко, Ф. Шпига, О. Васюренка, О. Вовчак, 

О. Дзюблюка, А. Єпіфанова, М. Савлука, 

Н. Савченка, І. Сала, В. Стельмаха, А. Кузнецової та 

інших авторів. Вивченням проблем і переваг присут-

ності іноземного капіталу займалися вітчизняні та 

зарубіжні учені: В. Д. Базилевич, О. І. Барановський, 

І. В. Буковський, В. В. Вітлінський, В. М. Геєць, 

В. В. Корнєєв, В. Є. Новицький та ін. Активно досліджу-

вали позитивні та негативні наслідки присутності 

іноземного капіталу у вітчизняній банківській 

системі Ю. Прозоров, І. Лютий, В. Міщенко, 

Р. Корнилюк, Є. Осадчий, В Подчесова, 

С. Шумська. Крім того, досліджуючи основні моти-

ви і ризики участі іноземного капіталу у банківсь-

кому секторі країни, вітчизняні вчені (В. Геєць, 

О. Дзюблюк, А. Шаповалов та ін.), наголошуючи на 

позитивній ролі іноземних банків у підвищенні 

капіталізації вітчизняної банківської системи в 

період економічного зростання, неодноразово звер-

тали увагу на великий ризик відпливу іноземного 

капіталу в періоди потрясінь і випробувань кризо-

вими явищами фінансового характеру. 

Постановка завдання. Метою дослідження є 

особливості діяльності банків іноземних банківсь-

ких груп в Україні та їх вплив на розвиток вітчизня-

ної банківської системи. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Важливим джерелом фінансування економіки у 

переважній більшості країн світу є іноземний капі-

тал. Стабільний розвиток банківської системи та 

економіки України потребує вирішення важливих 

питань, серед яких проблеми залучення іноземного 

банківського капіталу в Україну, відкриття філій 

іноземних банків, безпека вітчизняного банківсь-

кого бізнесу. Дослідження становлення іноземного 

банківництва на українських землях переконує в 

тому, що з економічним розвитком у країні з’явля-

лися можливості для залучення іноземного капіталу 

в банківську систему. Початком історії розвитку 

вітчизняної банківської системи вважають період 

після прийняття Декларації “Про державний 

суверенітет України” у 1991 р., коли постало питан-

ня про створення власної фінансово-кредитної сис-

теми. У цей час на законодавчому рівні закріпили за 

нашою державою право на самостійне формування 

власної банківської системи та створення банків в 

Україні та ухвалено Закон України “Про банки і 

банківську діяльність”, який став фундаментом 

формування нової банківської системи [63, с. 144]. 

Основні тенденції залучення іноземного капі-

талу в банківську систему України простежуються 

на підставі періодизації розвитку банків з іноземним 

капіталом [4; 7]. Історично процес їх розвитку та 

створення поділяють на кілька періодів. Критерієм 

поділу є кількісні параметри змін обсягів іноземного 

капіталу, а також якісний критерій – активність 

створення та функціонування банків з іноземним 

капіталом в Україні (табл. 1).  

Як видно з узагальненої характеристики етапів 

розвитку банків з іноземним капіталом, можливості 

залучення іноземного капіталу до вітчизняної бан-

ківської системи з’явилися ще з проголошенням 

незалежності України.  

В Україні створені і діють банки з іноземним 

капіталом як дочірні структури, філії або представ-

ництва. 
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За даними Національного банку України, за 

період 2013-2017 рр. кількість банків з іноземним 

капіталом в Україні зменшилася на 11, зокрема 

кількість банків зі 100% іноземним капіталом змен-

шилася на один, що свідчить про значний відплив 

іноземних інвестицій із банківського сектору країни, 

який був зумовлений банківською кризою та 

нестабільністю політичної та економічної ситуації.  

Станом на 01.01.2018 р. із 82 працюючих (що 

мають ліцензію) в Україні банків 38 фінансових 

установ – з іноземним капіталом (на 01.01.2014 – 49 

банк з іноземним капіталом із 162 працюючих), у 

тому числі 18 – зі 100% іноземним капіталом (на 

01.01.2014 – 19) (рис. 1)[5].  

Традиційним показником, який характеризує 

участь іноземного капіталу в банківській системі 

країни, є наявність у статутному капіталі банку 

частки, яка належить нерезиденту. За даними 

Національного банку України, частка іноземного 

капіталу в банківській системі України за останні 

п’ять років постійно змінювалася і станом на 

01.01.2018 р. становила 54,7%, що є найбільшим 

показником за останні 15 років (рис. 2). Окремо слід 

зазначити, що банківські установи з іноземним 

капіталом виявилися більш стійкими в кризовий 

період, про що свідчить випередження темпу 

падіння кількості банків, що мають ліцензію, 

порівняно з темпом падіння кількості діючих банків 

з іноземним капіталом. 

 

 

Рис. 1. Кількість банків в Україні у 2013-2017 рр., од.[5] 

 

Рис. 2. Частка іноземного капіталу в банківській системі України у 2013-2017 рр., % [5] 
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Як зазначають О. Дзюблюк та О. Владимир, 

входження іноземних банків у банківську систему 

України спричинене глобалізацією та інтеграцією, є 

об’єктивно необхідним процесом, що сприяє при-

пливу капіталу, пожвавленню ринкової конкуренції, 

поліпшенню банківського обслуговування. Водно-

час цей процес не позбавлений певних ризиків, 

наприклад загрози втрати вітчизняними банками 

власних позицій на валютному ринку України [4, 

с. 30]. Висока залежність вітчизняної фінансової 

системи від світової робить банківський сектор 

країни особливо чутливим до коливань валютних 

курсів і обумовлює додаткові ризики у випадку 

стрімкого відтоку іноземного капіталу. 

Варто зауважити, що упродовж досліджуваного 

періоду у структурі власності банківської системи 

відбулися значні перегрупування. Так, станом на 

01.01.2018 р. структура власності активів банків-

ської системи України представлена таким чином: 

банки з приватним українським капіталом скла-

дають близько 13%, банки іноземних банківських 

груп – 35%, державні банки – 52% [5].  

Сьогодні у банківській системі України при-

сутній та працює капітал шведської SEB Group 

(ПАТ “СЕБ Корпоративний Банк”), американського 

холдингу Citigroup (ПАТ “Сітібанк”), французьких 

груп Credit Agricole Group (ПАТ “Креді Агріколь 

Банк”) та BNP Paribas (АТ “Укрсиббанк”), італійсь-

кої групи Unicredit (ПАТ “Укрсоцбанк”), німецького 

банку Deutsche Bank (ПАТ “Дойче Банк ДРУ”), 

польського банку PKO Bank Polski (ПАТ “Кредо-

банк”), російського банку “Сбербанк” та інші. 

Донедавна усі ці банки у банківській системі 

України найменувалися банками з іноземним капі-

талом. Від 01.01.2016 р. Національний банк України 

об’єднав усі банки, власниками контрольних пакетів 

акцій яких є іноземні банківські установи, у групу 

“Банки іноземних банківських груп”. Відповідно до 

нових критеріїв до групи “Банки іноземних бан-

ківських груп” входять установи, контрольні пакети 

акцій яких належать іноземним банкам або інозем-

ним фінансово-банківським групам, у власності 

яких є контрольний пакет акцій щонайменше однієї 

банківської установи. В результаті у статистиці НБУ 

було виокремлено групу з 25 дочірніх банків, мате-

ринські компанії яких зареєстровані та працюють за 

кордоном [5].  

Найбільшими за розміром сплаченого статут-

ного капіталу інвесторами у банківську систему 

України є банки Росії (30 % статутного капіталу 

банківської системи України), Італії (6 %), Кіпру 

(2,5 %), Австрії (2 %), Угорщини (2 %), Франції 

(2 %) та Греції (2 %). Натомість розмір інвестицій з 

боку резидентів Польщі, Нідерландів, ФРН, Швеції, 

Туреччини, США, Бельгії, Люксембургу є незнач-

ним та не перевищує по кожній країні 1 % статут-

ного капіталу банківської системи України. Одним 

із провідних інвесторів у банківську систему Укра-

їни також є Європейський банк реконструкції та 

розвитку, що володіє 30 % статутного капіталу АТ 

“Райффайзен банк Аваль” та 40 % статутного 

капіталу АТ “Укрсиббанк”, що загалом забезпечує 

його частку у статутному капіталі банківської 

системи України на рівні 1,5 % [5]. 

Поряд із кількісним зменшенням банків з іно-

земним капіталом, досить істотним є їх вплив на 

розвиток вітчизняного банківського сектору, оскіль-

ки дані банки концентрують 47 % власного капіталу, 

34 % активів та 32 % зобов’язань банківської сис-

теми, 36 % кредитного портфеля юридичних осіб та 

54 % кредитного портфеля фізичних осіб, 37 % залу-

чених коштів юридичних осіб та 26 % вкладів насе-

лення. Відповідно, це забезпечує їм домінуючу 

позицію у сфері кредитування населення та вагомий 

рівень присутності у всіх інших сегментах банківсь-

кого ринку – кредитуванні юридичних осіб, залуче-

нні коштів підприємств та вкладів фізичних осіб [6].  

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень у даному напрямі. Таким чином, наявнiсть 

банкiв з iноземним капiталом в Українi, з одного 

боку, має позитивний вплив на розвиток фiнансової 

системи, сприяє залученню iноземних iнвестицiй, 

розширенню ресурсної бази та соцiально-економiч-

ного розвитку. Однак є досить серйознi фiнансовi й 

економiчнi ризики швидкого зростання частки iно-

земного банкiвського капiталу, пов’язані з можли-

вою втратою суверенiтету у сферi грошово-

кредитної полiтики, можливим посиленням неста-

бiльностi, несподiваними коливаннями лiквiдностi 

банкiв, спекулятивними змiнами попиту i пропо-

зицiї на грошово-кредитному ринку, можливим 

вiдпливом фiнансових ресурсiв.  

За останнє десятиріччя приплив іноземного 

капіталу значною мірою скоригував стратегії роз-

витку вітчизняних банків. Банки вимушені 

трансформуватися: змінювати наявні організаційні 

структури на досконаліші, розширювати спектр 

послуг, у тому числі вдосконалювати механізм 

надання кредитів і зрештою ставати більш приваб-

ливими та відкритими для клієнтів. Крім того, під 

впливом іноземних банків вітчизняні банки мають 

загрозу втрати своєї частки на ринку та погіршення 

конкурентоспроможності, тому вони вимушені 

швидко реагувати на умови середовища, що дасть 

змогу наблизитися до показників діяльності інозем-

них банків, що в результаті позитивно вплине на їх 

конкурентні позиції.  

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Баришевська І. В. Банківська система 

України: реалії та перспективи / І. В. Баришевська, 

А. В. Камашев // Modern Economics. – 2017. – № 5. – 

С. 6-12. 

2. Вовчак О. Д. Оцінка сучасного стану 

розвитку банків іноземних банківських груп в 

Україні / О. Д. Вовчак, Г. В. Миськів // Scientific 

Journal “ScienceRise”. – 2016. – №8/1(25). – С. 37-42. 

3. Гірченко Т. Д. Аналіз сучасного стану та 

перспективи розвитку банків іноземних банківських 

груп в Україні / Т. Д. Гірченко, О. О. Стороженко, 

О. П. Шейко // Глобальні та національні проблеми 

економіки. – 2017. – Вип. 16. – С. 670-675. 

4. Дзюблюк О. В. Іноземний капітал у 

банківській системі України: вплив на розвиток 

валютного ринку та діяльність банків / 



 

76 
 

О. В. Дзюблюк, О. І. Владимир // Вісник 

Національного банку України. – 2014. – №4. – С. 27-

33. 

5. Офіційний сайт Національного банку 

України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

6. Офіційний сайт ASN [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://asn.in.ua/ua/news.   

7. Суторміна К. М. Ефективність діяльності 

банків з іноземним капіталом у банківській системі 

України / К. М. Суторміна, М. П. Репецька // 

Агросвіт. – 2017. – № 8. – С. 65-70. 

 

REFERENCES 

 

1. Baryshevska, I. V. and Kamashev, A. V. 

(2017), Bankivska systema Ukrainy: realii ta 

perspektyvy, Modern Economics, 5, 6-12. 

2. Vovchak, O. D. and Myskiv, G. V. (2016), 

Otsinka suchasnogo stanu rozvytku bankiv inozemnyh 

bankivskyh grup v Ukraini, Scientific Journal 

«ScienceRise», 8, 37-42. 

3. Girchenko, T. D., Storozhenko, O. O. and 

Sheiko, O. P. (2017), Analiz suchasnogo stanu ta 

perspektyvy rozvytku bankiv inozemnyh bankivskyh 

grup v Ukraini, Globalni ta natsionalni problem 

ekonomiky, 16, 670-675.  

4. Dzyublyuk, O. V. and Vladymyr, O. I. (2014), 

Inozemnyi capital y bankivskiy systemi Ukrainy: vplyv 

na rozvytok valyutnogo rynku ta diyalnist bankiv, 

Visnyk Natsionalnogo banku Ukrainy, 4, 27-33.  

5. Sait Natsionalnogo banku Ukrainy, available 

at : bank.gov.ua.  

6. Sait ASN, available at : asn.in.ua/ua/news.  

7. Sutormina, K. M. and Repetska, M. P. (2017), 

Efektyvnist diyalnosti bankiv z inozemnym kapitalom u 

bankivskiy systemi Ukrainy, Agrosvit, 8, 65-70.  

  



 

77 
 

УДК 658.152(045) 

 

Гріщенко І. В., 

викладач кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін Вінницького навчально-

наукового інституту економіки ТНЕУ, м. Вінниця 

 

Білецька Н. В., 

к.е.н., доц., доцент кафедри фінансів, оподаткування та торгівельного підприємництва, 

Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва, м. Вінниця 

 

Циганчук В. А., 

викладач Вінницького коледжу економіки та підприємництва ТНЕУ, м. Вінниця 

 

ФАКТОРИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 
Анотація. В статті відмічено, що, створюючи привабливий інвестиційний клімат, необхідно 

чітко уявляти собі, що інвестори - це досить широке коло суб'єктів ринку, що мають різні цілі, 

пріоритети, принципи прийняття інвестиційних рішень і ставлення до ризиків. Таким чином, переваги 

у виборі інвесторів повинні базуватися на глибшому розумінні структури вітчизняної економіки й 

особливостей її розвитку. Економічне зростання забезпечується цілим рядом найважливіших 

факторів: рівнем економічних свобод на підприємстві, адекватним правовим захистом 

підприємництва, рівнем безпеки підприємців, наявністю вагомих стимулів до ведення підприємницької 

діяльності. Всі фактори, що впливають на інвестиційну діяльність, у залежності від їх рівня можна 

класифікувати на дві групи: фактори, що впливають на інвестиційну діяльність на макрорівні; 

фактори, що впливають на інвестиційну діяльність на мікрорівні. Першою макроекономічною 

передумовою активізації інвестиційної діяльності є зниження інфляції. Другим фактором активізації 

інвестиційної діяльності є зниження банківського відсотка. Третім фактором активізації 

інвестиційної діяльності є ослаблення жорсткості грошової політики і збільшення внутрішнього 

попиту. Четвертим фактором активізації інвестиційної діяльності є перетворення заощаджень 

населення і засобів інших суб’єктів ринку в джерело фінансування інвестицій. П’ятий фактор 

активізації інвестиційної діяльності – це технологічний прогрес. Шостим фактором активізації 

інвестиційної діяльності є інвестиційний клімат у країні. Сьомим фактором активізації інвестиційної 

діяльності є циклічність економічної динаміки. 
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FACTORS OF REVITALIZATION OF INVESTMENT 

ATTRACTIVENESS OF ENTERPRISES 

 
Abstract. It is noted in the article, that creating an attractive investment climate rests on understanding 

that investors are a fairly wide range of market players with different goals, priorities, principles of investment 

decisions and attitude to risks. Thus, the advantages of choosing investors should be based on a deeper 

understanding of the structure of the domestic economy and the peculiarities of its development. Economic 

growth is ensured by a number of key factors: the level of economic freedoms in the enterprise, adequate legal 

protection of entrepreneurship, the level of security of entrepreneurs, the presence of significant incentives for 

entrepreneurial activity. All factors influencing investment activity, depending on their level, can be classified 

into two groups: factors influencing investment activity at the macro level; factors influencing investment 

activity at the micro level. The first macroeconomic prerequisite for the intensification of investment activity 

is the reduction of inflation. The second factor in the intensification of investment activity is the decline in bank 

loans interest rates. The third factor in boosting investment activity is the weakening of monetary policy 

tightening and increasing domestic demand. The fourth factor in the intensification of investment activity is 

the transformation of the savings of the population and the means of other market players into the source of 

investment financing. Fifth factor of activation of investment activity is technological progress. The sixth factor 

in boosting investment activity is the investment climate in the country. The seventh factor in the intensification 

of investment activity is the cyclical nature of economic dynamics. 

 

Keywords: investments, investment attractiveness, revitalization of investment activity, factors of 

influence on investment activity. 

 
Постановка проблеми. Необхідність створення 

в Україні привабливого інвестиційного клімату вже 

давно ні у кого не викликає сумніву. Основні атри-

бути привабливого інвестиційного клімату також 

широко відомі: сприятливий податковий режим, 

розвинене законодавство, умови для справедливої 

конкуренції, ефективна судова система, мінімальні 

адміністративні бар’єри та якісна інфраструктура 

для розвитку бізнесу. Останнім часом велика увага 

справедливо приділяється питанням культури кор-

поративних відносин: взаємодії акціонерів менедж-

менту, персоналу і підприємства. Проте, створюючи 

привабливий інвестиційний клімат, необхідно чітко 

уявляти собі: інвестори - це досить широке коло 

суб’єктів ринку, що мають різні цілі, пріоритети, 

принципи прийняття інвестиційних рішень і став-

лення до ризиків. Таким чином, переваги у виборі 

інвесторів повинні базуватися на глибшому розу-

мінні структури вітчизняної економіки та особли-

востей її розвитку. 

Сьогодні в конкурентній боротьбі перемагає не 

те підприємство, яке володіє значними активами, а 

те, яке може швидше створювати, розвивати нові 

активи. Тобто лідерство в конкурентній боротьбі 

залежить від ключових компетенцій, якими володіє 

підприємство, а також його динамічних здібностей. 

Ключові компетенції повинні створювати реальні 

бар’єри для конкурентів: бізнес-процеси, організа-

ційні структури, специфічні навички персоналу, 

науково-дослідні роботи, зв’язки з дилерами і дис-

триб’юторами і т.п. Проте про одну найважливішу 

компетенцію часто забувають. Це здатність швидко 

й ефективно залучати капітал, без якого про лідерс-

тво на ринку можна забути. Без зовнішнього капі-

талу ні про які здібності швидко створювати і розви-

вати нові активи не може бути і мови. Підприємство 

повинно мати можливість у разі потреби швидко і 

недорого залучати капітал, як будь-який інший 

ресурс, потрібний для розвитку бізнесу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню сутності інвестиційної привабливості 

та факторів її активізації присвячені праці таких 

вчених, як Р. Барнета, З. Беккера, Т. Візлера, 

З. Гошала, Р. Менша, Р. Мінцберга, Е. Менсфілда, 

Б. Санто, Б. Твісса, С. Фельдмана, Й. Шумпетера, 

В. П. Баранчєєва, С. Д. Бешельова, Ю. В. Вертакова, 

Г. Я. Гольдштейна, Л. М. Гохберга, В. А. Кабанова, 

Н. Ю. Круглова, Н. П. Масленникова, В. М. Мішина 

та ін. 

Розвиток сучасних концепцій інвестиційної 

привабливості та факторів її активізації висвітлено в 

працях Е. Дахмена, Д. Кетелса, Е. Лімера, 

М. Портера, А. Солімано, Д. Сольє, С. Фельдмана, 

М. Енрайта та ряду інших вчених.  

Постановка завдання. На сьогоднішній день 

більшість українських підприємств намагаються, в 

основному безуспішно, фінансувати зростання біз-

несу виключно за рахунок банківських кредитів або 

власного прибутку. При цьому вони не мають у 

своєму розпорядженні достатнього забезпечення 

для отримання позик, а втрачений час на акуму-

ляцію власного прибутку приводить до програшу 

конкурентам, здатним залучати зовнішній капітал. 

Теза про необхідність вагомого зростання іноземних 

інвестицій, що залучаються до економіки нашої 

держави, стає невід’ємною частиною більшості 

масштабних економічних програм. Це обумовлює 

актуальність досліджень, пов’язаних із розробкою 

механізму розвитку корпоративного управління як 

чинника підвищення інвестиційної привабливості 

підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Корпоративна стратегія визначає і показує наміри і 

цілі підприємства дотримуватися лінії поведінки і 
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планів заходів, необхідних для досягнення постав-

лених цілей. Система стратегічних рішень підпри-

ємства визначає обсяги і рівень ділової активності, в 

якій проявляє себе підприємство, тип економічної і 

соціальної організації, до створення якою вона 

прагне, а також рівень економічного і позаеконо-

мічного внеску, який підприємство має намір внести 

до життя акціонерів компанії, її службовців, 

споживачів і місцевого населення [1, с. 136]. 

На рівні підприємства від корпоративної стра-

тегії залежить його місце на конкурентному ринку. 

Ринкової переваги підприємство досягає тоді, коли 

ефективно залучає свої ресурси і можливості їх 

використання. 

В основу процесу компетентної оцінки корпора-

тивної стратегії покладається оцінка слабких і силь-

них сторін підприємства в контексті тих можли-

востей і загроз, які передбачає ринок. Можливості, 

які не підкріплені компетентністю, не приносять 

результатів, тому їх визначення повинно супро-

воджуватися аналізом здібностей і ресурсів, необ-

хідних для реалізації цих можливостей [2, с. 60]. Те, 

що на визначеному ринку реально отримати при-

буток, не припускає автоматично: підприємство, що 

не має достатніх даних і навичок роботи, зможе це 

зробити. 

По самій своїй природі стратегічний вибір 

обумовлює вкладення вагомих ресурсів і значний 

ризик з перспективою ймовірно віддалених доходів. 

Рівень ризиків, пов’язаних із зробленим підпри-

ємством вибором, важко визначити напевно, але він 

повинен співвідноситися з обсягами ресурсів під-

приємства, а також із можливостями його керів-

ництва і працівників [3, с. 71]. Жодне з підприємств 

не зможе досягти успіхів, реалізовуючи стратегії, які 

розходяться з інтересами середньої ланки керівників 

і працівників. Прихильність стратегії є запорукою її 

ефективної реалізації, і характер стратегічного 

вибору, зробленого підприємством, повинен врахо-

вувати ступінь привабливості тієї або іншої стратегії 

для працівників підприємства [4, с. 83]. 

Стратегія є довгостроковою програмою, яка 

повинна постійно піддаватися оцінці і контролю. 

Нездатність стратегії принести очікувані результати 

протягом певного періоду часу зовсім не завжди 

говорить про помилки в стратегічному плануванні – 

це може бути результатом короткострокових нега-

тивних процесів, що спостерігаються в межах ризи-

ків [4, с. 88]. 

Незалежно від того, наскільки привабливі 

можливості, що відкриваються перед підприємс-

твом, не варто вкладати в їх реалізацію засоби, 

покладаючись тільки на фактор очікуваного прибут-

ку. 

Стратегія не є вільним від оціночного підходу 

вибором ринкових можливостей: у процесі розробки 

і реалізації стратегії в рівній мірі повинні враховува-

тися і корпоративні цінності, і завдання підпри-

ємства, і його можливості [5, с. 158].  

Поява у визначенні “стратегічне управління” 

слова “ринкове” говорить про те, що розробка 

стратегії повинна відштовхуватися від ринку і зов-

нішнього середовища. Вагомим впливом на 

результати діяльності підприємства позначаються 

ресурси, джерела яких знаходяться за межами 

безпосередніх ринків збуту або галузі. Аналізом 

середовища є процес виявлення, вивчення можли-

востей і загроз, що створюються зовнішніми силами. 

Важливо обмежити його керованими і дійсно 

значущими факторами, інакше обсяг інформації 

перевищить всі межі. В аналізі середовища, точніше 

в самому середовищі, можна виділити п’ять 

напрямів: технологічний, державний, культурний, 

економічний і демографічний [6, с. 144-145]. 

Внутрішній аналіз необхідний для детального 

вивчення стратегічно важливих аспектів самого 

підприємства. Зокрема, в межах внутрішнього ана-

лізу вивчається ефективність діяльності, а також 

основні стратегії (сильні і слабкі сторони, страте-

гічні проблеми). Внутрішній і зовнішній аналіз 

служить двом цілям: допомогти в ідентифікації 

стратегічних варіантів і визначенні критеріїв вибору 

кращих із них. 

Отже, мета підприємства полягає в тому, щоб 

створити таку стратегію, в якій використовувалися б 

сильні сторони підприємства і слабкі конкурентів, а 

також здатну нейтралізувати слабкі сторони підпри-

ємства товаровиробника і сильні – його суперників. 

Ідеалом, на нашу думку, є конкуренція в економічно 

розвинутій, зростаючій галузі зі стратегією, яка 

базується на перевагах, що їх суперники нейтра-

лізувати не можуть. 

Економічне зростання забезпечується цілим 

рядом найважливіших факторів: рівнем економіч-

них свобод на підприємстві, адекватним правовим 

захистом підприємництва, рівнем безпеки підприєм-

ців, наявністю вагомих стимулів до ведення підпри-

ємницької діяльності [7, с. 107]. 

Натомість основоположним фактором еконо-

мічного розвитку як підприємництва, так і окремо 

взятого підприємства є рівень його матеріально-

технічної бази, наявності грошових активів. 

Знання факторів і механізмів їх впливу на 

інвестиційну діяльність має важливе наукове і прак-

тичне значення перш за все для розробки науково 

обґрунтованої інвестиційної політики і для пожвав-

лення інвестиційної діяльності підприємства [8, 

с. 61]. 

Всі фактори, що впливають на інвестиційну 

діяльність, у залежності від їх рівня можна класи-

фікувати на дві групи: 

1. Фактори, що впливають на інвестиційну 

діяльність на макрорівні. 

2. Фактори, що впливають на інвестиційну 

діяльність на мікрорівні. 

Першою макроекономічною передумовою акти-

візації інвестиційної діяльності є зниження інфляції. 

Досвід багатьох країн показує, що періоди високої 

інфляції завжди пов’язані з інвестиційним спадом 

або інвестиційним застоєм. Це закономірно, адже 

інфляція робить невигідною для вкладення капіталу 

сферу виробництва в порівнянні зі сферами обороту 

капіталу і посередництва, де термін обороту 

капіталу і повернення грошей коротший [9, с. 146-

147]. Вона напружує банківський відсоток, який 

повинен бути дещо вищим за темп інфляції, і робить 



 

80 
 

кредит недоступним для переважної кількості 

інвестицій, що забезпечують високу ефективність у 

нормальних економічних умовах. Інфляція створює 

обстановку економічної і політичної нестабільності, 

збільшуючи ризики, особливо при довгострокових 

вкладеннях капіталу. 

Другим фактором активізації інвестиційної 

діяльності є зниження банківського відсотка. Пара-

докс сучасної ситуації полягає в тому, що досяг-

нення основної передумови активізації інвести-

ційної діяльності – зниження інфляції – не може 

бути реалізовано у зв’язку з дуже повільним 

зменшенням ставок банківських відсотків, хоча їх 

зменшення складає одну з важливих цілей анти-

інфляційної політики [10, с. 148-149]. Позначається 

обережність банків в оцінці перспектив стійкого 

придушення зростання цін, а також у загальній ситу-

ації на фінансових ринках. 

Третім фактором активізації інвестиційної 

діяльності є ослаблення жорсткості грошової полі-

тики і збільшення внутрішнього попиту. Централь-

ну роль при цьому відіграє зниження податкового 

тиску. Воно необхідне, щоб збільшити частину 

прибутку, який використовується на оновлення і 

розвиток виробництва. Відносне зменшення подат-

ків повинно стати ланкою ширшої системи заходів 

по стимулюванню попиту внутрішнього ринку, яка 

є логічним продовженням політики реформ після 

приборкання інфляції і досягнення стабілізації. 

Четвертим фактором активізації інвестиційної 

діяльності є перетворення заощаджень населення і 

засобів інших суб’єктів ринку в джерело фінансу-

вання інвестицій. Це можливо при концентрації 

вказаних коштів у банківській системі, в страхових і 

інших фінансових установах. 

П’ятий фактор активізації інвестиційної діяль-

ності – це технологічний прогрес. Під цим терміном 

розуміється розробка нової і вдосконалення наявної 

продукції, створення нової техніки і нових виробни-

чих процесів. Механізм дії технологічного прогресу 

на інвестиційну активність підприємства визна-

чається формуванням більш високого рівня чистого 

інвестиційного прибутку в процесі реалізації іннова-

ційних проектів. 

Шостим фактором активізації інвестиційної 

діяльності є інвестиційний клімат у країні. Під цим 

терміном розуміється система правових, економіч-

них, соціальних, політичних і інших умов здійснен-

ня інвестиційної діяльності в конкретній країні, що 

здійснюють істотний вплив на рівень прибутковості 

і ризики інвестицій. 

Державне регулювання інвестиційної діяльності 

доповнює механізм ринкової саморегуляції, підси-

люючи або знижуючи вплив окремих факторів, що 

визначають інвестиційну активність окремих 

суб’єктів господарювання. 

Сьомим фактором активізації інвестиційної 

діяльності є циклічність економічної динаміки. Еко-

номічні цикли, що характеризуються періодичним 

зростанням і зниженням ділової активності у країні, 

відображаються на обсягах і результатах практично 

всіх видів економічної діяльності, в тому числі і на 

інвестиційній. У періоди зростання економіки 

збільшується обсяг інвестиційного попиту і відпо-

відно зростає рівень інвестиційної активності під-

приємств. При цьому збільшення обсягів інвесту-

вання підтримується низьким рівнем ставки відсот-

ків на фінансовому ринку, що сприяє активному 

формуванню доходів і заощаджень. У періоди спаду 

економіки прагнення до збільшення заощаджень 

викликатиме не зростання, а зниження інвестицій. 

Це пов’язано з наступним: в умовах депресії, що 

знижує рівень доходів, збільшення заощаджень 

скорочуватиме обсяг споживання. Оскільки інвести-

ції в цих умовах не приведуть до зростання попиту 

на додатково виготовлену продукцію споживчого 

призначення, зростання заощаджень у цих умовах 

сприятиме формуванню дезінвестиційних процесів. 

 Висновки і перспективи подальших дослі-

джень у даному напрямі. Зараз в Україні деформо-

вано багато ланок фінансово-кредитної системи, 

розбалансовано фінансові відносини між державою 

і сферою матеріального виробництва, державою і 

населенням, центром і регіонами. Тому країні пот-

рібні кардинальні заходи на всіх рівнях управління і 

господарювання, що забезпечуватимуть поступове 

переведення фінансових відносин у нормальне рус-

ло; це гарантуватиме здорове, продуктивне функціо-

нування бюджету, кредиту, фінансів матеріального 

виробництва і територіальних утворень. 

У ринковій економіці взаємодіє три основні 

ринки: ринок товарів і послуг; ринок праці; фінан-

совий ринок. Саме на фінансовому ринку виявля-

ються економічні відносини між господарюючими 

суб’єктами, населенням і державою з приводу 

мобілізації тимчасово вільних грошових коштів для 

кредитування, інвестування. 
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АДАПТАЦІЯ ПІДСИСТЕМИ МАЙНОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ 

ПОЛЬЩІ ДО ПРАКТИКИ УКРАЇНИ 

 
Анотація. Вивчено досвід функціонування підсистеми майнового оподаткування Польщі. Зокрема, 

у цій державі податком на нерухомість оподатковуються земля, будівлі або їх частини, будівлі або їх 

частини, пов’язані з веденням бізнесу, а податок на транспортні засоби має обмежену базу 

оподаткування та, головно, стосується власників вантажівок, тягачів, напівпричепів і причепів, 

автобусів. Встановлено: для побудови в Україні ефективної підсистеми майнового оподаткування, 

крім вдосконалення на основі польського досвіду елементів оподаткування й механізму справляння 

майнових податків, необхідно активно розвивати ринки землі, нерухомості та транспортних засобів 

шляхом їх лібералізації і виведення з “тіні” й заразом підвищення потребує рівень податкової 

культури населення. 

 

Ключові слова: доходи місцевих бюджетів; система місцевого оподаткування; підсистема 
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ADAPTATION OF THE PROPERTY TAXATION SUBSYSTEM OF 

POLAND TO THE PRACTICE OF UKRAINE 

 
Abstract. The experience of functioning of the subsystem of property taxation of Poland is studied. In 

particular, in this state, the tax on immovable property is taxed on land, buildings or parts thereof, buildings 

or parts thereof related to the business, and the tax on vehicles has a limited tax base and mainly applied to 

the owners of trucks, tractors, semitrailers and trailers, buses. It is determined that for the development of an 

effective subsystem of property taxation in Ukraine, apart from the improvement on the basis of the Polish 

experience of the elements of taxation and the mechanism for collecting property taxes, it is necessary to 

actively develop land, real estate and transport markets through their liberalization and withdrawal from the 

"shadow" and, at the same time, improvement requires the population tax culture level. 

 

Key words: local government revenue; local taxation; property taxation subsystem; local taxes and fees; 

property taxes. 

 
Постановка проблеми. Місцеве оподаткування 

в Україні та Польщі зародилися практично одночас-
но, втім, їх розвиток відбувався по-різному. Незва-
жаючи на низку схожих за елементами оподатку-
вання та механізмом справляння місцевих податків і 
зборів, вітчизняна підсистема майнового оподатку-
вання ефективно почала функціонувати не так уже 
давно. У ній податок на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, було впроваджено у 2011 р., а 
до 2014 р. аналоги транспортного податку та плати 
за землю належали до загальнодержавних податків. 
Натомість ще з 1990-х рр. із власників землі та 
будівель у Польщі справлявся податок на нерухо-
мість й окремо оподатковувалися транспортні 
засоби. 

Відмінності в економіці цих держав, їх геогра-
фічному розташуванні, демографічному складнику 
населення, природно-кліматичних умовах і еколо-
гічних особливостях розвитку визначили різний 
податковий потенціал майнових податків та їх вплив 
на формування фінансової самодостатності терито-
рій. Не менш важливе значення мало дотримання 
громадянами законодавства, зокрема виконання 
конституційного обов’язку сплачувати податки в 
порядку і розмірах, встановлених законом. Для 
України це питання досі постає гостро, адже під-
система майнового оподаткування не відповідає 
потребам суспільства й носить деструктивний 
характер. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Серед вітчизняних бібліографічних джерел, у яких 

вивчалися питання зарубіжного досвіду місцевого 

оподаткування, необхідно виділити публікації 

В. Л. Андрущенка [1], В. В. Зайчикової [2], 

О. П. Кириленко [3], А. І. Крисоватого [4], 

Л. Л. Тарангул [5] та інших. Їхні наукові доробки 

мають глибокий, проте неспеціалізований характер. 

Поза увагою залишаються маловивчені проблеми 

майнових податків, які в державах із розвинутою 

ринковою економікою є основою фіску на місце-

вому рівні. Тому за основу дослідження візьмемо 

праці польських вчених Т. Воєводіч [6], 

М. Козловської [7], Г. Овчирчик-Шпаковської [8] і 

Ю. Рогальської [9]. 

Постановка завдання. Вивчення досвіду 

функціонування підсистеми майнового оподатку-

вання в Польщі та вдосконалення на його основі 

елементів оподаткування й механізму справляння 

майнових податків в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Основною функцією вітчизняних майнових подат-

ків є фіскальна, спрямована на збільшення дохідної 

частини місцевих бюджетів. Наслідком цього стало 

те, що більшість платників податків не відчувають 

довіру до системи розподілу бюджетних коштів. 

Високі податки впливають на економічну поведінку 

громадян, змінюють морально-етичні норми і зму-

шують пристосовуватися до жорстких умов фіску. В 

оподаткуванні принципам суспільної етики проти-

стоїть індивідуальний прагматизм, доцільність 

сусідує з егоїзмом [1, с. 282]. Збалансованість роз-

витку підсистеми майнового оподаткування в Поль-

щі потребує її вивчення з метою адаптації до 

українських реалій. 

Досить стримано за змістом, але прагматично 

про роль майнових податків писала М. Козловська. 

Місцева влада має можливість формувати доходи з 

цих джерел й, тим самим, забезпечувати соціально-

економічний розвиток територій [7, с. 8]. У Польщі, 

як і в більшості унітарних держав із фінансово 

сильним місцевим самоврядуванням, така роль 

відводиться декільком податкам, серед яких чільне 

місце займають податки на нерухомість і транс-

портні засоби. На сучасному етапі Україні потрібні 

не “косметичні” зміни їх аналогів і, якщо не перепи-

сувати заново податкове законодавство, то це має 

відбуватися в контексті зближення зі стандартами 

ЄС. 

Тим паче, що показники надходження майнових 

податків у Польщі перевищують навіть найбільші 

значення в Україні (рис. 1). Якщо взяти за основу 

дослідження 2016 р., польська підсистема майно-

вого оподаткування у ВВП займала 1,2%, тоді як в 

Україні – 1,0%. Більш суттєво відрізняється питома 

вага податків на нерухомість і транспортні засоби, 

порівнюючи з податком на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, платою за землю та 

транспортним податком, у податкових надходжен-

нях (відповідно 29,2% та 17,0%) і доходах місцевих 

бюджетів (відповідно 20,5% та 6,8%). Хоча пікове 

значення ці податки мали у 2013 р., з того часу їх 

динаміка дещо сповільнилася. 

Як джерело доходів для місцевої влади, зазначає 

Ю. Рогальська, майнові податки виконують дві 

функції – фіскальну та стимулюючу [9, с. 136]. З 

одного боку, стабільні податкові надходження до 

місцевих бюджетів дають змогу цим органам 

реалізувати покладені на них функції й завдання. З 

іншого боку, право податкової ініціативи щодо 

впровадження цих податків, встановлення податко-

вих ставок або використання пільг спонукає місцеву 

владу впливати на місцевий розвиток, у тому числі в 

частині залучення зовнішніх інвесторів. Натомість в 

Україні ці функції виконує тільки один зі складників 

підсистеми майнового оподаткування – плата за 

землю. 

За твердженням Г. Овчирчик-Шпаковської, 

майнові податки є складною правовою 

конструкцією реалізації певних ідей і цілей, 

вираженням соціально-політичних та економічних 

концепцій [8, с. 153]. У підсистемі майнового 

оподаткування Польщі вдалося досягнути головних 

імперативів оподаткування. По-перше, податки на 

нерухоме майно і транспортні засоби сприяють 

детінізації майнових відносин через встановлення 

реальних власників майна та зменшення 

можливостей отримання необґрунтованих 

податкових пільг. По-друге, розвивають інститут 

приватної власності та забезпечують ефективне 

функціонування середнього класу, на який 

опирається ця держава. 

Зрештою, будь-які нововведення в майнових 

податках у Польщі не завжди сприймалися добре з 

боку платників податків. Із цього приводу 

Т. Воєводіч зазначив, що формуванню активної 

податкової політики перешкоджає прагнення до 

мінімізації податкового тягаря і призводить до 

соціальної напруженості [6, с. 294]. Ідеальних 

податків немає, тому до цього дня податкова 

творчість демократичних урядів і тоталітарних 

режимів не припиняється в усіх державах світу. 

Вони намагаються сформувати таку архітектуру 

відносин, яка дозволила б мобілізувати до місцевих 

бюджетів достатній обсяг коштів, не пригнічуючи 

розвитку економіки. 

Підсистема майнового оподаткування в Польщі 

сформувалася в 1991 р. з прийняттям закону “Про 

місцеві податки і збори”, який зі змінами та 

доповненнями досі регламентує питання місцевого 

оподаткування. Складниками цієї підсистеми є 

податки на нерухомість (оподатковуються земля, 

будівлі або їх частини, будівлі або їх частини, 

пов’язані з веденням бізнесу) і транспортні засоби 

(рис. 2). З того часу через широку базу оподатку-

вання, ефективні податкові ставки й визначений 

перелік податкових пільг їм вдалося стати 

бюджетоутворювальними джерелами. Незважаючи 

на численні спроби оподаткування майна, у складі 

місцевого оподаткування в Україні їх аналоги 

з’явилися пізніше. 
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Рис. 1. Показники надходження майнових податків в Україні та Польщі за 2012-2016 рр. 

Примітка. Побудовано на основі [10, с. 33; 11]. 

 

Рис. 2. Підсистеми майнового оподаткування в Україні та Польщі 

Примітка. Побудовано на основі [12; 13]. 

 

Так, у 2014 р. у вітчизняній податковій системі 

з’явився порівняно новий податок – транспортний. 

Його праобразом можна вважати податок з власни-

ків транспортних засобів та інших самохідних 

машин і механізмів, який був одним з інструментів 

фінансування утримання, будівництва, реконструк-

ції та ремонту автомобільних шляхів, а також 

проведення природоохоронних заходів на водоймах. 

Метою ж впровадження „нового” податку стало 

приведення у відповідність до загальносвітових 

вимог підсистеми майнового оподаткування. Що-

правда, ця ініціатива була провалена через низькі 

надходження транспортного податку до місцевих 

бюджетів. 

У Польщі вплив податку на транспортні засоби 

на формування фінансової самодостатності терито-

рій досить вагомий – понад 1 млрд зл. Упродовж 

2012-2016 рр. темп зростання його надходження до 
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місцевих бюджетів у середньому становив 3,4%, 

водночас відсоток виконання плану дорівнював 

100% (табл. 1). Водночас він має обмежену базу 

оподаткування і стосується власників: вантажівок із 

допустимою повною масою понад 3,5 т; сідельних 

та баластних тягачів, пристосованих до викорис-

тання разом із напівпричепом і причепом із допусти-

мою повною масою від 3,5 т; напівпричепів та 

причепів, які разом із моторним транспортним 

засобом мають допустиму масу понад 7 т; автобусів. 

В Україні плата за землю справляється з влас-

ників земельних ділянок, паїв і землекористувачів. 

Переведення її до складу місцевих податків і зборів 

дало змогу частково зблизитися з аналогічним 

податком у Польщі. Зокрема, критерієм для оподат-

кування земельних ділянок у цій державі служить їх 

класифікація згідно з кадастровим обліком земель та 

будівель. Ділянки, які належать до орних земель, або 

ж покриті лісами й чагарниками на сільсько-

господарських землях, обкладаються сільсько-

господарським податком, ліси – лісовим податком, у 

той час як ділянки, пов’язані з веденням бізнесу, 

підпадають під оподаткування нерухомості [14]. 

“Польський” податок на нерухомість є універ-

сальним платежем. Він справляється не тільки з 

землі (крім орної землі та лісу, не пов’язаних із 

веденням бізнесу), а й будівель або їх частин, буді-

вель або їх частин, пов’язаних із веденням бізнесу. 

Така універсальність проявляється у вузькому пере-

ліку об’єктів, які не оподатковуються: нерухомість 

іноземних держав або міжнародних організацій, 

дипломатичних представництв тощо; земля під 

поверхневими водами, за винятком озер і штучних 

водойм; нерухомість або їх частини, що використо-

вуються органами державної та місцевої влади; 

земля, зайнята під дорогами загального користуван-

ня, за винятком платних автомобільних доріг. 

Потенційно для адаптації до вітчизняної 

практики можна розглядати базу оподаткування 

податку на нерухомість. Зокрема, для землі нею є 

площа земельних ділянок, для будівель або їх частин 

– площа, для будівель або їх частин, пов’язаних із 

веденням бізнесу, – вартість нерухомості, а в разі 

повністю амортизованих будівель – їх вартість на 1 

січня року, у якому проводилася остання аморти-

зація. В Україні для податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, база оподаткування 

визначається за загальною площею об’єкта житлової 

та нежитлової нерухомості, а для плати за землю – 

за нормативною грошовою оцінкою або площею 

земельних ділянок. 

Також в Україні ставки податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки, і розміри 

плати за землю впродовж останніх років концеп-

туально змінилися, а технічно навіть зросли. У 

першому випадку для об’єктів житлової та нежитло-

вої нерухомості їх розміри не перевищують 1,5% 

розміру мінімальної заробітної плати, у другому 

випадку за земельні ділянки, нормативну грошову 

оцінку яких проведено, – 3%, для земель загального 

користування – не більш ніж 1%, для сільсько-

господарських угідь – від 0,3% до 1%. Об’єктивно 

складно визначити, чи спрацює механізм оподатку-

вання нерухомості за аналогією до польського 

досвіду без побудови економіко-математичної моде-

лі.  

Переконує тільки одне: через надмірну кількість 

податкових пільг податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, є економічно 

неефективним. Низка положень Податкового кодек-

су України звільняють від оподаткування громадян, 

з огляду на їхній майновий стан та рівень доходів. 

Така соціальна ініціатива хоча й важлива за своєю 

сутністю, втім, небезпечна в алгоритмі реалізації 

органами влади. Адже вплив людського чинника на 

прийняття рішень стосовно того, хто буде сплачу-

вати податок, а хто звільнятиметься від оподатку-

вання, може негативно сприйматися суспільством. 

 

Таблиця 1 

Надходження податку на транспортні засоби до місцевих бюджетів у Польщі 

за 2012-2016 рр. 

Показники 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

Виконання, 

млн зл. 
916,8 940,9 974,3 1015,5 1055,2 

План, млн зл. 916,1 944,7 972,6 1005,7 1038,2 

Показник 

виконання, % 
100,1 99,6 100,2 101,0 101,6 

Темп 

зростання, % 
103,7 102,6 103,5 104,2 103,9 

Примітка. Складено на основі [10, с. 33-34]. 
 



 

86 
 

Зрозуміло, що й у державах пострадянського 

простору, і в державах благополучної Європи грома-

дяни не задоволені податковою системою, при 

цьому основним її недоліком визначають саме 

несправедливість [15, с. 109]. Але можна навести й 

контраргументи. Значна частина вітчизняної еконо-

міки перебуває в “тіні”, її суб’єкти не тільки ухиля-

ються від оподаткування, а й застосовують інстру-

менти податкового планування. Підсистема майно-

вого оподаткування побудована в такий спосіб, що 

не сплатити податки практично неможливо. База 

оподаткування майнового податку є тим джерелом, 

з якого отримується прибуток, тобто вона може бути 

основою виробничого процесу й матеріальним 

складником продукції. 

В Україні, наприклад, не є об’єктом оподатку-

вання податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, об’єкти нерухомості, які вико-

ристовуються суб’єктами малого та середнього 

бізнесу, що провадять діяльність у малих архітек-

турних формах та на ринках. Перебуваючи на 

спрощеній системі оподаткування, вони неефектив-

но впливають на формування фінансової само-

достатності територій. Натомість у Польщі опо-

даткування бізнесу є невід’ємною частиною підсис-

теми майнового оподаткування, тут же констатуємо 

вагоме фіскальне значення податку на нерухомість. 

Якщо у 2012 р. до місцевих бюджетів надійшло 

17602,7 млн. зл., то у 2016 р. – 20774,5 млн. зл. 

(табл. 2). 

Великі обсяги надходження податку на нерухо-

мість до місцевих бюджетів Польщі продиктовані 

диференційованими розмірами податкових ставок, 

граничні розміри яких не можуть перевищувати: для 

землі, пов’язаної з веденням бізнесу, – 0,89 зл./кв. м; 

для землі під поверхневими водами – 4,58 зл./га; для 

землі, яка використовується для ведення статутної 

діяльності громадських благодійних організацій, – 

0,47 зл./кв. м; для будівель або їх частин – 

0,75 зл./кв. м; для деяких видів будівель або їх 

частин, пов’язаних із веденням бізнесу, – 

22,86 зл./кв. м; для будівель, які використовуються 

для ведення статутної діяльності благодійних орга-

нізацій, – 7,68 зл./кв. м.; будівель або їх частин, 

пов’язаних із веденням бізнесу, – 2% вартості. 

Висновки і перспективи подальших дослі-

джень. Загалом же після входження Польщі в ЄС 

було здійснено низку виважених кроків на шляху до 

зменшення податкового навантаження з мобільних 

факторів виробництва й перенесення його в підсис-

тему майнового оподаткування. Причому ці кроки 

базуються на ретельному аналізі особливостей дер-

жави та податкової системи. Адже перш ніж вводити 

новий податок, європейські реформатори ретельно 

зважували його ефект і наслідки для економіки. В 

Україні, на жаль, так ґрунтовно підходити до ре-

форм не звикли. Вивчення польського досвіду 

справляння майнових податків і його адаптація до 

вітчизняної практики дасть змогу забезпечити адек-

ватний вплив на формування фінансової само-

достатності територій: 

– майнові податки, при всіх вадах справляння, 

повинні базуватися на вартісній оцінці об’єкта 

оподаткування. У цьому сенсі Польща, хоча част-

ково, але демонструє хороший приклад для насліду-

вання. Незважаючи на те, що співвідношення оцін-

ної вартості до справжньої ринкової вартості іноді 

може суттєво відрізнятися в межах єдиної юрис-

дикції [16], як зазначав В. Е. Оатс, з огляду на 

вдосконалення практики оцінки в останні роки це 

питання має розглядатися в контексті подальшого 

етапу розвитку вітчизняної підсистеми майнового 

оподаткування; 

– відповідно до імперативних правил функці-

онування інституту місцевих податків і зборів 

майнові податки повинні виконувати фіскальну 

функцію, тобто обсяг їх надходження має бути дос-

татнім та стабільним для фінансового забезпечення 

місцевого самоврядування. Проте без усунення в 

елементах оподаткування і механізмі справляння 

сильно виражених соціальних пріоритетів їх існу-

вання в системі місцевого оподаткування не буде 

прийнятним. Крім того, за прикладом польського 

досвіду потрібне зміщення навантаження на бізнес; 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2 

Надходження податку на нерухомість до місцевих бюджетів у Польщі за 2012-

2016 рр. 

Показники 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

Виконання,  

млн. зл. 
17602,7 18729,4 18729,4 20171,3 20774,5 

План, млн. зл. 17414,4 18618,8 19505,6 20191,1 20698,4 

Показник 

виконання, % 
101,1 100,6 100,1 99,9 100,4 

Темп зростання, % 108,3 106,4 104,3 103,3 103,0 

Примітка. Складено на основі [10, с. 33-34]. 
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– для побудови в Україні ефективної підсистеми 

майнового оподаткування необхідно активно розви-

вати ринки землі, нерухомості та транспортних 

засобів шляхом їх лібералізації та виведення з “тіні”. 

Заразом потребує проведення широкомасштабна 

інформаційно-просвітницька і роз’яснювальна ро-

бота щодо пропаганди необхідності сплати майно-

вих податків та підвищення рівня податкової куль-

тури. Невиконання цих та інших умов може приз-

вести до побічних проблем, крім тих, які існують у 

державах із давніми традиціями цього виду опо-

даткування. 
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Постановка проблеми. Наявність належної 

організації складського бухгалтерського обліку є чи 

не найважливішою передумовою для того, щоб 

забезпечити правильне приймання, зберігання і 

відпущення запасів на будь-якому підприємстві. 

Бухгалтерський облік – це комплексна система, що 

дозволяє отримати в довільний момент часу дані не 

лише про кількість запасів, що надійшли і були 

використані в певному часовому проміжку за 

кожним номенклатурним номером, тобто здійсню-

вати кількісний облік запасів на складі. Ця універ-

сальна система дає можливість формувати також 

дані про вартість запасів і про динаміку зміни цієї 

вартості у часі, тобто здійснювати вартісний облік 

запасів. Очевидно, що забезпечення повної відповід-

ності даних складського і бухгалтерського обліку є 

життєвою необхідністю в процесах обліку, при 

проведенні ревізії, аналізу господарської діяльності 

підприємства, а також розробки проектів управлін-

ських рішень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Галузеві особливості харчової промисловості в ціло-

му та хлібопекарного виробництва зокрема з точки 

зору обліку і контролю господарських засобів та 

аналізу господарської діяльності досліджували ряд 

науковців, як-от: З. В. Гуцайлюк, Л. В. Жилкіна, 

М. В. Корягін, В. О. Ластовецький, О. В. Мурашко, 

А. В. Озеран, В. О. Озеран, О. М. Приймачок, 

С. І. Саченко, В. В. Сопко та ін. Про постійний 

інтерес до діяльності хлібопекарних підприємств 

свідчить також той факт, що протягом останніх 

років було захищено декілька кандидатських дисер-

тацій, присвячених питанням удосконалення бух-

галтерського обліку саме на хлібопекарних підпри-

ємствах [1-5]. Проте донині ряд принципових пи-

тань, зокрема тих, що стосуються організації обліку 

виробничих запасів, залишаються дискусійними і 

потребують удосконалення на місцях в залежності 

від галузі виробництва та видів діяльності підпри-

ємства. Слід також зауважити, що в попередніх дос-

лідженнях практично не приділяється увага питан-

ням впливу галузевих особливостей на склад та стан 

запасів хлібопекарних підприємств. 

Постановка завдання. Метою дослідження є 

визначення впливу основних чинників організації й 

технології виробництва хлібопекарських підпри-

ємств на формування величини і структуру запасів 

та побудову їх бухгалтерського обліку і контролю 

для забезпечення успішного господарювання та 

ефективного управління діяльністю. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Передумовою успішного здійснення виробничих 

процесів є правильне управління формуванням та 

раціональним використанням виробничих запасів 

підприємства. Важлива роль у реалізації постав-

лених завдань належить бухгалтерському обліку та 

контролю як одним із найбільш важливих функцій 

управління підприємством. Матеріальне забезпе-

чення підприємства та ефективність управління цим 

процесом залежить, головним чином, від особли-

востей технології виробництва, а саме: специфіч-

ності номенклатури продукції й технології, цикліч-

ності виробничого процесу, специфіки формування 

незавершеного виробництва, впливу виробничих 

факторів на склад і стан запасів. 

Згадані аспекти визначають різні підходи в 

методах обліку запасів виробництва та формування 

собівартості готової продукції, що застосовують у 

різних галузях, у побудові первинного, аналітичного та 

синтетичного обліку. В цьому розумінні не є винятком 

і підприємства хлібопекарної галузі харчової проми-

словості, що відзначаються специфічним виробничим 

процесом, організаційними та технологічними особли-

востями. Метою даної статті є виявлення галузевих 

особливостей хлібопекарних підприємств та з’ясуван-

ня їх впливу на склад, стан і облік запасів. 

Найпоширенішим і масовим виробництвом у 

харчовій промисловості є хлібопечення. У загальній 

структурі споживання продуктів харчування насе-

ленням України за калорійністю найбільша питома 

вага припадає на хлібні продукти – 45% [6]. У 

структурі сукупних витрат на харчування в домо-

господарствах України на придбання хліба і хлібо-

продуктів припадає 16,3% загальної суми. 

За даними Укрхлібпрому в 2012 р. структура 

основних виробників хліба та хлібобулочних виробів у 

нашій країні виглядала наступним чином: 

 72% хліба та хлібобулочних виробів випіка-

ють промислові хлібозаводи, розташовані в містах і 

районних центрах. Їх близько 400; 

 6% хліба виробляють підприємства системи 

Укоопспілки. Таких підприємств близько 500. Як 

правило, ці хлібозаводи невеликої потужності й 

обслуговують сільську зону; 

 1,5% хліба припадає на підприємства 

Укрпродсоюзу; 

 й приблизно 20% хліба та хлібобулочних 

виробів випікають приватні малі пекарні. 

Найбільш характерною особливістю хлібо-

пекарної галузі харчової промисловості можна 

вважати умовно постійний попит на продукцію. 

Визначальним фактором у цьому відношенні стала 

історично сформована специфіка харчування в 

нашій державі, за якої хліб для більшості населення 

України є не доповненням до їжі, а обов’язковим 

складником харчування й основним продуктом. 

Тому зовнішні характеристики основного про-

дукту галузі, такі як пакувальна обгортка, її дизайн 

тощо, ще не набули вирішального значення. Однак 

спостерігається певна тенденція до зростання попи-

ту серед споживачів з певним рівнем достатку на 

товари з високоякісними характеристиками. 

Розширенню асортименту хлібобулочної про-

дукції сприяє також жорстка конкуренція серед 

підприємств галузі. Для задоволення споживчого 

попиту в теперішніх умовах стає недостатньо випус-

ку лише основних видів хліба та кількох десятків 

одиниць здобної продукції. Асортимент хлібо-

пекарної продукції достатньо широкий та різно-

манітний, його постійно оновлюють. Лише Дегуста-

ційна комісія Укрхлібпрому щорічно розглядає й 

затверджує рецептури 200 нових найменувань хліба 

та хлібобулочних виробів. 

Розроблення технологічних процесів для випічки 

нових, раніше не відомих нашим споживачам видів 

продукції, таких як низькокалорійний хліб, хліб з 
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борошна грубого помелу, з висівками тощо, стимулю-

ється підвищенням популярності здорового способу 

життя й споживання харчових продуктів лише природ-

ного походження. Як результат можемо спостерігати 

суттєве зростання асортименту хлібобулочної продук-

ції в останнє десятиліття. Очевидно, що така тенденція 

потребує збільшення і розширення номенклатури 

сировини, яка використовується у виробничому 

процесі. 

До нового напрямку також належить вироб-

ництво хлібобулочних виробів із використанням 

диспергованого зерна жита, пшениці, що вирізня-

ється вмістом вітамінів групи В, Е, РР, та цінних 

компонентів цільного зерна. Крім того, запропоно-

вано випускати вітамінізований хліб та хлібобулочні 

вироби. 

Серед негативних тенденцій останніх років слід 

відмітити ріст постачання на ринок борошна з низь-

кими хлібопекарними властивостями, при цьому 

ціна його неухильно підвищується. Використання 

різноманітних харчових добавок – найбільш часто 

використовуваний метод подолання цієї проблеми. 

Характерною особливістю харчової галузі про-

мисловості загалом і хлібопекарної зокрема є те, що 

кінцевий продукт доволі швидко псується. Хлібо-

булочна продукція надзвичайно швидко втрачає 

смакові, зовнішні та органолептичні властивості, 

тобто терміни її зберігання та споживання суттєво 

обмежені. Вирішення проблеми підвищення мікро-

біологічної безпеки хлібобулочних виробів немож-

ливе без розроблення ефективних заходів попере-

дження мікробіологічного псування продукції – 

пліснявіння і картопляної хвороби. 

Прискорені спрощені технології приготування 

тіста не забезпечують достатньо повного і глибокого 

протікання фізико-хімічних, колоїдних, біохімічних 

та мікробіологічних процесів, що негативно впливає 

на строки збереження свіжості готовими виробами. 

До компонентів рецептури та спеціальних добавок, 

які гальмують черствіння хліба, відносять речовини, 

що затримують оцукрювання крохмалю, зв’язують 

вологу у випічці, сполуки, які змінюють структуру 

білка, природні консерванти. 

Ще однією помітною тенденцією нині є змен-

шення ваги кінцевого виробу. Такий підхід дозволяє 

споживачеві купувати кілька різних за смаком видів 

продукту, не турбуючись про те, що вони зіпсу-

ються. Цьому сприяє також розширена й цілодобово 

діюча торгова мережа для придбання хлібобулочних 

виробів. 

Специфічні харчові властивості та обмеженість 

термінів придатності хліба і хлібобулочних виробів 

практично не дають змоги їх імпортувати та експор-

тувати. Це, в свою чергу, зумовлює орієнтацію 

хлібопекарних підприємств України тільки на смаки 

власних споживачів. 

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів 

чітко регламентоване уніфікованими рецептурами і 

передбаченими інструкціями технологічного режи-

му. Технологічними є матеріали, які застосовують 

безпосередньо у виробничому процесі у вигляді 

сировини, основних матеріалів, напівфабрикатів, 

комплектуючих виробів, технологічних палива й 

енергії. Сировині й матеріалам властиві як нату-

рально-речові, тобто кількісні, так і якісні характе-

ристики. Ці характеристики необхідно фіксувати і 

враховувати в первинному обліку й визначати їх 

вплив на отримання готового продукту або стадії 

технологічного процесу [7, с. 108]. 

Базовою сировиною при виготовленні хлібо-

булочної продукції є борошно. Державні стандарти 

на борошно хлібопекарне пшеничне і житнє перед-

бачають визначення таких показників його якості, 

як колір, смак, запах, відсутність хрусту при розжо-

вуванні, величина частинок, вологість, зольність, 

вміст сирої клейковини та її властивості, незараже-

ність амбарними шкідниками, металеві домішки [8, 

с. 17-18]. Однією з найважливіших якісних ознак 

борошна, що безпосередньо впливає на вихід хліба, 

є вологість. Для встановлення впливу вологості 

борошна на вихід готової продукції у хлібопеченні, 

а також для визначення інших планово-виробничих 

показників використовують ряд розрахункових 

показників [9, с. 37-38]. 

Правильність розрахунку потреби у борошні 

залежить від достовірності використаної під час 

розрахунку норми виходу хліба чи хлібобулочних 

виробів. На підприємствах ці норми на основні види 

продукції слід переглядати щороку. Норми виходу 

встановлюють при базовій вологості борошна – 

14,5% [10] та коригують на виробництві з урахуван-

ням його фактичної вологості. 

Іноді у хлібопеченні до закінчення техноло-

гічного процесу неможливо встановити кількість 

готової продукції з точністю до облікової одиниці. У 

таких випадках фактичний вихід продукту обумов-

лений рядом об’єктивних причин, що не піддаються 

вимірюванням, а тому їхній вплив неможливо вра-

хувати. Величини цих відхилень виявляють методом 

техніко-економічних розрахунків після визначення 

фактичного виходу готових виробів [7, с. 110]. 

Вага готових виробів, отриманих із вироб-

ництва, завжди перевищує вагу борошна, витраче-

ного на їх виготовлення. Різницю між вагою готових 

виробів і початковою вагою борошна називають 

припічкою. Хліб зважують одразу після виймання з 

печі, гарячим. 

Щоби запобігти деформуванню хліба при транс-

портуванні, а також зайвим втратам ваги при збері-

ганні, термін зберігання хліба в експедиції хлібо-

пекарні суворо регламентований, а втрати у вазі при 

зберіганні – внормовані. Зокрема, термін зберігання 

вагового житнього та житньо-пшеничного хліба в 

експедиції не повинен бути меншим від чотирьох 

годин, а пшеничного – не менше трьох годин. 

Норми виходу готової продукції встановлюють 

для кожного найменування виробів залежно від 

сорту борошна, випічки (формовий, череневий), 

способу реалізації (ваговий, штучний), розважок 

виробу і типу печі [11, с. 362-363]. 

Для підвищення біологічної цінності та поліп-

шення зовнішнього вигляду, смаку й аромату хлібо-

булочних виробів у рецептурах часто використо-

вують додаткову сировину: цукор, молокопродукти, 

пекарські жири, ферментні препарати, різні види 

патоки, повидла тощо. 
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Обсяг і асортимент випікання хлібобулочних 

виробів визначають щоденно на підставі добових 

замовлень покупців, прикріплених до цих підпри-

ємств. Роботу всіх змін будують на суворій узгодже-

ності з добовим замовленням щодо його виконання як 

за асортиментом, так і за термінами випікання готових 

виробів, їх завезення або відпуску споживачам [11, 

с. 366]. 

Продукція хлібопекарних виробництв підлягає 

суворому контролю якості, тому й вимоги до якості 

сировини для її виготовлення дуже жорсткі. При 

формуванні складу виробничих запасів обов’язко-

вою умовою є відповідність їх якісних характерис-

тик до державних стандартів, технічних умов і 

наявність сертифікатів, що підтверджують дотри-

мання згаданих вимог. Крім того, кожна партія сиро-

вини, що потрапляє на підприємство, підлягає 

внутрішнім лабораторним дослідженням. 

Наведені в інструкціях параметри технологіч-

ного режиму на асортимент продукції, що виробля-

ють, може за необхідності корегуватися залежно від 

якості борошна та іншої сировини, а також умов 

виробництва, ступеня його механізації, технічного 

стану обладнання тощо. 

Узагальнюючи наведені аргументи, можна 

зробити висновок, що хлібопечення характеризу-

ється чи не найкоротшим виробничим циклом, який 

для основних видів продукції не перевищує 24 

годин. Тому у хлібопеченні фактично не виникає 

необхідності виявляти й обліковувати незавершене 

виробництво з причини його відсутності. 

Як вказує проф. В. В. Сопко [11, с. 368], на 

комбінатах хлібопродуктів підприємств хлібопекар-

ної промисловості незавершене виробництво не 

планують і не обліковують саме через короткий 

виробничий цикл. 

Отже, хлібопекарна галузь харчової промисло-

вості має дві суттєві відмінності від інших, зокрема 

– короткотерміновий цикл виробництва, і, як 

результат, те, що практично нема незавершеного 

виробництва. 

У роботі [12, с. 5-6] зазначено, що до характерних 

особливостей хлібопекарної галузі відносять: наяв-

ність підприємств різної виробничої потужності; вико-

ристання різного технологічного обладнання; органі-

зацію щоденної роботи підприємств із застосуванням 

одно-, двох-, або трьохзмінного робочого дня; необ-

хідність щоденного і безперервного забезпечення 

населення продукцією, яка має переважно короткий 

термін зберігання; безперервну роботу підприємства 

протягом усіх сезонів року; широкий асортимент 

продукції; наявність спеціалізованих підприємств із 

випуску фірмових видів хліба; безперебійне забезпе-

чення борошном та іншими матеріалами, що гарантує 

запланований графік виробничого процесу; викорис-

тання специфічної сировини – борошна, яке має ряд 

якісних ознак, що впливають на вихід готової 

продукції та її якість; необхідність чіткого узгодження 

роботи хлібопекарних підприємств із підприємствами 

роздрібної торгівлі й транспортними організаціями, 

забезпечення торгової мережі продукцією у визначені 

години та у широкому асортименті; гнучкість зміни 

обсягів виробництва й асортименту продукції залежно 

від замовлень роздрібних торгових підприємств. 

Завдання управління виробничими запасами на 

хлібопекарних підприємствах полягає у підтримці 

рівня виробничих запасів у мінімально необхідних 

розмірах, але таких, що забезпечують нормальну і 

безперебійну виробничо-комерційну діяльність під-

приємства. Відсутність належної уваги до проблеми 

управління виробничими запасами, недооцінка май-

бутньої потреби у наявності запасів може призвести 

до зупинок виробництва і додаткових витрат. 

У зв’язку з розширенням асортименту продукції 

хлібопекарних підприємств протягом останнього 

часу збільшується й кількість найменувань додатко-

вої сировини й матеріалів, проте тенденція обмеже-

ності номенклатури виробничих запасів порівняно з 

іншими видами виробництв у галузі зберігається. 

Безперервність процесу виробництва хлібо-

булочної продукції передбачає безперебійне поста-

чання сировини. Наявний запас борошна має бути 

таким, який достатній для роботи підприємства не 

менше 7 діб, солі та дріжджів – не менше 3 діб. 

Отже, хлібопечення можна охарактеризувати як 

виробництво з постійним мінімальним рівнем запа-

сів. 

Більшість підприємств хлібопекарної галузі 

змушені розширювати свою діяльність з формуван-

ня запасів, починаючи не з безпосередньо виробни-

чих, а із закупівлі вихідної сировини, якою є саме 

зерно, та подальшої переробки його на борошно. 

Звичайно, така діяльність потребує значних коштів, 

зокрема на закупівлю зерна, його зберігання, пере-

робку тощо. Проте за сприятливих умов такий підхід 

окуповується за рахунок зменшення витрат на прид-

бання дорогого борошна навесні та його транс-

портування з інших регіонів. Незалежність хлібо-

пекарних підприємств від коливань вартості на 

ринку борошна, за наявності власного переробного 

господарства, також дає змогу забезпечувати ста-

більний рівень цін на хлібобулочну продукцію. 

Нині більшість підприємств, що нормально 

функціонують, створюють майже замкнуті цикли 

для забезпечення своєї діяльності. Крім виробничих 

хлібопекарних підприємств, до них належать доволі 

розгалужена торгова мережа й розвинутий, добре 

оснащений автотранспортний парк. Тому у вироб-

ничих запасах хлібопекарних підприємств значна 

питома вага належить паливно-мастильним матеріа-

лам і запасним частинам, оскільки хлібопекарні 

підприємства були змушені самостійно створювати 

власний автотранспортний парк. В останні роки 

спостерігається тенденція до збільшення питомої 

ваги субрахунку “Запасні частини” у загальній 

структурі рахунку “Виробничі запаси”. 

Як зазначено в роботі В. В. Сопко [13], на 

підприємствах харчової промисловості облік запасів 

ведеться здебільшого в аналітичному розрізі з 

відображенням кількості кожної облікової одиниці 

запасів, яка визначається за видом натурального 

вимірника для обліку даних видів запасів (одиниці, 

літри) та величиною (кілограми, тонни). Для різних 

видів запасів використовуються різні натуральні 

вимірники (наприклад, спирт вимірюється в 
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декалітрах або кілограмах). Визначається один вид 

натурального вимірника і використовується для 

обліку даного виду запасів за кожною господарсь-

кою операцією. 

Документи на відпуск запасів групуються за 

складами та цехами. Основна частина документів 

для відображення інформації про рух запасів 

фіксується на складі підприємства. Перевірка на 

правильність оформлення документів за типами 

господарських операцій здійснюється в бухгалтерії 

підприємства. Запаси, які прибули на склад, 

перевіряються на відповідність щодо асортименту, 

кількості, якості. Якщо запаси не відповідають 

даним супроводжувальних документів за якісними 

показниками або по кількості, складається акт 

приймання запасів за участю матеріально відпові-

дальної особи та представника постачальника. 

Запаси прибувають на підприємство згідно з 

укладеними договорами на купівлю-продаж запасів. 

У договорах визначаються умови їх придбання, 

порядок розрахунків, відповідальність сторін, дода-

ється також перелік іншої необхідної документації. 

Цей документ містить перелік операцій з продажу 

запасів, включаючи кількість одиниць, ціну за 

одиницю, загальну суму, умови продажу, спосіб 

доставки. Після закінчення приймання запасів 

покупцям виписується рахунок-фактура. Водночас, 

крім основної функції платіжного документа, 

рахунок-фактуру, на думку авторів роботи [13], 

можна використовувати як накладну, що 

направляється з запасами. 

На підприємствах для обліку внутрішнього руху 

запасів використовується “Накладна на відпуск 

борошна у виробництво” (ф. № П-8К). Отже, на 

основі показників внутрішніх накладних та рецеп-

турних журналів можна визначити матеріальну 

складову витрат. Витрати запасів за зміну обчислю-

ються таким чином: залишок на початок зміни, плюс 

надходження за зміну, мінус витрати в інші цехи, 

мінус залишок на кінець зміни. Передача первинних 

документів оформляється спеціальним реєстром, 

затвердженим наказом № 193 [14]. Реєстр склада-

ється матеріально відповідальною особою та пере-

дається разом з первинними документами в бухгал-

терію. 

Висновки і перспективи подальших дослі-

джень у даному напрямі. Отже, галузеві техно-

логічні особливості хлібопекарного виробництва 

визначають наступні вимоги до обліку запасів: 

 фактична наявність незавершеного вироб-

ництва настільки незначна, що в практиці бухгал-

терського обліку його загалом не відображають, 

тобто первинні документи в обліку хлібопекар-

ського виробництва не передбачають фіксування 

переходу залишків запасів та незавершеного 

виробництва наприкінці доби у період із 23.45 до 

00.15; 

 використання у виробничому процесі запасів, 

що піддаються швидкому псуванню, зумовлює 

необхідність чіткого контролю за термінами їх 

придатності. Це потребує відображення додаткової 

інформації у картках аналітичного обліку. Отриман-

ня такої інформації може бути досягнуто за рахунок 

введення у картках складського обліку додаткових 

граф “термін використання” і “граничний момент 

поповнення запасу” за термінами та кількістю днів; 

 відсутність реалізації запасів покупцям дає 

змогу відмовитися від відображення таких операцій 

у первинних документах обліку. 

Для належної організації обліку запасів на 

підприємстві повинна бути забезпечена відповідна 

організація матеріально-технічного постачання; 

належний стан складського, вагового господарства; 

доцільно запровадити науково розроблену номенк-

латуру-цінник, налагодити чіткий документообіг, 

своєчасно проводити контрольні перевірки та 

інвентаризацію запасів, не допускати значних 

відхилень від норм запасів, автоматизувати облі-

ково-обчислювальні роботи, своєчасно укладати 

договори про матеріальну відповідальність праців-

ників за збереження запасів на складах. 

Покращенню ресурсозбереження сприяє також 

упорядкування первинної документації, упрова-

дження типових уніфікованих форм обліку, підви-

щення рівня автоматизації обліково-обчислюваль-

них робіт, забезпечення жорсткої дисципліни 

приймання, зберігання, витрачання запасів.  

Дані обліку повинні містити інформацію стосов-

но резервів зниження собівартості продукції за 

рахунок економного використання запасів, знижен-

ня норм витрат, забезпечення належного їх зберіган-

ня. 

Покращення системи загального документо-

обігу щодо надходження і вибуття запасів на 

підприємстві можливе на основі удосконаленої 

номенклатури, що дозволяє у будь-який момент 

визначити місцезнаходження окремого виду матері-

алу, порівняти фактичні витрати з нормативними, 

отже, належним чином організувати аналітичний 

облік витрат на виробництво. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА МОДЕЛЬ ВНУТРІШНЬОГО 

КОНТРОЛЮ ВИТРАТ ТА ВИКОНАНИХ РОБІТ БУДІВЕЛЬНИХ 
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Анотація. Внутрішній контроль забезпечує виявлення та мобілізацію резервів, посиленню 

економії, сприяє підвищенню ефективності та якості діяльності підприємства. Метою контролю є 

досягнення управлінських цілей щодо забезпечення максимально-позитивної результативності 

ведення бізнесу та мінімізації суб’єктом господарювання ризиків  їх діяльності через протидію появі 

помилок та недоліків, перевірку достовірності облікової інформації і звітності. Внутрішній контроль 

об’єднує елементи середовища контролю, облікової системи та  контрольних процедур. У статті 

узагальнено підходи до побудови системи внутрішнього контролю; обґрунтовано необхідність її 

удосконалення для будівельних підприємств; визначено і систематизовано складові внутрішнього 

контролю витрат і виконаних робіт та запропоновано його організаційно-методичну модель для 

будівельних підприємств. 

 

Ключові слова: будівництво, витрати, виконані роботи, внутрішній контроль, організація, 
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ORGANIZATIONAL AND METHODICAL MODEL OF INTERNAL 

CONTROL OF EXPENDITURES AND EXECUTED WORKS OF 

CONSTRUCTION ENTERPRISES 

 
Abstract. Internal control ensures the identification and mobilization of reserves, increases the economy, 

promotes the efficiency and quality of the enterprise’s activity. The purpose of the control at the enterprise is 

to achieve the managerial goals of ensuring the maximum positive effect of doing business and to minimize the 

risks of activities through counteraction to the occurrence of errors and shortcomings, verification of the 

reliability of accounting information and reporting. Internal control combines elements of the control 

environment, accounting system and control procedures. The article generalizes approaches to the 

development of the internal control system; substantiates the necessity of its improvement for construction 

enterprises; defines and systematizes components of internal control of expenditures and executed works and 

proposes organizational and methodical model for construction companies. 

 

Keywords: construction, expenditures, executed works, internal control, organization, method and model. 

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі 

розвиток і ефективність будівельного виробництва 

значною мірою залежать від швидкості структурної 

та внутрішньогалузевої перебудови, реформування 

відносин власності, поширення та поглиблення рин-

кових відносин між всіма суб’єктами господарю-

вання. Під впливом різноманітних обставин, які 

динамічно змінюються, вказані процеси набули 

нерівномірного поширення в галузі будівництва. 

За умов ринкової економіки концепція управлін-

ня постійно змінюється, що спрямовано на вдоско-

налення прийняття управлінських рішень від-

повідно до змін зовнішнього середовища підпри-

ємства. Для ефективного функціонування і досяг-

нення стратегічних цілей підприємства за наявності 

нестабільного зовнішнього середовища особливої 

важливості набуває процес обґрунтування управ-

лінських рішень. Необхідність системної інтеграції 
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аспектів управління бізнес-процесами стала однією 

з визначальних причин виникнення і запровадження 

системи внутрішнього контролю на підприємствах. 

 Внутрішній контроль забезпечує реалізацію 

місії і мети створення підприємства, збереження 

власності, суттєво впливає на виявлення та мобілі-

зацію наявних резервів виробництва, сприяє підви-

щенню ефективності та якості роботи, посиленню 

економії, виявленню причин та умов, які сприяли 

виникненню шахрайства, нестач та здійсненню кра-

діжок. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Суттєвий внесок у зародження та формування внут-

рішнього контролю як науки, що стало підґрунтям 

для подальшого її розвитку, зробили такі вчені, як 

І. І. Бабіч, Ф. Беста, Л. Борхардт, Т. А. Бутинець, 

Ф. Вілла, Л. В. Дікань, Г. Емерсон, М. Д. Корінько 

[2], М. В. Кужельний, П. О. Куцик [3], 

С. М. Перенко [4], І. Б. Садовська, Я. В. Соколов, 

М. В. Реслер, Н. С. Хаймьонова [6] та ін. Проте досі 

актуальним залишається питання специфіки органі-

зації внутрішнього контролю витрат та виконаних 

робіт як функції управління для будівельних підпри-

ємств. 

Постановка завдання. Метою статті є визна-

чення організаційно-методичних аспектів внутріш-

нього контролю витрат та виконаних робіт та напря-

мів удосконалення його системи з метою забезпе-

чення ефективності інформаційного забезпечення 

управління підприємством. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Результати аналізу наукових праць учених дозволя-

ють зробити висновок, що трактування внутріш-

нього контролю науковцями здійснюється по-різ-

ному, проте найбільш повним є визначення внут-

рішнього контролю як постійного процесу перевір-

ки доцільності, законності здійснення господар-

ських операцій, ефективності діяльності підпри-

ємства, виконання управлінським персоналом своїх 

функцій та обов’язків з метою запобігання розкра-

данням, кризовим явищам та іншим негативним 

фактам та їх наслідкам.  

Підтримуючи думку більшості вчених, можна 

визначити, що основною метою внутрішнього конт-

ролю є інформаційне забезпечення та перевірка 

управлінських рішень щодо наявності чи попере-

дження помилок, відхилень і усунення їх причин, 

основними функціями якого є: 1) експертна оцінка 

стратегічних напрямів розвитку підприємства; 

2) контроль процесів, що відбуваються на підпри-

ємстві; 3) оцінка прийнятих управлінських рішень; 

4) оцінка досягнутих результатів; 5) оцінка якості 

здійснення прогнозування, обліку, організації, ана-

лізу; 6) контроль за виконанням функціональних 

обов’язків конкретними виконавцями; 7) надання 

кваліфікованої допомоги управлінському персоналу 

[1; 3; 5; 6].  

Побудова належної системи внутрішнього конт-

ролю має здійснюватися на засадах системності, що 

передбачає визначення об’єктів, суб’єктів, які 

виконують контрольні дії, та методичний інстру-

ментарій реалізації внутрішнього контролю. Біль-

шість вітчизняних науковців виділяють три 

основних елементи системи внутрішнього конт-

ролю: середовище контролю; облікова система: 

контрольні процедури.  

Середовище контролю – це процедури, дії і за-

ходи, які відображають загальне ставлення влас-

ників та адміністрації підприємства до організації 

ефективної системи внутрішнього контролю (стиль 

та основні принципи управління; організаційна 

структура; розподіл повноважень і відповідальності; 

управлінські методи контролю; кадрова політика і 

практика тощо). Ефективна облікова система дає 

можливість менеджменту підприємства належним 

чином виконувати свої обов’язки з контролю, забез-

печення збереження майна, представлення звітності 

з метою задоволення інформаційних потреб її 

користувачів та дотримання чинного законодавства. 

Процедури контролю визначаються специфікою 

діяльності підприємства та можуть бути класифіко-

вані як: процедури контролю запобігання (попере-

дження або перешкоджання небажаним діям); про-

цедури контролю невиявлення (спрямовані на вияв-

лення або розкриття небажаної дії); процедури 

контролю виправлення (призначені для усунення 

(запобігання) помилок або небажаних дій). 

Для зручності проведення контролю витрат та 

виконаних робіт будівельних підприємств доцільно 

виокремлювати три основні етапи: організаційно-

підготовчий (постановка цілі та завдань, форму-

вання інформаційного забезпечення, вибір суб’єктів 

внутрішнього контролю), дослідний (методичний) – 

використання способів та методичних прийомів, 

реалізація методики, формування доказової бази для 

прийняття об’єктивних рішень за результатами 

контролю, результативно-узагальнюючий (доку-

ментальне оформлення результатів внутрішнього 

контролю та використання результатів контролю 

шляхом надання користувачам результатів внут-

рішнього контролю, контроль за виконанням опера-

тивних управлінських рішень та реалізацією про-

ведених заходів) [2]. 

Слід зазначити, що рівень складності контролю 

у системі управління залежить від: галузево-техно-

логічних особливостей діяльності будівельних під-

приємств, їх організаційної структури; обсягів 

діяльності; рівня організації управлінського обліку 

тощо. За результатами дослідження функціонування 

системи контролю будівельних підприємств пропо-

нується організаційно-методична модель внутріш-

нього контролю витрат та виконаних робіт (рис. 1), 

у межах якої систематизовано об’єкти, процедури, 

контрольні операції, структуровано джерела 

інформації, розподілено функціональні обов’язки з 

внутрішнього контролю у системі управлінського об-

ліку витрат та виконаних робіт між окремими цент-

рами відповідальності та менеджерами різних рівнів 

управління. 

Раціональна організація внутрішнього контролю 

повинна забезпечувати: чітку структуру контрольного 

процесу і його технологій; логічну послідовність 

контрольних операцій та усунення дублювання при їх 

виконанні; взаємне узгодження дій контролерів та 

працівників інших служб, які виконують контрольні 

функції у межах наведених повноважень; чіткий вибір 
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та оптимізацію виконання контрольних процедур; 

розробку контрольних номенклатур для кожного етапу 

контрольного процесу, а також побудову форм 

відображення і матеріальних носіїв контрольної інфор-

мації такого змісту, який найбільшою мірою задоволь-

нив би вимоги ефективного управління; деталізацію 

місць контролю та відповідальності; контролюючих 

органів; неухильне підвищення продуктивності праці 

контролерів завдяки впровадженню наукової організа-

ції їх праці, чіткий розподіл обов’язків, застосування 

ефективних методів контролю, підвищення кваліфіка-

ції контролерів і зростання їх професійного рівня; 

впровадження комп’ютерних технологій у контроль-

ний процес; планування всіх фаз, етапів і стадій конт-

рольного процесу; можливість розвитку форм і мето-

дів контролю [4]. 

Система внутрішнього контролю передбачає 

виділення об’єктів, суб’єктів; інформаційних дже-

рел, методичних прийомів здійснення, узагальнен-

ня, реалізації й моніторингу результатів контролю.   

Об’єкт внутрішнього контролю – це сукупність 

економічно однорідних показників, контроль яких 

на різних рівнях управління здійснюється за допо-

могою єдиного інформаційного забезпечення та 

відповідних методичних прийомів [1; 5]. Об’єктами 

внутрішнього контролю витрат діяльності будівель-

них підприємств є: дотримання чинного цивільного, 

господарського та податкового законодавства при 

здійсненні витрат; правильність документального 

оформлення формування витрат у межах бюджет-

них показників та відхилень від них; дотримання 

норм (нормативів) та бюджетних (прогнозних) по-

казників при здійсненні витрат підприємства; раціо-

нальність вибору методу управління та обліку вит-

рат і калькулювання собівартості будівельно-мон-

тажних робіт; правильність методики відображення 

витрат підприємства у системі управлінського об-

ліку; достовірність відображення витрат у внутрішній 

управлінській (внутрішній) та фінансовій звітності 

підприємства. 

Об’єктами внутрішнього контролю виконаних 

робіт будівельних підприємств є перевірка: відпо-

відності фізичного обсягу виконаних робіт даним 

бухгалтерського обліку за виконаними, але не зда-

ними замовнику будівельно-монтажними роботами; 

правильності складання проектно-кошторисної до-

кументації, яка визначає вартість виконаних буді-

вельно-монтажних робіт; своєчасності розрахунків з 

покупцями і замовниками за виконані будівельно-

монтажні роботи; правильності документального 

оформлення виконаних будівельно-монтажних ро-

біт та доходів від їх виконання; правильності визна-

чення доходів будівельного підприємства у бухгал-

терському та податковому обліку та розкриття 

інформації про них у фінансовій звітності. 

Джерела інформації (інформаційні джерела) 

внутрішнього контролю – це сукупність носіїв 

інформації, за допомогою і на основі яких здійсню-

ється контроль. До складу інформаційних джерел 

внутрішнього контролю витрат та виконаних робіт 

будівельних підприємств належать: 

1) державні нормативно-правові акти та внут-

рішні регулюючі документи підприємства, що рег-

ламентують методику обліку витрат та виконаних 

робіт; 

2) внутрішні регламентні документи підпри-

ємства, що регулюють організацію управлінського і 

внутрішнього контролю; 

3) облікова політика підприємства, формалізо-

вана у положенні (наказі) про облікову політику 

підприємства; 

4) первинні документи формування витрат та 

виконаних робіт відповідно до галузевої спря-

мованості підприємства, що юридично підтверджу-

ють факт здійснення господарських операцій та 

здійснюють їх облікову оцінку; 

5) облікові регістри відповідно до обраної 

підприємством форми обліку як метод облікового 

відображення витрат та виконаних робіт підпри-

ємства у системі балансових рахунків; 

6) бюджети витрат та доходів діяльності підпри-

ємства за технологічними і дискреційними центрами 

витрат та за їх цільовим призначенням у системі 

управління підприємством як метод прогнозування 

основних показників операційної діяльності підпри-

ємства; 

7) внутрішня (управлінська) звітність про вико-

нання бюджетів витрат і доходів, фінансова та інте-

грована звітність як сукупність основних показників 

діяльності підприємства, узагальнених для задово-

лення інформаційних потреб внутрішніх і зовнішніх 

потреб користувачів для прийняття ефективних 

управлінських рішень; 

8) узагальнюючі документи результатів попе-

реднього управлінського (внутрішнього) контролю 

як джерело індикативних показників можливих 

порушень та негативних відхилень від заданих 

параметрів, виявлених за результатами попередніх 

періодів [1; 5; 6]. 

Внутрішній контроль здійснює свої функції за 

допомогою методичних прийомів. Для виконання 

функцій внутрішнього контролю будівельних під-

приємств слід використовувати наступні методичні 

прийоми контролю: органолептичні (контрольні 

заміри робіт, вибіркові та суцільні спостереження, 

технологічний і хіміко-лабораторний контроль, 

експертиза проектів і бюджетної документації, 

експеримент), розрахунково-аналітичні (економіч-

ний аналіз, статистичні розрахунки, економіко-

математичні методи) та документальні (інфор-

маційне моделювання, дослідження документів, 

нормативно-правове регулювання).  

До методів узагальнення та реалізації резуль-

татів внутрішнього контролю, на нашу думку, слід 

віднести: групування проміжних результатів у 

внутрішніх робочих документах (хронологічне, сис-

тематизоване, хронологічно систематизоване), ана-

літичне групування недоліків; узагальнене гру-

пування результатів контролю; розробка пропозицій 

щодо усунення недоліків; реалізація пропозицій за 

виявленими недоліками. 
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Рис. 1. Система внутрішнього контролю витрат та виконаних робіт будівельних підприємств 
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Моніторинг результатів усунення виявлених 

недоліків за допомогою інструментарію внутріш-

нього контролю – це контроль за виконанням прий-

нятих рішень за різними рівнями управління підпри-

ємством [2; 6].  

Висновки і перспективи подальших дослі-

джень у даному напрямі. Оскільки існуюча сис-

тема організаційно-методичного забезпечення внут-

рішнього контролю будівельних підприємств не у 

повній мірі відповідає сучасним вимогам госпо-

дарювання та з метою забезпечення об’єктивності, 

неупередженості, якості висновків та пропозицій, 

що приймаються за результатами контрольних про-

цедур, слід здійснювати внутрішній контроль на 

основі визначеної концепції.  

Ефективно організована система внутрішнього 

контролю та налагоджена методика його здійснення 

дозволяють оперативно виявити відхилення від 

нормативно закріплених та бюджетних (прогноз-

них) показників витрат і доходів діяльності буді-

вельних підприємств та вжити відповідних заходів 

щодо запобігання їм у наступних періодах діяль-

ності.  
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ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГУ В СПОЖИВЧІЙ 

КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ 

 
Анотація. У статті розглянуто основні фактори, які вважаються передумовами впровадження 

контролінгу на підприємстві. Виділено соціально-економічні та організаційні передумови 

впровадження контролінгу на підприємствах і організаціях споживчої кооперації України. Дано оцінку 

динаміки зміни комплексу результативних показників, зокрема обсягів реалізації, фінансових 

результатів; оцінку майнового стану основних галузей діяльності споживчої кооперації – торгівлі, 

ресторанного господарства, промисловості. Розглянуто організаційну структуру системи 

Центральної спілки споживчих товариств України. Обґрунтовано необхідність радикальних змін у 

системі управління споживчої кооперації. 

 

Ключові слова: контролінг, впровадження контролінгу, споживча кооперація, управління, 

соціально-економічні та організаційні фактори. 
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PRECONDITIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF CONTROLLING 
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Abstract. The article examines the main factors that are considered as preconditions for implementation 

of controlling in the enterprise. The socio-economic and organizational preconditions for the introduction of 

controlling in the enterprises and organizations of consumer co-operation of Ukraine are highlighted. The 

estimation of dynamics of change of a complex of effective indicators, in particular, sales volume, financial 

results, assessment of the property status of the main sectors of consumer co-operation – trade, restaurant 

industry and production, is given. The organizational structure of the system of the Central Union of Consumer 

Societies of Ukraine is studied. The necessity of radical changes in the system of consumer co-operation 

management is substantiated. 

 

Key words: controlling, implementation of controlling, consumer co-operation, management, socio-

economic and organizational factors. 

 
Постановка проблеми. Впровадження контро-

лінгу на підприємстві та ефективне використання 

рішень, прийнятих з його допомогою, є досить акту-

альною проблемою. Контролінг забезпечує необхід-

ною інформацією керівництво підприємства (об’єд-

нання) для прийняття управлінських рішень шляхом 

інтеграції процесів збору, обробки, аналізу та інтер-

претації інформації, забезпечує виживання підпри-

ємства на рівні стратегічного управління. Стаття 

присвячена дослідженню факторів впровадження 

контролінгу на підприємствах і організаціях Укрко-

опспілки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Значний внесок у розвиток теорії та практики конт-

ролінгу зробили зарубіжні та вітчизняні вчені, зок-

рема: Й. Вебер, А. Дайле, Х.-Ю. Кюппер, Е. Майер, 

Р. Манн, Т. Рейхман, Д. Хан, П. Хорват, А. Шмидт, 

Д. Шнайдер, Х.-Й. Фольмут, Н. Г. Данилочкіна, 

В. Б. Івашкевич, А. М. Карминський, С. Г. Фалько, 

М. С. Пушкар, С. Н. Петренко, М. В. Тарасюк, 

О. О. Терещеко та інші. Разом з тим, залишаються 

недостатньо розробленими питання практичного 

використання контролінгу на підприємствах спо-

живчої кооперації України. 

Постановка завдання. На основі викладеного 

можна сформулювати завдання дослідження, яке 

полягає у виділенні та аналізі соціально-економіч-

них і організаційних факторів впровадження конт-

ролінгу на підприємствах і організаціях споживчої 

кооперації України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Існує безліч факторів, які вважаються явними 
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передумовами до впровадження контролінгу в сис-

тему підприємства. Серед них можна виділити: 

- погіршення фінансово-економічних показни-

ків господарської діяльності; 

- поява нових цілей або зміна існуючих; 

- застарілі методи калькуляції, аналізу, плану-

вання; 

- відсутність деяких функцій або дублювання 

існуючих, а також виникнення конфліктних ситуа-

цій під час їх виконання. 

При наявності в організаціях одного або декіль-

кох перерахованих вище факторів стає необхідним 

впровадження контролінгу за такими напрямами: 

продукція, персонал, організація, закупівлі, облад-

нання, система інформаційного забезпечення та 

звітність. Фактори, що є передумовами до впрова-

дження контролінгу, по кожному аспекту відобра-

жено в табл. 1. 

Разом з тим, слід зазначити, що не лише кризо-

вий стан справ на підприємстві є причиною впрова-

дження контролінгу. Існують не менш значущі фак-

тори, які обумовлюють необхідність системи конт-

ролінгу на підприємстві. До них, на нашу думку, 

можна віднести наступні: значні показники обсягів 

діяльності, чисельності працівників, частки ринку; 

багаторівнева організаційна структура, територі-

альна розгалуженість підприємств, які входять до 

складу складних господарських утворень; складний 

технологічний цикл виробництва продукції (коли 

має місце передача напівфабрикатів з одних вироб-

ничих підрозділів до інших) та інші. Зазначені вище 

фактори ускладнюють предметний зміст 

управлінської інформації складних господарських 

утворень, до яких відноситься і споживча коопера-

ція, і створюють передумови впровадження нових, 

більш гнучких інструментів інформаційної підтрим-

ки системи менеджменту. 

На даний час споживча кооперація України 

продовжує відігравати важливу роль у вітчизняній 

економіці, забезпеченні населення продуктами хар-

чування та іншими соціально орієнтованими това-

рами, а також є рушійною силою розвитку інфра-

структури на селі, торговельного обслуговування і 

забезпечення зайнятості населення. Станом на 

1.01.2017 р. споживча кооперація України об’єднує 

понад 159 тис. членів споживчих товариств та спілок 

і забезпечує трудову зайнятість 26,6 тис. осіб. Вона 

охоплює більш як 2000 споживчих товариств і 177 

районних спілок. Валовий оборот основних галузей 

діяльності споживчої кооперації перевищує 

5 млрд грн на рік [7].  

Потужний майновий потенціал споживчої 

кооперації – 5843 магазина з торговельною площею 

468,2 тис. кв. метрів, 1312 закладів ресторанного 

господарства з 75,6 тис. посадочних місць, 319 

ринків. Ринки споживчої кооперації виконують 

надзвичайно важливу соціальну функцію забезпе-

чення населення сільськогосподарською продук-

цією (м’ясо, картопля, плодоовочева продукція). 

Станом на 1.01.2017 на ринках налічується 189773 

торгових місця. 

 

 

Таблиця 1 
Фактори, що обумовлюють 

впровадження контролінгу на 
підприємстві [1] 

Напрям Фактори 

Продукція 

Невідповідність вимогам ринку 
за всіма споживчими власти-
востями; 
застарілі моделі продукції; 
слабкі перспективи продукції, 
що виробляється. 

Персонал 

Сприйняття роботи як належ-
ного; 
невпевненість у майбутньому; 
віддаленість особистих інтере-
сів від результатів діяльності 
підприємства. 

Організація 

Складна і багатоступенева 
ієрархія підпорядкування; 
слабке уявлення про організа-
ційну структуру підприємства 
більшості працівників, в тому 
числі і керівників підприємства; 
відсутність чітких областей і 
рівнів компетенції і відпові-
дальності керівників; 
перевантаження окремих під-
розділів; 
організація деяких служб “під 
людину”. 

Закупівлі 

Необґрунтовано велика кіль-
кість запасів матеріалів на 
складах; 
низька якість сировини; 
відсутність вхідного контролю. 

Обладнання 

Застаріле основне виробниче 
обладнання і виробничі засоби; 
відсутність грамотно сплано-
ваних попереджувальних ре-
монтних робіт. 

Система 

інформаційного 

забезпечення та 

звітність 

Заповнення документів вручну; 
недостовірність інформації; 
відсутність в звітах аналітичної 
та пояснювальної частин; 
обмеженість вихідної інфор-
мації, що не дозволяє приймати 
важливі управлінські рішення. 
відсутність чи недостатність 
комп’ютерної підтримки інфор-
маційного забезпечення; 
відсутність системи обліку і 
розрахунку витрат за носіями та 
об’єктами. 

 
Споживча кооперація України історично сфор-

мувалась як складна багаторівнева система, що 
включає в себе споживчі товариства, їх спілки та 
створені ними підприємства й установи. Така 
внутрішня структура формувалася протягом бага-
тьох десятиліть, виходячи з середовища діяльності 
споживчої кооперації та її внутрішніх потреб, і мала 
на меті забезпечення цілісності системи, а також її 
централізації в прийнятті основних рішень. Саме 
завдяки такому підходу система зберіглася та 
продовжує свою діяльність і сьогодні. Організаційна 
структура системи Центральної спілки споживчих 
товариств України (Укркоопспілки) показана в 
табл. 2. 
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Таблиця 2 

Організаційна будова Укркоопспілки 

станом на 1.01.2017р.* 

Організаційні 

структури 

споживчої 

кооперації 

Кількість 

станом на: 

В
ід

х
и

л
е
н

н
я
 

н
а 

1
.0

1
.2

0
1

6
 

н
а 

1
.0

1
.2

0
1

7
 

1. Облспоживспілки 23 23 0 

2. Райспоживспілки 178 177 -1 

3. Районні споживчі 

товариства 
180 181 +1 

4. Споживчі 

товариства (без 

районних) 

1886 1888 +2 

*Табл. 2 сформовано на підставі статис-

тичних даних Укркоопспілки [7] 

З даних, наведених у табл. 2, бачимо, що в 

системі Укоопспілки є 23 облспоживспілки. Проте 

кількість райспоживспілок зменшилася на 1 одини-

цю, споживчих товариств – зросла на 3 одиниці. 

Фінансові результати діяльності Укркоопспілки 

за досліджуваний період є позитивними (табл. 3), 

незважаючи на те, що в системі збитково працювали 

за вказаний період від 0,8 до 4% підприємств.  

Чистий прибуток системи споживчої кооперації 

України від торговельної діяльності за досліджу-

ваний період збільшився на 19,6 млн грн, від 

діяльності ресторанного господарства – на 

2,7 млн грн. Обсяг прибутку від діяльності промис-

лових підприємств зріс на 2,3 млн. грн. 

За період 2012-2016 рр. значні зміни відбулися в 

обсягах діяльності основних галузей системи 

споживчої кооперації. Загальний обсяг роздрібного 

товарообороту за досліджуваний період зменшився 

на 745,9 млн грн, або на 13,9%. Роздрібний 

товарооборот торговельної мережі знизився на 

619,9 млн грн, або на 13,4%. В структурі роздрібного 

товарообороту торгової мережі протягом 

досліджуваного періоду переважала реалізація 

продовольчих товарів (рис. 1). 

 

 

 

Таблиця 3 

Динаміка фінансових результатів діяльності системи споживчої кооперації України 

за 2012-2016рр.* 

сума у тис грн 

Показники 

Рік 
Відхилення до 

2012 р. 

2012  2013  2014  2015  2016  
абсо-

лютне 

від-

носне, 

% 

1.Загальна кількість 

підприємств 
4376 4405 4150 3930 3895 -481 -11,0 

2.Частка прибуткових 

підприємств, % 
98,5 99,2 96,0 98,3 98,4 -0,1 -0,1 

3.Зведений чистий 

прибуток від госпо-

дарської діяльності 

121923 142992 120946 158905 182739 +60816 +49,9 

4.Зведений чистий прибу-

ток по галузях діяльності: 

- торгівля 

45203 43732 50268 54273 64875 +19672 +43,5 

- ресторанне 

господарство 
5391 5036 4747 6196 8080 +2698 +49,9 

- промисловість 6259 6153 6438 8328 8553 +2294 +36,7 

- послуги ринків 35561 37832 23675 25075 34260 -1301 -3,7 

*Табл. 3 сформовано на підставі показників господарсько-фінансової діяльності підприємств і 

організацій споживчої кооперації за відповідні роки [3-7] 
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Рис. 1. Динаміка роздрібного товарообороту торгової мережі споживчої кооперації України за  

2012-2016 рр. (млн грн) (сформовано автором на підставі статистичних збірників [3-7]) 

 

У досліджуваному періоді спостерігаємо змен-

шення товарообороту ресторанного господарства 

споживчої кооперації на 126 млн грн, або на 17,3%. 

Одним з основних показників діяльності підпри-

ємств ресторанного господарства є обсяг реалізації 

продукції власного виробництва. За 2012- 2016 роки 

даний показник зменшився на 87,9 млн грн, або 

22,9%. Питома вага товарообороту по реалізації 

продукції власного виробництва знизилася з 52,1% 

до 48,4%. Разом з тим, питома вага товарообороту 

ресторанного господарства в загальному обсязі 

роздрібного товарообороту споживчої кооперації 

коливалася в межах від 12% до 13,7%, а в 2016 році 

склала 13,2%. Зниження обсягів роздрібного 

товарообороту частково пояснюється зменшенням 

торгової мережі. За досліджуваний період торгова 

мережа споживчої кооперації скоротилася на 35,8%, 

мережа ресторанного господарства - на 51%. 

Проведений аналіз дає підстави для висновку, 
що у системи споживчої кооперації є всі необхідні 
складові для покращення диверсифікації діяльності 
в контексті нарощування обсягів реалізації, вироб-
ництва, заготівель, надання послуг, розширення 
асортименту продукції та послуг, що надаються 
населенню. Для цього необхідно враховувати особ-
ливості функціонування споживчих товариств, зва-
жаючи на фактори, що здійснюють вплив на усі 
сфери і напрями діяльності. 

Сучасний стан системи споживчої кооперації 
підтверджує необхідність радикальних змін у сис-
темі управління. Такі зміни в контексті останніх 
рішень неможливі без використання нових методів і 
інструментів управління. Позитивний ефект при 
формуванні системи управління можливий за умов 
використання контролінгу. Нами виділені такі 
чинники – передумови впровадження контролінгу в 
системі споживчої кооперації України (рис. 3). 

 

 

Рис. 2. Динаміка роздрібного товарообороту ресторанного 

господарства споживчої кооперації України за 2012-2016 рр. (сформовано автором на підставі 

статистичних збірників [3-7]) 
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Передумови впровадження контролінгу в споживчій

коопераціїї України

Територіальна розгалуженість

Наявність кількох галузей

Складний технологічний цикл деяких

галузей

Багаторівнева структура  управління

Складний предметний зміст та великий обсяг

економічної інформації

К О Н Т Р О Л І Н Г

 

Рис. 3. Передумови впровадження контролінгу в споживчій кооперації України (сформовано автором) 

 

Висновки і перспективи подальших дослі-

джень у даному напрямі. Доповнюючи названі 

передумови, можна зазначити, що поява контро-

лінгу викликана потребами сьогодення. Підвищення 

нестабільності зовнішнього середовища висуває 

додаткові вимоги до обліково-аналітичної компо-

ненти системи управління підприємством, а саме: 

зміщення акценту з контролю минулого на аналіз 

майбутнього; збільшення швидкості реакції на зміни 

зовнішнього середовища, підвищення гнучкості 

підприємства; необхідність у безперервному відсте-

жуванні змін, що відбуваються в зовнішньому і 

внутрішньому середовищах підприємства; необхід-

ність продуманої системи дій щодо забезпечення 

виживання підприємства й уникнення кризових 

ситуацій. До того ж, сучасному розвитку суспіль-

ства притаманне загальне прагнення до інтеграції 

різних галузей людської діяльності загалом, зокрема 

інформаційних процесів.  
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА 

МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 

 

УДК 340.341.1(100+477) 

 

Ощипок І. М., 

д.т.н., проф., завідувач кафедри харчових технологій, Львівський торговельно-економічний 

університет, м. Львів 

 

ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЕЯКИХ 

ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 
 

Анотація. Розглядаючи кейс формування суспільства знань, слід відзначити, що величезна роль у 

цьому процесі належить розвитку інформаційних технологій. Сьогодні такі технології застосовують 

практично у всіх галузях виробництва. Не винятком є і заклади готельно-ресторанного господарства. 

Технологічний розвиток, інвестиції в інфраструктуру й інноваційну активність здійснюються 

випереджаючими темпами більшістю розвинених країн. Для впровадження у виробництво сучасних 

технологій залучають іноземний капітал і висококваліфіковані кадри зі світового ринку праці. Фінанси 

і кадри потрібні для того, щоб підвищити конкурентоспроможність галузі високих технологій і 

науки, правильно розподілити дослідження за відповідними напрямками. Головна увага приділяється 

формуванню інфраструктури інновацій за умов відбору проектів, у яких були б наявні в претендентів 

інноваційні розробки (технології або продукти), потенціал монетизації проекту й експортна 

орієнтація виробництва. Індекс глобальної конкурентоспроможності слабо корелює з перспективами 

зростання виробництва в майбутньому, проте вельми наочно демонструє фактори, які виявилися 

ключовими у розвитку інноваційного виробництва. Такими факторами є: освіта, технологія, рівень 

інформатизації, відкритість виробництва та його інтеграція в міжнародні торговельні блоки. 

Розглядаючи досвід зарубіжних країн по створенню елементів інноваційного виробництва, 

спрямованих на розвиток науково-технічного потенціалу університетів, великих корпорацій і малого 

бізнесу, бачимо: спостерігається постійне оновлення і вдосконалення законодавства, серйозна 

підтримка регіональних виробничих кластерів, в яких створюється інфраструктура для розвитку 

нових і високотехнологічних продуктів і послуг, а також їх успішної комерціалізації. 

 

Ключові слова: розвиток, кластер,  технологія, інновація, інфраструктура. 
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EXPERIENCE OF FORMING INNOVATIONAL TECHNOLOGIES OF 

SOME FOREIGN COUNTRIES 

 
Abstract. Considering the case of the formation of a knowledge society, it should be noted that the huge 

role in this process belongs to the development of information technologies. Today, such technologies are used 

in virtually all branches of economy and the facilities of the hotel and restaurant industry are not an exception. 

Technological development, investment in infrastructure and innovation activity are carried out at a faster 

pace in most developed countries. For introduction modern technologies into production, foreign capital and 

highly skilled personnel from the world labor market are attracted. Finance and personnel are needed in order 

to increase the competitiveness of high technologies and science, to properly organize research in appropriate 

areas. The main attention is paid to the formation of innovation infrastructure in conditions of project 

selection, which would have innovative developments (technology or products), project monetization potential 

and export orientation of production. The global competitiveness index weakly correlates with the prospects 
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for future growth of production, but very clearly demonstrates the factors that have been key to the 

development of innovative production. Such factors are: education, technology, the level of informatization, 

openness of production and its integration into international trade blocs. Considering the experience of foreign 

countries in creating elements of innovative production aimed at developing the scientific and technical 

potential of universities, large corporations and small businesses, we see: there is a continuous need for 

updating and improvement of legislation, the serious support of regional production clusters, which creates 

an infrastructure for the development of new and high-tech products and services, as well as their successful 

commercialization. 

 

Keywords: development, cluster, technology, innovation, infrastructure 
 

Постановка проблеми. Вичерпання чинників 

екстенсивного економічного розвитку обумовлює 

постійне посилення уваги до пошуку нових факторів 

прискорення економічної динаміки, адекватних су-

часному стану розвитку світової економіки. Відтак 

запровадження в Україні інвестиційно-інноваційної 

моделі економічного зростання з політичної мети 

перетворюється на об’єктивну необхідність, альтер-

нативою якій є занепад національної економіки, 

втрата економічного, а, можливо, й національного 

суверенітету. 

Отже, зайвим є переконування громадськості та 

фахівців у необхідності радикальної активізації 

інноваційної діяльності в Україні, що має надати 

суспільно-економічному розвиткові інноваційного 

характеру. Між тим, так само зайве й констатувати, 

що попередні роки економічних реформ не створили 

необхідних умов для примноження та зміцнення 

інтелектуального потенціалу українського суспіль-

ства, інноваційного розвитку економіки, освоєння 

нових високих технологій, подолання структурних 

деформацій, успадкованих від адміністративно-

командної системи. Економічна динаміка досі не 

лише не набула сучасної постіндустріальної спрямо-

ваності, а навіть не створила достатньо міцного під-

ґрунтя для запровадження основ інноваційного роз-

витку. Зволікання в цьому напрямі ставить під загро-

зу здобутки економічного зростання минулих років. 

Індекс глобальної конкурентоспроможності сла-

бо корелює з перспективами зростання виробництва 

в майбутньому, проте вельми наочно демонструє 

фактори, які виявилися ключовими у розвитку інно-

ваційного виробництва. Такими факторами є: освіта, 

технологія, рівень інформатизації, відкритість ви-

робництва та його інтеграція в міжнародні торго-

вельні блоки. Однак сьогодні такі фактори, як рівень 

розвитку інноваційної інфраструктури, дослідний і 

творчий потенціал, рівні можливості для всіх 

учасників господарської діяльності, стають не менш 

важливими, ніж перераховані вище. Також варто 

відзначити фактор суспільної пристосовності, го-

товності і відкритості нововведень.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 

1970-х рр. фінська економіка була сировинною. 

Протягом буквально декількох десятиліть Фінляндія 

зуміла провести ряд серйозних структурних перет-

ворень і створити інформаційне суспільство. У кра-

їні стали з’являтися успішні компанії типу Лінукса і 

Нокії, які зуміли перетворитися в глобальних грав-

ців за відносно короткий проміжок часу. 

Разом з тим, промисловий сектор також зазнав 

серйозного оновлення. Протягом 1990-х значно зріс 

рівень освіти, і сьогодні фінське молоде покоління 

висококонкурентоспроможне на ринку праці. Кра-

їна є однією з найбільш розвинених в Європі. 

За рівнем інвестицій у науково-дослідні і дос-

лідно-конструкторські розробки (НДДКР) в кінці 

1970-х Фінляндія була аутсайдером серед  євро-

пейських країн. Сьогодні інвестиції в НДДКР 

становлять 3.4 % ВВП, що є третім показником у 

світі після Швеції та Ізраїлю [23]. Розглядаючи 

причини успішного переходу країни до інноваційної 

моделі розвитку, перш за все варто почати з 

державного управління. 

Фінляндія постійно займала високі місця в 

рейтингах як одна з найменш корумпованих країн. 

Щорічний рейтинг журналу Foreign Magazine, 

складений спільно з консалтинговою компанією 

A.T.Kearney, показує чітку залежність між рівнем 

інтеграції в глобальну економіку, свободою та 

якісним державним управлінням і рівнем корупції. 

Відкритість завжди була головним принципом у 

Фінляндії. Всі процеси прийняття рішень в адмі-

ністрації абсолютно відкриті і доступні для критики 

чиновникам, громадянам і ЗМІ. Колегіальна модель 

прийняття рішень є традицією, починаючи з XVII 

століття. У 1993 р. Міністерство торгівлі і промис-

ловості Фінляндії прийняло нову програму роз-

витку, яка стверджує фокус на розвиток інно-

ваційної системи шляхом створення індустріальних 

кластерів. Документ фактично називає сектор 

інформаційно-комунікаційних технологій локомо-

тивом розвитку усього виробництва. Був зроблений 

наголос на довгострокові програми з метою поліп-

шення клімату для ведення бізнесу для фірм і цілих 

індустрій, особливо пов’язаних із виробництвом і 

розповсюдженням знань і інноваціями. Інфраструк-

тура почала формуватися з появи ряду державно-

приватних партнерств, включаючи дослідницькі 

організації. Примітно, що ряд нині діючих підходів 

були прийняті в 1970-х і 1980-х  роках, коли було 

вирішено розвивати науково-технологічний потен-

ціал країни. 

Заслуговує на увагу також приклад Китайської 

Народної Республіки. Безумовно, ще рано говорити 

про інноваційну економіку як таку в Піднебесній, 

проте комплекс заходів, що реалізуються урядом 

цієї країни, дає підстави стверджувати, що через 

кілька років країна зможе перейти до такої моделі. 

Отже, китайський приклад розвитку вироб-

ництва є прецедентом державного планування 
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господарського сектора і ліберальних підходів до 

управління економікою. У країні прийнята модель 

реалізації п’ятирічних планів розвитку. З початку 

80-х років двадцятого століття уряд регулярно 

підтримує малі та середні компанії, сільськогоспо-

дарські кооперативи. Зниження держконтролю 

сприяло зростанню національного доходу і розвитку 

зовнішньої торгівлі. У 2002 р. був прийнятий закон 

“Про стимулювання розвитку малих і середніх під-

приємств”, суть якого полягає у зрівнянні в правах 

малих і великих компаній, перш за все в сенсі 

доступу до фінансування, інформації та новітніх 

технологій. 

Основу державної підтримки в галузі розвитку 

інноваційних підприємств становить розробка уні-

версальної стратегії стимулювання інновацій, на-

дання різних пільг для компаній, що займаються 

інноваційними проектами, створення системи фі-

нансового забезпечення, надання послуг консал-

тингу та технічного обслуговування інноваційного 

розвитку компаній, включаючи формування відпо-

відної інфраструктури - інкубаторів, венчурних 

фондів тощо. 

Розглядаючи досвід зарубіжних країн по 

створенню елементів інноваційного виробництва, 

окрему увагу варто приділити кейсу США - 

економіці-лідеру інноваційної активності. Політика 

адміністрації країни, спрямована на розвиток 

науково-технічного потенціалу університетів, вели-

ких корпорацій і малого бізнесу, має ряд унікальних 

особливостей. Серед них постійне оновлення і 

вдосконалення законодавства, а також серйозна 

підтримка регіональних виробничих кластерів, в 

яких створюється інфраструктура для розвитку 

нових і високотехнологічних продуктів і послуг, а 

також їх успішної комерціалізації. Також у 

Сполучених Штатах сформувалася і величезна 

юридична практика, яка сприяє якісному захисту 

інноваційних компаній, а також їх інтелектуальної 

власності. 

Ключовим нормативним актом, що регулює всю 

інноваційну діяльність, є федеральний закон “Про 

розвиток інноваційної діяльності в малому бізнесі” 

(The Small Business Innovation Development Act of 

1982), який фіксує основні моменти державної 

політики - безперервне стимулювання розвитку 

нових технологій, надання малим компаніям, 

зайнятим виробництвом високотехнологічних това-

рів і послуг, державних замовлень на виконання 

НДДКР, допомога в монетизації нових продуктів і 

популяризацію інноваційного бізнесу. 

Багатий досвід США по створенню інформа-

ційної інфраструктури показує, що найбільш актив-

ний розвиток інноваційної діяльності відбувається 

там, де створені для цього найбільш сприятливі 

умови. Йдеться про промислові або інноваційні 

кластери - територіально сконцентровані комплекси 

підприємств (виробничих організацій, дослідниць-

ких центрів, наукових інститутів) і громадських 

організацій. Найбільш знаменитим прикладом 

подібного кластера є Кремнієва долина. 

Необхідно особливо відзначити, що ефектив-

ними, як правило, виявляються саме ті кластери, 

принципи функціонування яких базовані на коопе-

рації компаній, що відносяться до різних галузей 

діяльності (ефект синергії). [22] Усередині даних 

кластерів з’являється феномен мережевої взаємодії, 

завдяки якому всі компанії, що функціонують на цій 

території, можуть користуватися додатковими ре-

сурсами, такими як загальна наукова база, можли-

вість залучення доступних фінансових ресурсів і 

отримання податкових пільг. Важливою особли-

вістю знаходження в такому кластері для компанії є 

можливість їх вузької спеціалізації, що дозволяє 

сконцентруватися на обслуговуванні конкретного 

нішевого сектора ринку. 

Питання, які стосуються вивчення закордонного 

досвіду стимулювання інноваційної діяльності та 

можливості його застосування в Україні, досліджу-

вали такі вчені, як: В. О. Касьяненко [2], 

Н. В. Коноваленко [3], Е. Е. Кучко [4], 

А. Є. Никифоров, В. М. Диба, В. О. Парнюк [5], 

В. Троян [6] та ін. 

Постановка завдання. Дослідити становлення 

інноваційного виробництва в країнах, які досягли 

значних успіхів у застосуванні новітніх технологій 

на прикладі Фінляндії, Китаю і США. Вивчити 

вплив інформаційно-комунікаційних технологій на 

рівень розвитку суспільства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Поняття індустріального кластера може бути вико-

ристано як концептуальне визначення і як вирі-

шення ймовірних труднощів і викликів, що з’явля-

ються на шляху становлення інноваційного вироб-

ництва [11]. Ключовий момент тут полягає в одно-

часній співпраці і конкуренції господарюючих 

суб’єктів. Співпраця необхідна для появи синерге-

тичного ефекту, а конкуренція важлива для іннова-

ційної активності і постійного вдосконалення про-

дуктів і процесів. Основною складністю даного 

підходу є одночасне стимулювання конкуренції і 

кооперації, а також пошук балансу між ними. 

Таким чином, ключовими моментами політики 

індустріальних кластерів, прийнятої на початку                  

90-х рр., є [20]:  

1. Головною метою є не власне компанії і не 

перерозподіл наявних ресурсів. Навпаки, упор пови-

нен бути зроблений на створенні нових факторів 

виробництва та умов для їх появи. 

2. Інвестиції в НДДКР, освіту і технологічну 

інфраструктуру є найважливішим фактором впливу 

на конкурентоспроможність національного вироб-

ництва. 

3. Роль держави може бути визначена як посе-

редника і постачальника інформації. 

Ключові складові фінської інноваційної системи 

представлені на рис.1. 
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Рис. 1. Вище керівництво інноваційної структури Фінляндії 

 
Як показала практика, даний підхід повністю 

виправдав себе і був визнаний дуже успішним [16]. 

Головним органом прийняття рішень є Парламент, 

який визначає, яку кількість ресурсів використають 

на розвиток інноваційного потенціалу. 

Безумовно, приватні компанії є ключовими 

гравцями даної системи. Більше того, інфраструк-

тура інновацій включає в себе наукові і технологічні 

парки, а також індустріальні парки й інкубатори. 

Новою віхою в даному дискурсі став 1993 рік, 

коли віце-президент США Альберт Гор представив 

новий підхід до поняття національної інформаційної 

інфраструктури, який проголошував інформацію 

“одним з найважливіших національних економічних 

ресурсів”. Дана ініціатива американського керівниц-

тва мотивувала Європу сформулювати власну стра-

тегію. У 1994 р. доповідь колишнього міністра 

виробництва Німеччини Мартіна Бангемана була 

прийнята як головний орієнтир при формуванні 

виробництва знань європейських країн [10]. У той 

же рік доповідь ОЕСР констатувала відсутність 

чіткої стратегії щодо формування національної 

інформаційної інфраструктури в Фінляндії [14]. 

Окремо наголошувалося, що ця теза суперечить 

тому факту, що Фінляндія займає провідні позиції за 

рівнем поширення комп’ютерних і мобільних 

технологій. 

Як наслідок, уряд уповноважив міністерство 

фінансів розробити власну національну стратегію. 

Спираючись на досвід американських і європейсь-

ких аналогів, стратегія декларувала “збільшення 

ефективності використання ІКТ і мережевої взаємо-

дії як новий формат суспільного укладу”. [11] У 

1995 році завдяки важливості наявності стратегій по 

формуванню інноваційного виробництва і розвитку 

інформатизації стратегія була визнана на урядовому 

рівні. У 1996 році уряд заснував Консультаційний 

комітет з питань інформаційного суспільства. У 

1997 році було доручено розробити стратегію по 

формуванню виробництва знань, тим самим дана 

організація стала найважливішим учасником (і 

стейкхолдером) формування інформаційного сус-

пільства в Фінляндії. Крім того, уряд паралельно 

випустив програму, відповідно до якої значно 

збільшуються витрати на НДДКР, щоб перетворити 

країну в “лабораторію по створенню інформацій-

ного суспільства” в Європі і створити систему для 

постійного навчання. У підсумку в квітні 2003 року 

тези стратегії щодо формування інформаційного 

суспільства [12] були включені в урядову програму. 

У порівнянні з іншими країнами світу влада 

Фінляндії відносно рано усвідомила важливість 

розвитку комп’ютерних технологій, інформаційного 

суспільства та виробництва знань. Однак стратегії і 

програми розвитку спершу не були масштабними, 

адже в уряду відсутнє розуміння соціальної значу-

щості таких змін аж до середини 1990-х [18]. Сис-

тема освіти відіграє ключову роль в інноваційній 

економіці. Кваліфікація учасника господарської 

діяльності, а також його здатності отримувати, 

обробляти і виробляти інформацію складають осно-

ву людського капіталу. В наукомісткому вироб-

ництві більшість професій пов’язані в тій чи іншій 

мірі з роботою з інформацією. Починаючи з 1990-х, 

кластер інформаційно-комунікаційних технологій 

чинив значний вплив на освітню політику в процесі 

формування інформаційної інфраструктури. Нап-

риклад, різні асоціації лобіювали інтереси компаній, 

розвиваючих сектор ІКТ, у тому числі шляхом пуб-

лікації досліджень, в яких відображалася зростаюча 

потреба цих компаній в кадрах з утворенням, пов’я-

заним із інформаційними технологіями. 

Як наслідок, колосально збільшилася кількість 

абітурієнтів до університетів, які готували фахівців 

у сфері інформаційних технологій. У 1993 р. число 

тих, хто надійшли до університетів та інститутів на 
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такі програми, склало 3400 осіб, а в 1998 р. - 7700. За 

5 років зростання становило 126 %. Завдяки такій 

освітній політиці Фінляндія має найбільшу частку 

інженерів серед країн Європейського Союзу: більше 

20% від числа всіх випускників, в той час як у 

Великобританії і Бельгії - 10%. 

Отже, розглядаючи кейс формування суспіль-

ства знань у Фінляндії, варто відзначити, що вели-

чезна роль в цьому процесі належить розвитку 

інформаційних технологій. Однак сьогодні країна 

стикається з новими викликами. Серйозною пробле-

мою визнається завдання збереження високого рівня 

конкурентоспроможності національного виробни-

цтва. Чи можуть бути збережені активні темпи 

зростання національного виробництва і високий 

рівень життя в майбутньому? З метою відповіді на 

дане питання уряд Фінляндії сформулював кілька 

основних тез, щоб задати нові вектори розвитку 

виробництва. Основна ідея нової політики полягає в 

тому, щоб і надалі якомога активніше розвивати 

сектор НДДКР. Фінські експерти цілком обгрунто-

вано вважають, що відносно невелика країна не 

може бути конкурентоспроможною на світовому 

рівні відразу в декількох індустріях. Також нова 

політика проголошує принципи подальшого збіль-

шення відкритості виробництва і суспільства. Під 

відкритістю, в числі іншого, розуміється і залучення 

іноземного капіталу і висококваліфікованих кадрів 

зі світового ринку праці. Фінанси і кадри потрібні 

для того, щоб вирішити проблему швидкого ста-

ріння населення і підвищити конкурентоспромож-

ність галузі високих технологій і науки. 

У стратегічній перспективі Китай ставить перед 

собою завдання створити інноваційну економіку до 

2020 року. Перш за все шляхом підвищення інвес-

тицій у НДДКР з 1.7% в 2009 р. до 2.5% в 2020 р. У 

результаті державних програм розвитку інновацій 

на сьогоднішній день трансфер технологій здійсню-

ється здебільшого дочірніми компаніями науково-

дослідних інститутів. Розподіл за напрямками дослі-

джень виглядає наступним чином:  

- експериментальні розробки (76 %); 

- прикладні теоретичні дослідження (17 %); 

- фундаментальні дослідження (7 %). 

Окремо необхідно зазначити, що, незважаючи 

на активно декларовану ринкову модель, яка засто-

совується в різних сферах виробництва, інноваційну 

систему держава розвиває практично повністю за 

свій рахунок, фінансуючи різноманітні програми 

підтримки досліджень. Наприклад, близько 90 % 

всіх венчурних фондів є державною власністю, 2 % 

- в спільному володінні [15] Уряд активно підтримує 

малий і середній бізнес, так чи інакше пов’язаний з 

інноваційною діяльністю, шляхом прийняття лібе-

ральних законів, що регламентують підприєм-

ницьку діяльність. Головна увага приділяється 

формуванню інфраструктури інновацій, а саме: 

- створення наукових парків. Вони будуються 

для підтримки інноваційно-орієнтованих підпри-

ємств шляхом надання їм у користування відповід-

ного бізнес-середовища, а саме: послуг консалтингу, 

робочих місць і виробничих площ, пільгового 

фінансування; 

- центри розвитку й освоєння високих і новітніх 

технологій. Ці установи створюють малі і середні 

підприємства на базі інноваційних і високотехно-

логічних розробок. Деякі з цих центрів об’єдну-

ються в особливі економічні зони, утворюючи тим 

самим найбільші технологічні парки країни; 

- центри виробничої підтримки малих і середніх 

підприємств. Вони сприяють підвищенню конку-

рентоспроможності учасників інноваційної діяль-

ності та представляють інтереси всіх структур під-

тримки розвитку малого та середнього бізнесу. 

Перший науковий парк у Китаї був створений в 

Шеньчжені у 1985 році спільними зусиллями місце-

вого муніципалітету, Академією наук і Міжнарод-

ною трастовою корпорацією провінції Гуандун [19]. 

Головними умовами відбору проектів в парк були 

наявність у претендента інноваційної розробки 

(технології або продукту), потенціал монетизації 

проекту й експортна орієнтація виробництва. 

Ідея створення технопарків повністю себе 

виправдала, сьогодні вони створені по всій країні. 

Близько чверті малих і середніх компаній є рези-

дентами наукових парків і різних технологічних 

центрів. До речі, за кількістю наукових парків Китай 

займає друге місце в світі після США. Варто 

відзначити, що модель наукового парку хоч і була 

визнана ефективним інструментом, проте недоско-

налою з точки зору впровадження і розвитку отри-

маних інноваційних технологій. Із цієї причини в 

КНР почали створювати Центри виробничої під-

тримки. 

Перший такий центр був організований в 1992 

році, а в 2004 році їх налічувалося вже 1218, і 

функціонували вони по всьому Китаю. Кожен такий 

центр має строгу галузеву спеціалізацію, наприклад 

інформаційні технології, приладобудування, мета-

лургія, біотехнології. Основні завдання цих органі-

зацій - забезпечення резидентів робочими місцями і 

виробничими приміщеннями, інформаційне і кон-

салтингове обслуговування, навчання і підбір фахів-

ців. Крім прямої фінансової підтримки підприємств, 

що займаються розробкою високотехнологічної 

продукції, ефективним методом стимулювання є 

також надання гарантій і забезпечення зобов’язань 

за виданими кредитами. Щороку кількість підпри-

ємств, які надають підтримку бізнесу, а саме: пос-

луги поручительства і гарантій по кредитах, збіль-

шується в середньому на 25%. 

Політика, яку проводить адміністрація КНР, 

охоплює багато чого. Вона включає пакет заходів, 

що сприяють розвитку інфраструктури і малих ком-

паній, зайнятих у сфері високих технологій. Одним 

із найбільш ефективних інструментів розвитку інно-

ваційної активності є вільні економічні зони, які 

сприятимуть розвитку регіонів і допомагатимуть 

локальним компаніям вийти на міжнародний ринок 

і отримати доступ до ресурсів і технологій. 

Разом з тим, модель вільних економічних зон 

(ВЕЗ) вимагає грамотного управління. Відзна-

чаються певні проблеми з їх розвитком. Наприклад, 

ВЕЗ розвиваються переважно за рахунок припливу 

недорогої робочої сили з бідних провінцій, що в 

довгостроковій перспективі не може служити 
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опорою для стабільного розвитку. До того ж, часто 

активність міжнародних компаній значно переви-

щує активність місцевих, що зменшує загальний 

корисний ефект для національного виробництва. 

У цілому позитивний вплив на розвиток інно-

ваційних компаній в Китаї мав ряд наступних 

факторів:  

1. Збільшення державних витрат на НДДКР. 

Даний захід привів не тільки до зростання числа 

інноваційних проектів, а й значно вплинув на 

соціальний розвиток суспільства. 

2. Приплив іноземних інвестицій. 

3. Китай проводить політику агресивного просу-

вання власної продукції на світовий ринок, захисту 

національних економічних інтересів. 

4. Інтеграція в міжнародну логістику й імпорт 

технологій. Китайські інвестори активно купують 

високотехнологічні компанії й інтелектуальну влас-

ність в Європі, отримуючи таким чином доступ до 

технологій, кваліфікованого менеджменту та ринків 

збуту. 

Механіка трансферу технологій також вперше 

була відпрацьована в США. Угоди з низкою 

університетів стали основою сучасної практики 

трансферу технологій. Вперше в історії універси-

тети і дослідницькі інститути отримали можливість 

ставати власниками інтелектуальної власності, яка 

створювалася на гроші державних грантів. Право 

інтелектуальної власності, а також можливість пере-

дачі ексклюзивних прав бізнесу стали причиною 

величезного попиту приватного сектора на дослі-

дження і технології. Найширше розповсюдження 

отримала модель так званих відкритих інновацій. 

Автором терміна є професор Генрі Чесбро, керівник 

Центру відкритих інновацій Каліфорнійського 

університету в Берклі [8]. Суть даного терміна поля-

гає в ідеї, згідно з якою компанії можуть і повинні 

використовувати зовнішні розробки нарівні з 

власними, а також просувати свою високотехноло-

гічну продукцію не тільки власними силами, але і 

підключаючи всі наявні зовнішні ресурси. В резуль-

таті стираються кордони між компанією і ринком, 

знижуються перешкоди для переміщення і запози-

чення технологій. Як наслідок, економічна система 

стає набагато ефективнішою, адже вона все більше 

ґрунтується на загальному знанні, а не тільки на 

власних дослідженнях окремих організацій. 

Питання інтелектуальної власності в даній ситу-

ації регулюється шляхом ліцензування або аутсор-

сингу технологічних процесів. 

Отже, модель відкритих інновацій реалізується 

на практиці в такий спосіб:  

- ліцензування нових технологій, розроблених 

компанією (включаючи продаж конкурентам і без-

коштовне розповсюдження); 

- придбання готових технологічних рішень (у 

конкурентів, дослідницьких інститутів, універси-

тетів); 

- створення корпоративного венчурного фонду, 

за сприяння якого купується частка і фінансується 

діяльність невеликих інноваційних компаній, що 

пропонують актуальний продукт або послугу; 

- купівля компаній, що розробляють потрібні 

технології; 

- організація спільних досліджень і розробок із 

постачальниками, клієнтами, науковими центрами; 

- створення спільних підприємств і спілок для 

проведення досліджень, впровадження інновацій та 

монетизації нових технологій. 

Модель життєвого циклу проектів, які реалізу-

ються в межах ідеї відкритих інновацій, складається 

з декількох етапів. На найбільш ранньому з них - 

досліджень, компанії сповіщають всіх зацікавлених 

учасників ринку про розпочаті роботи, про завдання 

і досягнутий прогрес. Однак ноу-хау проекту не 

розкривається, вся досягнута інтелектуальна влас-

ність оформляється відповідно до законодавства і 

захищається. При цьому завдяки застосуванню 

принципу відкритості та залучення в проект широ-

кого кола учасників вдається серйозно підвищити 

рівень ефективності досліджень. Далі, на етапі 

розробки, компанія-автор може ліцензувати інтелек-

туальну власність, як отримуючи її від третіх осіб, 

так і передаючи зовнішнім учасникам. Потім, на 

заключній стадії, проводяться НДДКР, компанія 

зберігає всю інтелектуальну власність, яка належить 

до ключових ринків і компетенцій. 

Основу програми “Інноваційні дослідження в 

малому бізнесі” складають тематичні НДДКР, 

замовлення на здійснення яких передаються малим 

підприємствам, у результаті надання субсидії дер-

жавними структурами. Суми інвестицій складають 

від $ 100 млн до $ 750 млн щороку. Особливість 

програми в тому, що відомства самостійно виби-

рають розміри і форми фінансової підтримки вико-

навців НДДКР, тим не менше всі субсидії надаються 

виключно на конкурсних засадах. Ключовою умо-

вою отримання підтримки є відповідність проекту 

пріоритетам, визначеним державою, наявність у 

виконавця дослідного потенціалу і достатніх ресур-

сів, а також прорахована маркетингова стратегія 

реалізації продуктів НДДКР. За оцінками експертів, 

дана програма справила величезний вплив на 

розвиток інформаційного суспільства в США. За 20 

років її функціонування підтримку отримали 65 

тисяч проектів. Серед інших участь взяли Apple, 

Compaq і Intel. Головною перевагою програми і 

фактором її успішної реалізації є децентралізована 

модель прийняття рішень про фінансування проек-

тів. За деякими оцінками, результатом програми 

стало суттєве збільшення податкових надходжень, 

які в 7 разів перевищили інвестиції в НДДКР, профі-

нансовані компаніями-учасницями. 

Програма “Трансфер технологій для малого 

бізнесу” стимулює взаємодію малих підприємств із 

некомерційними науковими та освітніми устано-

вами. Головний принцип - стимулювання створення 

спільних підприємств або проектів науковими 

установами та комерційними організаціями. Фінан-

сування надається обом співпрацюючим сторонам. 

Річний бюджет програми становить понад $ 1 млрд, 

а розмір однієї субсидії - від $ 100 до $ 500 тисяч. У 

процесі вибірки перевагу мають команди, здатні 

показати достатню компетенцію і довести високий 

комерційний потенціал створюваних продуктів. 
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Висновки і перспективи подальших дослі-

джень у даному напрямі. Приклад США в галузі 

формування виробництва, базованого на знаннях, 

яскраво ілюструє вирішальну роль держави у ство-

ренні відповідної інфраструктури для появи органі-

зацій, зайнятих випуском високотехнологічної 

продукції, появі мережевих структур трансферу 

інновацій, можливості монетизації нового продукту 

або послуги. Проте ніде в світі інноваційна система 

не створювалася без держави і саме їй належить 

вирішальний внесок в її становлення і розвиток. 

Державне стимулювання розвитку інновацій насам-

перед здійснюється через різноманітні програми 

підтримки. 

Ключовим за важливістю напрямком у питанні 

модернізації України є розвиток інформаційних 

технологій. Державна стратегія по інформатизації 

повинна проголошувати такі основні напрямки: 

стимулювання інформатизації виробництва, розви-

ток системи електронного уряду, вдосконалення 

інформаційних технологій. У межах стратегії необ-

хідна активна кооперація провідних вузів країни. 

Основу державної підтримки в галузі розвитку 

інновацій становить розробка універсальної страте-

гії їх стимулювання, надання різних пільг для 

підприємств, що займаються інноваційними проек-

тами, створення системи фінансового забезпечення, 

надання послуг консалтингу та технічного обслуго-

вування інноваційного розвитку, включаючи фор-

мування відповідної інфраструктури - інкубаторів, 

венчурних фондів тощо. Для розвитку цього 

необхідна програма подальшого розвитку технічних 

спеціальностей у тісній співпраці з підприємствами 

індустрії ІКТ з можливістю проходження студен-

тами практики на передових підприємствах галузі, 

ознайомлення з власними ноу-хау, що дозволяє 

співробітникам викладати або передавати різне 

обладнання та програмне забезпечення універси-

тетам. Виділяти ресурси, щоб дати можливість 

співробітникам постійно підвищувати свою кваліфі-

кацію, а також відвідувати різні програми і тренінги 

в сфері сучасних галузевих технологій. 

Особливістю підтримки інновацій повинен бути 

факт отримання фінансування на НДДКР у тому 

випадку, якщо передбачається, що створювати-

меться високотехнологічний продукт в кооперації з 

іншими організаціями. Іншими словами, фінансу-

вання НДДКР тісно пов’язане з проектами, що 

створюються за безпосередньої участі інших під-

приємств і організацій, дослідницьких інститутів 

і/або університетів. Кооперація в сфері НДДКР у 

кінцевому рахунку виявляється ефективнішою, ніж 

конкуренція. Також проголошуються принципи 

подальшого збільшення відкритості виробництва і 

суспільства. Пріоритетні напрямки досліджень 

задаються державою, яка бере на себе відповідні 

програми фінансування.  
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МАРКЕТИНГОВА ОЦІНКА ЗБАЛАНСОВАНОСТІ КОН’ЮНКТУРИ 

СВІТОВОГО РИНКУ РЕКЛАМНИХ ПОСЛУГ 

 
Анотація. Стаття присвячена маркетинговим дослідженням світового ринку рекламних послуг, 

оцінці збалансованості його кон’юнктури та визначенню впливу маркетингового середовища на 

перспективи  розвитку. Виявлено, що ринок реклами є частиною економічної системи, розвивається 

відповідно до загальних законів ринкової економіки, забезпечуючи суспільну потребу в рекламних 

послугах. Показано, що світовий ринок рекламних послуг розвивається за різновекторними 

тенденціями, ключовими серед яких є технологічне та технічне ускладнення реклами; процеси 

концентрації рекламної діяльності; зростання впливу рекламодавців на ринку рекламних послуг. 

Аналізується комплекс чинників, що визначають кон’юнктуру світового ринку рекламних послуг. 

Визначено, що основними з них є глобалізація, інтеграція, концентрація, мережі рекламних агентств, 

консолідація, диверсифікація, національні ринки реклами, посилення позицій інтернет-реклами. 

Представлено структуру світового та українського ринку рекламних послуг, їх динаміку в розрізі 

різних медіаканалів. Показано, що за досліджуваний період у світі суттєво зросла частка інтернет-

реклами за рахунок скорочення частки витрат на телевізійну рекламу, рекламу в пресі і зовнішню 

рекламу. Реалії українського ринку рекламних послуг такі, що домінують витрати на рекламу на 

телебаченні, а на інтернет-рекламу припадає тільки одна четверта частина, далі за обсягами 

надання розташовується зовнішня реклама. Проведено аналіз регіональної структури світового ринку 

рекламних послуг та визначено, що найбільшу частку займають країни Північної Америки, Азіатсько-

Тихоокеанського регіону та Західної Європи. Визначено рівень розвиненості ринку рекламних послуг 

окремих країн за допомогою відносних показників, таких як обсяг рекламних витрат на душу населення 

та частка рекламних витрат у ВВП. Сформульовано домінанти розвитку світового та українського 

ринку рекламних послуг.  

 

Ключові слова: реклама, рекламні послуги, ринок реклами, ринок рекламних послуг, кон’юнктура 

ринку, сегментація ринку рекламних послуг, чинники розвитку світового ринку рекламних послуг, 
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MARKETING EVALUATION OF THE BALANCE OF THE WORLD 

MARKET OF ADVERTISING SERVICES 

 
Abstract. The article is devoted to marketing researches of the world market of advertising services, 

evaluation of the balance of its conditions and determining the influence of the marketing environment on the 
prospects of its development. It is revealed that the advertising market is part of the economic system and 
develops in accordance with the general laws of a market economy, providing a public need for advertising 
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services. It is evident that the world market of advertising services develops according to different-vector 
tendencies, the key among which is technological and technical advancement of advertising; concentration of 
advertising activity; increased influence of advertisers on the market of advertising services. The combination 
of factors determining the market conditions of the world market of advertising services is analyzed. We have 
identified that the main ones are globalization, integration, concentration, network of advertising agencies, 
consolidation, diversification, national markets of advertising, strengthening of positions of Internet 
advertising. We present the structure of the world and Ukrainian market of advertising services, their dynamics 
in the context of various media channels. It is shown that during the investigated period in the world the share 
of internet advertising has significantly increased due to the reduction of the share of expenses for television 
advertising, advertising in the press and outdoor advertising. The realities of the Ukrainian market of 
advertising services are dominated by the advertising on television, and the Internet advertising accounts for 
only one quarter of the volume, followed by the outdoor advertising. The analysis of the regional structure of 
the world market of advertising services has been conducted and it is determined that the largest share belongs 
to the countries of North America, the Asia-Pacific region and Western Europe. The level of development of 
the advertising services market of certain countries is determined by means of relative indicators, such as the 
amount of advertising expenses per capita and the share of advertising expenses in GDP. The dominances of 
the development of the world and Ukrainian markets of advertising services are identified.  

 
Keywords: advertising, advertising services, market of advertising, market of advertising services, market 

conditions, segmentation of the market of advertising services, factors of development of the world market of 
advertising services, marketing researches, marketing environment. 

 
Постановка проблеми. В сучасних умовах рек-

лама є важливим чинником соціально-економіч-
ного, суспільного і культурного розвитку, сприяє 
підвищенню товарообігу, розвитку підприємництва, 
конкуренції, ринкових відносин загалом. 

Ринок реклами є частиною економічної системи, 
функціонує в єдності з іншими ринками (товарів, 
послуг, капіталів, ноу-хау та ін.) і розвивається 
відповідно до загальних законів ринкової економіки, 
забезпечуючи суспільну потребу в рекламних пос-
лугах. Стан ринку реклами будь-якої країни безпосе-
редньо залежить від її загальноекономічної ситуації, 
тому рекламна активність на ринку часто розгляда-
ється як важливий і своєрідний індикатор економіч-
ного розвитку. 

Помітно, що сьогодні ринок рекламних послуг 
достатньо диференційований. Позаяк купівельні 
переваги споживачів дуже різноманітні, виробнику 
доводиться широко вдаватися до нецінової конку-
ренції, щоб не втратити клієнтів, залучати нових, а 
також залишатися конкурентоспроможним у своїй 
галузі.  

Стрімкий розвиток ринку рекламних послуг 
потребує системного вивчення маркетингових ас-
пектів, пов’язаних з його функціонуванням, розвит-
ком, прогнозуванням. Це зумовлено тим, що, на від-
міну від товарного ринку, ринок рекламних послуг 
практично не має чітких класифікацій і сучасного 
понятійного апарату. Важко віднайти  наукові праці, 
в яких було б проаналізовано системні маркетингові 
підходи до аналізу функціонування ринку реклам-
них послуг.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремі аспекти ринку рекламних послуг і тенденцій 
його розвитку розкриті в працях В. К. Галіцина і 
В. В. Демянченко, С. Д. Потапенко, Т. Примак, 
Н. І. Горбаль, І. М. Єфременко, Н. В. Хомутник, 
С. В. Сендецької та ін. Рекламний ринок, як в межах 
України, так і на світовому рівні, характеризується  
 

достатньо динамічним розвитком, у зв’язку з цим 
потребує постійного вивчення. 

В роботах прикладного характеру, які відобра-
жають маркетинговий підхід до вивчення ринку 
рекламних послуг, реклама розглядається як найго-
ловніший елемент комплексу маркетингових кому-
нікацій (Д. Барнет, К. Бове, Д. Делл, К. Картер, 
Ф. Котлер, В.Л. Музикант, Д. Огілві, К. Ротцолл, 
Ч. Сендідж, В. Фрайбургер та ін.). 

Питанням розвитку ринку рекламних послуг в 
Україні приділяється більша увага в науково-
практичних колах. Багатовимірність цього питання 
та значна кількість різних за напрямами та метою 
діяльності зацікавлених сторін обумовлюють підви-
щений інтерес до теми. Теоретичні та практичні 
аспекти розвитку ринку рекламних послуг в Україні 
знайшли відображення в наукових працях Бугіль С. Я., 
Буряка П. Ю., Вітренка А. О., Дудяка Р. П., 
Дьячук І. В., Кузика О. В., Лебеденко М. С., 
Поклонської Л. С., Рижкової Г. А., Швець А. І., 
Ягельської К. Ю. та ін. Особливе значення у 
вивченні означеної проблематики мають аналі-
тично-дослідні роботи членів Міжнародної асоціації 
маркетингових ініціатив (МАМІ) та Всеукраїнської 
рекламної коаліції (ВРК), зокрема М. Р. Лазебника. 

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження головних особливостей, тенденцій та перс-
пектив розвитку світового ринку рекламних послуг, 
маркетингова оцінка збалансованості його кон’юнк-
тури. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Зростання і розширення рекламного ринку підтвер-
джується даними Міжнародної федерації споживчих 
організацій: загальне число користувачів реклами 
наближається до 7 млрд, а сам ринок розвивається 
шляхом постійного розширення спектра послуг, 
появи нових сучасніших методів реклами. Резуль-
тати теоретичного аналізу та узагальнення даних 
наукової літератури, джерел та інформації світової 
мережі Інтернет щодо основних чинників розвитку 
ринку рекламних послуг подані у табл. 1. 
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Рис. 1. Динаміка світового ринку рекламних послуг у 2000-2018 рр. 

Джерело: складено і побудовано за даними [16] 

 

Ринок рекламних послуг розвинений у різних 

країнах по-різному, але краще – в економічно 

розвинених державах. Реклама у кожній країні 

орієнтована на аудиторію саме цієї країни, вона є 

цільовою для її громадян. Незважаючи на те, що в 

різних країнах споживчі продукти і послуги дуже 

схожі за своїми властивостями, їх реклама на різних 

регіональних сегментах має свою унікальну специ-

фіку. Ознакою розвиненого ринку рекламних послуг 

є його сегментація – процес поділу на однорідні 

групи за певними ознаками, з виділенням сегментів 

ринку, які є найпривабливіші за обсягами продажу. 

Сегментація ринку рекламних послуг виступає 

результатом спеціалізації рекламного бізнесу. Кож-

на конкретна галузь має свої переваги використання 

тих чи інших видів і засобів реклами, тобто з позицій 

ринку окремі ринки товарів і послуг різним чином 

взаємодіють з ринком рекламних послуг та його 

сегментами [11]. Макро- і мікромаркетингове 

бізнес-середовище впливає на вибір видів і засобів 

реклами через: 

- ступінь конкуренції: чим вона вища, тим силь-

нішою є боротьба за лідерство, і використовуються 

престижніші засоби поширення рекламної 

інформації; 

- рівень продаж для різних соціальних груп спо-

живачів; 

- перспективи засобів поширення реклами з ура-

хуванням тенденцій тиражу, охоплення, кількості 

сторінок тощо; 

- традиції використання коштів поширення рек-

лами тими чи іншими групами; 

- географічні інтереси і наявність філій компанії-

рекламодавця; 

- стратегії розвитку компанії-рекламодавця. 

Сьогодні у світі найпоширеніші такі види рек-

лами, як реклама на телебаченні, зовнішня реклама, 

реклама в пресі, на радіо, транспортна реклама, зов-

нішня і внутрішня реклама, реклама в кінотеатрах, в 

телефонних довідниках, в Інтернеті [9]. Загальний 

обсяг реклами на світових ринках основних медіа 

(преса, ТБ, радіо, реклама в кінотеатрах, зовнішня 

реклама, Інтернет) у 2017 р. склав 541,0 млрд дол. 

США. Очікується, що у 2018 р. світовий ринок 

рекламних послуг зросте на 71,5% порівняно з 

2000 р. і на 4,3% порівняно з 2017 р. і складе 

564,8 млрд дол. США (рис. 1). 

Різні методики підрахунку динаміки обсягів 

світового ринку рекламних послуг зумовлюють 

різні цифри, однак ця різниця може бути оцінена як 

несуттєва. Так, ZenithOptimedia (комунікаційна гру-

па Publicis) пише про зростання на 4,7% в 2018 р. 

[18-19], Магна (Interpublic) оприлюднила цифру 

4,4% [10], а GroupM (холдинг WPP) наполягає на 

оптимістичнішій оцінці – 4,8% [17]. 

П’ятірка країн-лідерів за рекламними бюдже-

тами у 2016-2017 рр. залишилася незмінна – це 

США, Китай, Японія, Німеччина і Великобританія.  

Медійна структура світового ринку рекламних 

послуг за останні 18 років зазнала суттєвих змін 

(табл. 2). 

Як бачимо з табл. 2, у 2000 р. медійна затребу-

ваність була на друковані видання та телерекламу, 

що становило відповідно 47,02% та 35,33%. Сегмент 

інтернет-реклами складав тільки 2,4%. Якщо гово-

рити про медійну структуру світових рекламних 

витрат у 2010 р., то майже 70% рекламних витрат 

припадало на частку телебачення і друкованих 

видань. Третє місце серед традиційних медіаносіїв 

зайняв інтернет з часткою трохи більше, ніж 16%. У 

2017 р. структура медіасегмента кардинально зміни-

лася. Так, частка рекламних бюджетів в пресі склала 

14,7%, а 34,1% належало телевізійному сегменту, 

тоді як частка сегмента інтернет зросла більше ніж у 

15 разів. 
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Рис. 2. Обсяг найбільших регіональних ринків рекламних послуг у світі у 2015-2017 рр. (млрд дол. США) [5] 

 

На світовий ринок рекламних послуг значною 

мірою впливають технологічні чинники розвитку 

медіаіндустрії, зокрема поширення інтернету, спро-

щення доступу до нього, збільшення швидкості 

передачі даних, підвищення мобільності і т.д. 

Інтернет дав новий імпульс розвитку світового 

ринку реклами, використовуючи свою головну 

перевагу – інтерактивність. 

Наведені дані переконують, що за десять років 

відбулися важливі структурні зміни в розподілі 

рекламних витрат по медіазасобах. Бурхливий 

розвиток реклами в інтернеті при одночасному 

зростанні інтернет-аудиторії викликав відтік 

рекламних бюджетів із таких класичних 

рекламоносіїв, як газети і журнали, а також з 

радіорекламного ринку. Як наслідок, суттєво 

знизилася частка друкованих видань, трохи знизи-

лася частка радіо і значно зросла частка інтернет. 

Взагалі інтернет залишається єдиним 

медіасегментом, в перспективність якого вірять 

більшість аналітиків. За прогнозами всіх провідних 

дослідницьких компаній, в найближчі кілька років 

сегмент інтернет-реклами і надалі зростатиме. 

Прогнозується, що світовий ринок рекламних 

послуг демонструватиме чітку тенденцію зростання 

і до 2021 року досягне 674,24 млрд дол. США [14]. 

Невід’ємною частиною цього ринку є цифрова 

рекламна ніша, частка якої буде зростати з кожним 

роком і, за прогнозами, до 2021 року досягне 49,6%; 

в абсолютному значенні це становитиме 

375,80 млрд. дол. США.  

7,635

9,9951

10,819

11,443

12,404

19,79

23,264

29,026

81,613

172,4

9,051

10,001

10,917

12,479

12,558

20,133

24,937

96,898

179,403

8,654

12,024

8,664

11,95

14,892

22,744

24,214

41,85

79,08

197,474

29,93

0 50 100 150 200 250

Індія

Австралія

Канада

Франція

Бразилія

Німеччина

Великобританія

Японія

Китай

США

2017

2016

2015

Таблиця 2 

Медійна структура світового ринку рекламних послуг у 2000-2020 рр. 

Вид реклами 

Частка окремих видів реклами, % 

2000 2005 2010 2015 2017 
2020* 

прогноз 

Друкована  47,02 42,27 30,60 18,98 14,67 11,07 

Кінореклама 0,26 0,43 0,54 0,60 0,68 0,94 

Радіореклама 9,23 8,69 7,31 6,65 6,24 5,69 

Телереклама 35,33 36,42 38,35 36,37 34,10 31,23 

Зовнішня 5,77 6,51 6,99 6,85 6,68 6,39 

Інтернет-реклама 2,40 5,68 16,21 30,55 37,63 44,68 

Джерело: складено і побудовано за даними [16] 



 

119 
 

 

У регіональному розрізі за обсягами ринку 

рекламних послуг перше місце в світі у 2020 р. 

займатиме Північна Америка (227,9 млрд дол. 

США), друге – Азіатсько-Тихоокеанський регіон 

(214,3 млрд дол. США), замикатиме трійку лідерів 

Західна Європа (110,3 млрд дол. США). 

У регіональній структурі світового ринку 

рекламних послуг на Північну Америку і Азіатсько-

Тихоокеанський регіон у 2013-2018 рр. сумарно 

припадало більше 63-65% (рис. 3). Частка Західної 

Європи з 21,7% у 2013 р. зменшилася до 18,8% у 

2018 р., а Латинської Америки - зросла з 6,8% до 

8,4% відповідно. Частка регіонів Центральної і 

Східної Європи та Близького Сходу і Північної 

Африки протягом аналізованого періоду коливалася 

на рівні 4,4-4,9% та 3,7-3,8% відповідно. 

Рис. 3. Регіональна структура світового ринку рекламнихпослуг у 2013-2018 рр. 

Джерело: складено і побудовано за даними [16] 
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Таблиця 3 

Динаміка світового ринку рекламних послуг за регіонами  

у 2000-2018 рр. та прогноз на 2019-2020 рр. 

Регіон світу 
Обсяг світового ринку рекламних послуг, млрд дол. США 

2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Азіатсько-

Тихоокеанський 

регіон 

73,3 89,0 113,2 161,8 173,4 182,0 193,3 204,2 214,3 

Північна Америка 161,9 172,7 159,9 191,3 199,9 207,1 214,1 220,5 227,9 

Латинська 

Америка 
8,4 10,3 18,5 25,3 26,0 26,9 28,1 29,5 31,2 

Центральна і 

Східна Європа 
4,0 9,7 13,3 15,6 16,4 18,2 19,7 21,0 22,3 

Західна Європа 81,5 81,9 87,6 94,9 98,8 100,5 103,2 106,4 110,3 

Близький Схід і 

Північна Африка 
0,6 1,8 3,4 3,2 2,8 2,2 2,1 2,1 2,1 

Решта світу 1,7 1,8 2,9 3,8 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 

Весь світ 329,3 367,2 399,1 495,9 52,1 541,0 564,8 588,3 612,8 

Джерело: складено і побудовано за даними [16] 
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Структура світових витрат на рекламу у різних 

регіонах світу показує цікаву закономірність. Такі 

країни, як Бразилія, Індія, Китай, Південна Африка, 

істотно зміцнили свої позиції та додали в темпах 

зростання за світовими лідерами. Таке зростання 

опосередковано свідчить про динаміку добробуту 

населення: якщо рекламодавець готовий платити за 

рекламу, щоб залучити свою цільову аудиторію, це 

демонструє швидке зростання купівельної спромож-

ності населення і позитивні соціально-економічні 

зрушення. 

Однак високі кількісні характеристики рек-

ламних ринків різних країн не завжди припускають 

настільки ж високі якісні показники. Традиційно для 

визначення рівня розвиненості ринку рекламних 

послуг тієї чи іншої країни використовують два 

відносних показника: обсяг рекламних витрат на 

душу населення та частку рекламних витрат у ВВП 

(табл. 4). 

Як бачимо з табл. 4, за обсягом рекламних 

витрат на душу населення такі країни, як Бразилія, 

Китай, Південна Корея, далеко не в лідерах, відста-

вання від ринків розвинених країн досить суттєве. 

Водночас за часткою рекламних витрат у ВВП вони 

обігнали багато провідних рекламних ринків. 

Рис. 4. Динаміка рекламних витрат та ВВП у 2017-2020 рр. (%) [13] 

Таблиця 4 

Індикатори рівня розвиненості ринку рекламних послуг у визначених країнах у 

2016-2018 рр. 

Країна 

Рекламні витрати на душу населення, 

дол. США 
Частка рекламних витрат у ВВП, % 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

США 617,58 642,54 670,75 1,02 1,02 1,00 

Норвегія 550,66 558,61 566,46 0,53 0,53 0,50 

Австралія 515,18 520,06 525,09 0,90 0,87 0,85 

Канада 416,51 425,45 434,22 0,60 0,52 0,52 

Швеція 398,92 401,26 403,22 0,66 0,70 0,72 

Данія 393,32 396,4 399,5 0,64 0,63 0,68 

Великобританія 393,18 404,68 414,97 0,91 0,92 0,90 

Німеччина 346,74 350,77 354,88 0,63 0,62 0,61 

Японія 332,21 336,86 341 0,84 0,85 0,86 

Нідерланди 320,48 321,12 321,8 0,55 0,54 0,53 

Фінляндія 321,65 328,02 334,24 0,54 0,52 0,50 

Франція 234,97 236,6 238,05 0,46 0,46 0,46 

Південна Корея 207,76 211,67 215,27 0,81 0,79 0,78 

Італія 192,79 196,61 200,2 0,43 0,43 0,42 

Іспанія 136,33 138,34 140,31 0,47 0,46 0,45 

Бразилія 121,74 131,72 141,24 0,73 0,72 0,73 

Аргентина 96,78 99,75 101,89 0,31 0,31 0,30 

Індонезія 58,12 66,25 52,24 0,82 0,86 0,88 

Мексика 46,66 49,13 48,66 0,37 0,38 0,35 

Китай 42,85 46,06 56,26 0,68 0,66 0,65 

Індія 5,68 5,98 6,26 0,32 0,33 0,33 

Джерело: складено і побудовано за даними [16] 
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Здійснений нами аналіз показав, що частка 

реклами у світовому ВВП скорочується. На цю 

ситуацію впливає перерозподіл рекламних коштів: 

25 центів з кожного долара, скерованого з тради-

ційних в цифрові медіа, використовуються на новіт-

ні дані і технології. 

ZenithOptimedia прогнозує, що світовий реклам-

ний ринок збільшиться на 4,3% в 2020 р., а в абсо-

лютних числах - до 553,7 млрд дол. США (рис. 4). 

У черговий раз прогноз занижується, в основ-

ному через економічні проблеми Росії, України і 

Білорусі, а також через уповільнення зростання 

Китаю, ринок якого тепер настільки великий, що 

навіть незначні зміни на ньому мають глобальний 

вплив. 

Подальший розвиток рекламного ринку як у 

світі, так і в Україні відбувається в умовах постій-

ного зростання обсягів інформації. Домінуючі тен-

денції розвитку українського ринку рекламних пос-

луг стосуються, по-перше, яскраво вираженої кон-

центрації рекламного бізнесу, по-друге, переважан-

ня іноземних рекламодавців за обсягами рекламних 

витрат; по-третє, значної частки міжнародних 

рекламних компаній у реалізації українського зага-

льнонаціонального рекламного бюджету; по-чет-

верте, подальшого розвитку інших товарних ринків, 

у першу чергу, збільшення обсягів ринку товарів 

масового споживання; по п’яте, введення інновацій 

у рекламну діяльність, нових засобів комунікацій [6, 

12]. 

Медійний рекламний ринок України стрімко 

розвивається згідно зі світовими тенденціями та за 

прогнозами фахівців у 2018 р. має скласти 

20,46 млрд грн (рис. 5). 

Рис. 5 демонструє різке падіння обсягів 

медійного рекламного ринку в Україні у 2009 р. – 

майже на 10% порівняно з 2008 р. (причина цьому – 

світова фінансово-економічна криза) та у 2014 р. – 

майже на 20% порівняно з 2013 р. (причина цього – 

політична та економічна криза в Україні). Протягом 

2015-2018 рр. спостерігається позитивна динаміка 

зростання обсягів медійного рекламного ринку: так, 

у 2017 р. ринок зріс на 39,5% порівняно з 2016 р. і 

сягнув 16,24 млрд грн. За підсумками 2018 р. 

очікується зростання рекламного ринку на 26% 

порівняно з 2017 р. до 20,46 млрд грн, що свідчить 

про позитивні настрої підприємств та можливість 

витрачати більше коштів на рекламні заходи. 

На рекламному ринку України хоча і відбу-

вається швидкий розвиток окремих медіасегментів, 

але поки що ТБ-реклама залишається домінуючим 

засобом комунікації та інформації в Україні 

(табл. 5). 

Перше місце у структурі медійного рекламного 

ринку належить телебаченню, частка якого складає 

43-46% у 2013-2018 рр. (рис. 6). Друге місце у 

структурі такого ринку протягом останніх шести 

років (2013-2018 рр.) припадає на інтернет-рекламу, 

частка якої зросла з 18,03% у 2013 р. до 27,61% у 

2018 р. Замикає чільну трійку зовнішня реклама з 

часткою 10,45% у  2015 р. та вже 16,28% у 2018 р. 

Частка зовнішньої реклами у структурі рекламного 

ринку у 2016 р. обійшла друковану рекламу, на яку 

припадало відповідно 9,88% у 2016 р. та 7,81% у 

2018 р. 

Рис. 5. Динаміка медійного рекламного ринку України у 2007-2018 рр. 

Джерело: складено і побудовано за даними [4] 
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Рис. 6. Структура медійного рекламного ринку в Україні у 2007-2018 рр. 

Джерело: складено і побудовано за даними [4] 

 

Проведене маркетингове дослідження дає підс-

таву зробити висновок про те, що ринок рекламних 

послуг в Україні, як і всі інші вітчизняні галузі 

економічної діяльності, знаходиться в значній за-

лежності від політичної та економічної ситуації у 

країні та загалом орієнтується на загальносвітові 

тенденції розвитку ринку рекламних послуг. 

Висновки і пропозиції подальших досліджень 

у даному напрямі. В умовах жорсткої конкуренції 

виживає той, хто найбільше затребуваний, відпо-

відає запитам споживачів і може задовольнити їх 

потреби якнайкраще. Завдяки успішно проведеній 

рекламній кампанії виробники товарів і послуг 

знаходять нових клієнтів. Таким чином, збільшу-

ються продажі товарів (послуг), а отже, 

збільшується виручка підприємств і організацій, що 

в масштабі країни відображає збільшення ВВП. 

Стан і тенденції розвитку ринку рекламних пос-

луг мають важливе значення, оскільки, з одного 

боку, відображають рівень розвитку економіки та 

ринків товарів і послуг, з іншого, – є стимулюючим 

чинником їх подальшої оптимізації й удоско-

налення. Реклама здатна ефективно впливати на 

національний ринок, виступаючи інструментом 

формування споживчих і індустріальних потреб, та 

є найважливішою частиною цілеспрямованої марке-

тингової роботи зі збуту товарів (послуг) і стиму-

лювання попиту. Подальші дослідження у цій сфері 

можуть стосуватися розробки сучасної парадигми 

розвитку вітчизняного ринку рекламних послуг та 

ефективних шляхів вдосконалення міжнародної 

рекламної діяльності.  

 

ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Агеев А. В. Развитие рынка рекламы. Теория 

и практика рекламной деятельности / А. В. Агеев, 

А. Н. Мудров, В. С. Мейер, А. Н. Александров, 

С. М. Павлов, И. В. Лебедева. М. А. Алексеева. 

[Электронный ресурс] // Индустрия рекламы. – 

Режим доступа: https://adindustry.ru/doc/1159 

2. Вітренко А. Особливості ринку рекламних 

послуг і його місце у загальнонаціональному ринку 

/ А. Вітренко // Вісник Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 

2012. – Вип. 132. – С. 46-49. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2012_132_14. 

3. Вітренко А. Процеси глобалізації світового 

ринку рекламних послуг та їх вплив на розвиток 

Таблиця 5 

Динаміка медійного рекламного ринку в Україні у 2007-2018 рр. 

Вид реклами 

Обсяг медійного рекламного ринку, млн грн 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2018* 

прогноз 

Друкована  1150 1495 1892 2210,2 2436,4 2648,8 2497 1670 1320 1150 1355 1597 
Кінореклама 40 45 25 40 32 35 40 30 24 35 40 46 

Радіореклама 170 160 120 200 271 312 340 290 304 400 480 578 

Телереклама 2360 2700 2000 2680 3521 3867 4940 3930 4164 5676 7329 9259 

Зовнішня 945 1035 650 800 1000 1200 1500 1030 953 1240 2691 3330 

Інтернет-реклама 60 100 145 280 590 680 2050 2115 2355 3140 4344 5650 

Джерело: складено і побудовано за даними [4] 
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