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1. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ 
 

 
УДК 519.24 

Боднар Р. Д., Демчишин М. Я. 

ЕКОНОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 
 

Анотація. На основі даних Державної служби статистики України про загальний експорт 

товарів з України, у тому числі експорт товарів у країни СНД та інші європейські країни, а також 

загальний імпорт товарів в Україну, у тому числі імпорт товарів з країн СНД і з інших європейських 

країн за 1996─2010 рр., побудовані лінійні та параболічні моделі трендів цих показників. За допомогою 

отриманих моделей зроблено прогноз досліджуваних показників на 2011─2012 рр. 

Ключові слова: лінійна модель тренду, параболічна модель тренду, коефіцієнт детермінації, 

автокореляція, точковий прогноз, інтервальний прогноз 

Bodnar R., Demchyshyn M. 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF UKRAINE'S FOREIGN TRADE  

Summary. Linear and parabolic trend models of the Ukraine’s total exports and imports, as well foreign 

trade with the CIS countries and other European countries, are estimated with the data of the State Statistics 

Service of Ukraine for 1996─2010. Based on the trend models, the forecast for 2011 and 2012 is prepared. 

Keywords: linear trend model, parabolic trend model, coefficient of determination, autocorrelation,  

point estimation, interval estimation 

 

1. Вступ 

Важливу роль у наповненні державного бюд-

жету відіграє зовнішня торгівля. Суттєвий вплив на 

знецінення національної валюти під час світової 

фінансово-економічної кризи в Україні мало значне 

перевищення імпорту над експортом у її зовнішній 

торгівлі. У даній статті за допомогою економетрич-

них методів досліджено зовнішню торгівлю товара-

ми України. 

Дослідженню зовнішньої торгівлі України 

присвятили свої праці багато вітчизняних науков-

ців. Зокрема, базові тенденції зовнішньої торгівлі 

товарами в Україні в 1992─2009 рр. досліджували 

вчені Інституту економіки і прогнозування НАН 

України в праці „Економіка України за 1991─2009 

роки” [1]. В.О. Шевчук у ряді праць, серед яких 

виділимо [2]─[3], досліджував зовнішню торгівлю і 

платіжний баланс України. І. М. Карамбович в од-

ній із статтей аналізує структурні зміни у зовнішній 

торгівлі України як найбільш розвиненої форми 

міжнародних економічних відносин [4]. Процес 

інтеграції торговельної політики України до Спіль-

ного доробку ЄС досліджено у праці Л. Москалик і                  

Р. Москалик [5]. У статті Т. В. Місяця [6] аналізує-

ться зовнішня торгівля товарами та послугами 

України з ЄС під час світової кризи та у посткри-

зовий період. Особливості формування режиму зов-

нішньої торгівлі України з країнами ЄС дослідила 

В. Я. Дубик [7]. 

На основі даних Державної служби статистики 

України за 1996─2010 рр. про зовнішню торгівлю 

України будуються та досліджуються лінійні та 

параболічні моделі динаміки експорту товарів з 

України та імпорту товарів в Україну загалом, у то-

му числі з країнами СНД і з іншими європейськими 

країнами. Для адекватних за F-критерієм Фішера 

моделей у даній статті зроблено прогноз експорту 

та імпорту товарів на 2011─2012 рр. Для проведен-

ня досліджень ми використали економетричні 

методи, які окреслені у працях В. Гріна, В. І. Єлейка,         

І. М. Копича та ін. [8─9]. 

2. Економетричні моделі динаміки зовнішньої 

торгівлі товарами в Україні 

На основі даних Державної служби статистики 

України за 1996─2010 рр., поданих в табл. 1 

[10─12], ми дослідили динаміку експорту товарів з 

України, у тому числі в країни СНД та інші євро-

пейські країни, а також динаміку імпорту товарів в 

Україну загалом, а також з країн СНД і Європи.  

У таблиці використано такі позначення:  

yе ─ експорт товарів з України всього, млрд дол 

США; 

xе ─ експорт товарів з України у країни СНД, 

млрд дол США; 

zе ─ експорт товарів з України в Європу (за ви-

нятком країн СНД), млрд дол США; 

yі ─ імпорт товарів в Україну всього, млрд дол 

США; 

xі ─ імпорт товарів в Україну з країн СНД, млрд 

дол США; 

zі ─ імпорт товарів в Україну з Європи (за ви-

нятком країн СНД), млрд дол США. 
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Графічно динаміка досліджуваних показників 

зображена на рис. 1. 

Як видно з табл. 1 і рис. 1, з 2000 по 2004 рр. 

спостерігалось позитивне сальдо у зовнішній тор-

гівлі товарами України як загалом, так і з євро-

пейськими (за винятком СНД) країнами. З 2005 р. 

сальдо зовнішньої торгівлі стає від’ємним, причому 

до 2008 р. різниця між імпортом та експортом това-

рів у зовнішній торгівлі України має чітку тенден-

цію до зростання. Світова криза призвела до того, 

що хоча сальдо зовнішньої торгівлі у 2009 р. зали-

шилось від’ємним, але воно зменшилось у 3,24 раза 

або на 12,848 млрд дол США, порівняно з 2008 р.  

Використовуючи методи економетричного ана-

лізу, на основі даних табл. 1 прослідкуємо тенден-

цію розвитку вибраних показників. За допомогою 

лінійних трендів ми отримуємо наступні моделі. 

Для експорту товарів з України: 

ty л
e 3,4161,833 ~ , R1

2
 = 0,792, F1розр = 49,401,    

DW1 = 1,603; 

tx л
e ,1681,4340 ~ , R2

2
 = 0,666, F2розр = 25,891,    

DW2 = 1,121; 

tz л
e ,0421,4231 ~ , R3

2
 = 0,536,  F3розр = 15,032,    

DW3 = 2,040, 

де  ~ л
ey  – нормативна величина експорту товарів з 

України за лінійним трендом всього (млрд дол США); 

 ~ л
ex  – нормативна величина експорту товарів з 

України за лінійним трендом в країни СНД (млрд 

дол США); 
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Рис. 1. Динаміка зовнішньої торгівлі товарами України за 1996-2010 рр. 

Джерело: розраховано за даними таблиці 1 

Таблиця 1 

Зовнішня торгівля товарами України за 1996-2010 рр. 

млрд. дол США 

Експорт Імпорт 
Рік 

Всього, yе Країни СНД, xе Європа, zе Всього, yі Країни СНД, xі Європа, zі 

1996 14,401 7,405 3,194 17,603 11,176 4,368 

1997 14,232 5,586 3,451 17,128 9,879 5,054 

1998 12,637 4,202 3,762 14,676 7,897 4,617 

1999 11,582 3,252 3,623 11,846 6,743 3,351 

2000 14,573 4,498 4,680 13,956 8,040 4,312 

2001 16,265 4,675 5,721 15,775 8,832 4,982 

2002 17,957 4,377 6,516 16,977 8,968 5,751 

2003 23,080 6,048 9,156 23,021 11,508 8,166 

2004 32,672 8,559 24,113 28,996 14,874 14,122 

2005 34,287 10,740 10,893 36,141 17,030 12,670 

2006 38,368 12,666 12,629 45,034 20,185 16,800 

2007 49,248 18,615 14,774 60,670 25,629 23,048 

2008 66,954 23,809 19,733 85,535 33,569 30,477 

2009 39,703 13,474 10,270 45,436 19,693 16,234 

2010 51,431 18,744 13,839 60,740 26,697 20,003 

Джерело: офіційні дані Державної служби статистики України [10-12] 
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 ~ л
ez  – нормативна величина експорту товарів з 

України за лінійним трендом в Європу (за винят-

ком країн СНД) (млрд дол США. 

Для імпорту товарів в Україну отримуємо: 

ty л
i ,16940,452-  ~ , R1

2
 = 0,705, F1розр = 30,998,  

DW1 =1,379; 

tx л
i 1,536,0913 ~ , R2

2
 = 0,703, F2розр = 30,780,    

DW2 =1,294; 

tz л
i ,59211,141 ~ , R3

2
 = 0,732, F3розр = 35,622,    

DW3 =1,396, 

де  ~ л
iy  – нормативна величина імпорту товарів в 

Україну за лінійним трендом всього, в млрд дол 

США; 

 ~ л
ix  – нормативна величина імпорту товарів в 

Україну за лінійним трендом з країн СНД, в млрд 

дол США; 

 ~ л
iz  – нормативна величина імпорту товарів в 

Україну за лінійним трендом з Європи (за винятком 

країн СНД), в млрд дол США. 

Усі отримані рівняння чітко описують фактич-

ну зміну досліджуваних показників. Аналізуючи 

коефіцієнти детермінації, бачимо, що ці рівняння 

описують від 53,6% (для лінійної динаміки експор-

ту товарів з України в Європу (за винятком країн 

СНД)) до 79,2% (для експорту товарів з України 

всього) зміни показників. 

Оскільки для рівня значущості α=0,05 табличне 

значення для критерію Фішера Fтабл =4,67, то з 

ймовірністю р=0,95 можемо зробити висновки, що 

всі побудовані моделі є адекватними експеримен-

тальним даним. 

Для рівня значущості α=0,05 табличні значення 

для критерію Дарбіна─Уотсона дорівнюють DWl= 

1,077 і DWu=1,361. Оскільки для всіх моделей, крім 

лінійних моделей експорту товарів з України в 

країни СНД та імпорту товарів в Україну з країн 

СНД, DWu ≤ DW ≤ 4 - DWu, тобто 1,361 ≤ DW ≤ 

2,639, то з ймовірністю р =0,95 можна зробити 

висновки, що у цих лінійних моделях тренду авто-

кореляція залишків відсутня. Для лінійних трендів 

експорту товарів з України в країни СНД і імпорту 

товарів в Україну з країн СНД виконується умова 

DWl ≤ DW ≤ DWu, тобто 1,077 ≤ DW ≤ 1,361. Отже, 

для них ми з ймовірністю р=0,95 не можемо 

зробити висновок ні про наявність, ні про відсут-

ність явища автокореляції залишків. 

Згідно з теорією, кращі результати у сенсі дос-

товірності рівняння регресії дає дослідження тен-

денції розвитку показників діяльності банків за до-

помогою параболічних функцій. 

Так для експорту товарів з України отримуємо 

наступні моделі: 
2169,00,7209,472  ~ tty п

e
, R1

2
 = 0,820, F1розр = 

27,443,    DW1 =1,840; 
2123,00,807-,0306 ~ ttx п

e
, R2

2
 = 0,775, F2розр = 

20,703,    DW2 =1,586; 

2065,02,084,5301 ~ ttz п
e

, R3
2
 = 0,567, F3розр = 

7,862,   DW3 =2,182, 

де  ~п
ey ,

  ~п
ex

, 
 ~п

ez  – нормативна величина експорту 

товарів з України за параболічним трендом, 

відповідно, загального, а також в країни СНД і в 

Європу (за винятком країн СНД) (млрд дол США). 

Для імпорту товарів в Україну отримуємо нас-

тупні моделі: 
2322,00,984-14,148  ~ tty п

i
, R1

2
 = 0,766, F1розр 

= 19,692,  DW1 =1,728; 
2133,00,595-,1299 ~ ttx п

i
, R2

2
 = 0,781, F2розр 

= 21,388,  DW2 = 1,695; 
2071,0,4540,0852 ~ ttz п

i
, R3

2
 = 0,754, F3розр 

= 18,410,  DW3 =1,528, 

де  ~п
iy

,
  ~п

ix
,
  ~п

iz  – нормативна величина імпорту 

товарів в Україну за параболічним трендом, відповід-

но, загального, а також, з країн СНД і з Європи (за 

винятком країн СНД), в млрд. дол. США. 

Так, для параболічних трендів, як і в лінійному 

випадку, всі отримані рівняння досить непогано 

описують фактичну зміну досліджуваних показни-

ків. На основі отриманих коефіцієнтів детермінації 

можна зробити висновки, що параболічні рівняння 

тренду описують від 56,7% (для параболічної мо-

делі експорту товарів з України в Європу (за винят-

ком країн СНД)) до 82,0% (для експорту товарів з 

України всього) зміни досліджуваних показників 

зовнішньої торгівлі України. 

Оскільки для рівня значущості α=0,05 табличне 

значення для критерію Фішера Fтабл =3,88, то з 

ймовірністю р=0,95 можемо зробити висновки, що 

всі побудовані моделі є адекватними експеримен-

тальним даним. 

Для рівня значущості α=0,05 табличні значення 

для критерію Дарбіна─Уотсона дорівнюють DWl= 

0,946 і DWu =1,543. Оскільки для всіх моделей DWu 

≤ DW ≤ 4 DWu, тобто 1,543 ≤ DW ≤ 2,457, то з 

ймовірністю р=0,95 можна зробити висновки, що у 

всіх параболічних моделях тренду, крім параболіч-

ного тренду, який описує динаміку імпорту товарів 

в Україну з Європи (за винятком країн СНД), авто-

кореляція залишків відсутня. Про існування 

автокореляції залишків в останній моделі ми не 

можемо зробити висновок, оскільки її розрахункове 

значення критерію Дарбіна─Уотсона знаходиться у 

межах DWl ≤ DW ≤ DWu (0,946 ≤ 1,528 ≤ 1,543). 

3. Прогноз зовнішньої торгівлі товарами в 

Україні на 2011─2012 рр. 

Як встановлено вище, усі отримані моделі, крім 

лінійного і параболічного тренду, який описує ди-

наміку експорту товарів з України в Європу (за ви-

нятком країн СНД), є з ймовірністю р=0,95 адек-

ватними до вихідних даних за F-критерієм Фішера. 

Тому ми можемо шукати точковий та інтервальний 

прогнози досліджуваних показників за цими моде-

лями. 
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Точкові прогнози експорту та імпорту товарів в 

Україну всього, у тому числі з країн СНД і з Євро-

пи (за винятком країн СНД) у 2011─2012 рр., пода-

но у табл. 2. 

Оскільки побудовані моделі на адекватність ми 

перевіряли для рівня значущості α=0,05, то інтер-

вальні прогнози ми також шукатимемо для цього 

рівня значущості. Отримані довірчі інтервали для 

прогнозу експорту та імпорту товарів в Україну 

всього, з країн СНД і з Європи (за винятком країн 

СНД) у 2011─2012 рр. подано у табл. 3. 

Таким чином, з табл. 3 бачимо, що з ймовір-

ністю 0,95 у 2011 р. експорт товарів з України очі-

кується у межах від 47,074 до 65,898 млрд дол 

США (за лінійною моделлю) та від 42,567 до 85,683 

млрд дол США (за параболічною моделлю); екс-

порт товарів з України в країни СНД очікується у 

межах від 14,675 до 23,565 млрд дол США (за лі-

нійною моделлю) та від 15,734 до 33,698 млрд дол 

США (за параболічною моделлю), а експорт това-

рів з України в Європу очікується у межах від 

12,887 до 23,294 млрд дол США (за лінійною мо-

деллю) та від 2,748 до 27,526 млрд дол США (за 

параболічною моделлю). У 2012 р. експорт товарів 

з України очікується у межах від 49,567 до 70,236 

млрд дол США (за лінійною моделлю) та від 46,003 

до 94,808 млрд дол США (за параболічною моде-

ллю); експорт товарів з України в країни СНД очі-

кується у межах від 15,407 до 25,168 млрд дол 

США (за лінійною моделлю) та від 17,815 до 38,145 

млрд дол США (за параболічною моделлю), а 

експорт товарів з України в Європу очікується у 

межах від 13,419 до 32,551 млрд дол США (за 

лінійною моделлю) та від 1,047 до 29,095 млрд дол 

США (за параболічною моделлю). 

Імпорт товарів в Україну у 2011 р. з ймовір-

ністю 0,95 очікується у межах від 51,758 до 80,758 

млрд дол США (за лінійною моделлю) та від 49,079 

до 112,632 млрд дол США (за параболічною мо-

деллю); імпорт товарів в Україну з країн СНД очі-

кується у межах від 22,309 до 33,035 млрд дол 

США (за лінійною моделлю) та від 22,358 до 45,064 

млрд дол США (за параболічною моделлю), а 

імпорт товарів в Україну з Європи очікується у ме-

жах від 19,168 до 29,501 млрд дол США (за ліній-

ною моделлю) та від 15,352 до 39,770 млрд дол 

США (за параболічною моделлю). У 2012 р. імпорт 

товарів в Україну очікується у межах від 54,502 до 

86,349 млрд дол США (за лінійною моделлю) та від 

54,531 до 126,468 млрд дол США (за параболічною 

моделлю); імпорт товарів в Україну з країн СНД 

очікується у межах від 23,320 до 35,097 млрд дол 

США (за лінійною моделлю) та від 24,661 до 50,362 

млрд дол США (за параболічною моделлю), а 

імпорт товарів в Україну з Європи очікується у ме-

жах від 20,254 до 31,560 млрд дол США (за лі-

нійною моделлю) та від 16,543 до 44,183 млрд дол 

США (за параболічною моделлю). 

4. Висновки 
У даній статті на основі даних Державної служ-

би статистики України про загальний експорт това-

рів з України, у тому числі експорт товарів у країни 

 

Таблиця 2 

Точковий прогноз за лінійними і параболічними моделями зовнішньої торгівлі товарами  

України у 2011-2012 рр. 

млрд дол США 

Експорт Імпорт 

Модель Рік 
Всього 

Країни 

СНД 
Європа Всього 

Країни 

СНД 
Європа 

2011 56,489 19,120 18,091 66,256 27,672 24,335 
Лінійна 

2012 59,902 20,288 19,132 70,425 29,209 25,927 

2011 64,125 24,716 15,137 80,856 33,711 27,561 
Параболічна 

2012 70,406 27,982 15,071 90,450 37,512 30,363 

 

Таблиця 3 

Інтервальний прогноз для рівня значущості α = 0,05 за лінійними і параболічними моделями 

зовнішньої торгівлі товарами України у 2011-2012 рр. 

млрд. дол. США 

Експорт Імпорт 

Модель Рік 
Всього 

Країни 

СНД 
Європа Всього 

Країни 

СНД 
Європа 

Лінійна 2011 
(47,074; 

65,898) 

(14,675; 

23,565) 

(12,887; 

23,294) 

(51,758; 

80,758) 

(22,309; 

33,035) 

(19,168; 

29,501) 

Лінійна 2012 
(49,567; 

70,236) 

(15,407; 

25,168) 

(13,419; 

32,551) 

(54,502; 

86,349) 

(23,320; 

35,097) 

(20,254; 

31,560) 

2011 
(42,567; 

85,683) 

(15,734; 

33,698) 

(2,748; 

27,526) 

(49,079; 

112,632) 

(22,358; 

45,064) 

(15,352; 

39,770) 
Параболічна 

2012 
(46,003; 

94,808) 

(17,815; 

38,145) 

(1,047; 

29,095) 

(54,531; 

126,468) 

(24,661; 

50,362) 

(16,543; 

44,183) 
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СНД та інші європейські країни, а також загальний 

імпорт товарів в Україну, у тому числі імпорт 

товарів з країн СНД і з інших європейських країн за 

1996-2010 рр., побудовано лінійні та параболічні 

моделі трендів цих показників. Дослідження отри-

маних моделей для рівня значущості α = 0,05 по-

казало, що всі моделі є з ймовірністю р = 0,95 адек-

ватними за F-критерієм Фішера. Також з ймовірні-

стю р = 0,95 встановлено, що у всіх моделях, за ви-

нятком, можливо, лінійних трендів експорту това-

рів з України в країни СНД і імпорту товарів в 

Україну з країн СНД, а також параболічного трен-

ду, який описує динаміку імпорту товарів в Україну 

з Європи (за винятком країн СНД), відсутнє явище 

автокореляції залишків. 

Оскільки всі побудовані моделі є адекватними 

за F-критерієм Фішера, то для них побудовано точ-

кові прогнози досліджуваних прогнозів на 2011─ 

2012 рр., а також вказано інтервали, у яких з ймо-

вірністю р=0,95 очікуються реальні значення цих 

показників у 2011 і 2012 рр. 
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УДК 336.11(09)477 

Голубка С. М. 

ГРОШОВЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ ЕПОХИ НОВІТНЬОЇ ДОБИ 
 

Анотація. Висвітлено і проаналізовано одну з основних хронологічних епох національного фінан-

сотворення – новітньої доби незалежної України. Розкрито особливості культури виникнення і розвитку 

національного грошового господарства в процесі українського державотворення.  

Ключові слова: національне грошове господарство, культура грошового господарства, грошова 

реформа, гривня, купоно-карбованці, пам'ятні та ювілейні монети 

Holubka S. 

MONETARY DEVELOPMENTS IN UKRAINE DURING THE NEW ERA  

Summary. One of the main chronologic epoches of national finances development since Ukraine’s inde-

pendence is analyzed. Particular features of the origin and development of national monetary sphere are con-

siderede.  

Keywords: national monetary economy, culture of money economy, money reform, hryvnya, cupono-kar-

bovanets, memorable and anniversary coins 

 

1. Вступ 

В історії фінансово-економічного розвитку 

України можна виділити декілька хронологічних 

епох, однією з яких є новітня доба – незалежна 

Україна, яка охоплює лаг часу від 1991 р. і до сьо-

годення. Із становлення української державності 

перед урядом країни постало питання створення 

високоефективної фінансової системи, яка б ґрун-

http://www.ukrstat.gov.ua/
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тувалася на повноправній власній грошовій оди-

ниці та відповідній фіскальній політиці. Тому, коли 

на початку 90-х рр. ХХ ст. історія вкотре надала 

українцям шанс на творення своєї держави, пара-

лельно з узаконенням національно-державної сим-

воліки та атрибутів суверенітету країни, одним з 

основних на порядку дня постало питання про ство-

рення власної національної фінансової системи.  

Після прийняття Верховною Радою Акту про-

голошення незалежності України 24 серпня 1992 р. 

[4], який був підтверджений всенародним волеви-

явленням на референдумі 1 грудня 1991 р. подаль-

ше використання радянського карбованця, як пов-

ноцінного засобу обігу, стало недоречним. Постало 

питання про необхідність створення грошово-мо-

нетної системи незалежної України та формування 

національного грошового господарства. 

Проблематиці дослідження грошового госпо-

дарства присвятили свої праці такі українські вчені, 

як Н. В. Дорофєєва [2], 3. М. Комаринська [2],           

Л. В. Кухарець [15], Г. О. П’ятаченко [15], Р. Б. Шуст 

[17] та ін. На основі їх аналізу  і зроблена спроба 

висвітлити та охарактеризувати зародження та  пос-

туп культури національного грошового господар-

ства загалом та грошової одиниці України зокрема. 

2. Запровадження купоно-карбованців 

(1991-1992 рр.)  

За давніх традицій історії грошово-монетної 

справи в Україні від доби Київської Русі та націо-

нально-визвольних змагань 1917–1920 рр., після 

проголошення незалежності української держави у 

1991 році було затверджено національну грошову 

одиницю – гривню. Але в умовах інфляції, а згодом 

і гіперінфляції, керівництвом держави було прий-

няте рішення про недоцільність поспішного запро-

вадження національної грошової одиниці. Для за-

хисту українського споживчого ринку 3 вересня 

1991 р. Президія Верховної Ради України прийняла 

постанову „Про введення в обіг на території рес-

публіки купонів багаторазового використання” [5]. 

Вже з вересня 1991 р. в обіг введено купони 

багаторазового використання номіналом 1,3,5,10, 

25,50,100 крб. Спочатку сфера їх використання об-

межувалась придбанням лише продовольчих лише 

згодом ─ промислових. Спочатку населення отри-

мувало товарів, і, купоно-карбованцями тільки 25% 

місячної зарплати, решта ─ видається в рублях. 

Згодом, купонами виплачувалось вже 70% від за-

гальної суми. 

У 1992 р. радянські рублі цілковито вилучають-

ся з обігу і замінюються єдиною грошовою одини-

цею ─ купоно-карбованцем. Він знаходився в обігу 

до 1996 р. і створював передумови для впроваджен-

ня єдиної національної валюти незалежної України 

─ гривні. 18 вересня 1991 р. Кабінет Міністрів при-

йняв постанову "Про створення потужностей по 

виготовленню національної валюти та цінних папе-

рів" [6]. Ця постанова Кабміну разом з Постановою 

Президії Верховної Ради „Про національну валюту 

в Україні” [7] стали основними документами, що 

заклали підвалини концепції завершального циклу 

із виробництва національної грошової одиниці. 

На Міністерство фінансів України разом з На-

ціональним банком покладалось завдання створити 

в Україні завершений цикл із виробництва грошей. 

У цей же період розпочалися роботи щодо роз-

робки плану закупівлі за кордоном обладнання для 

виготовлення національної валюти. 12 серпня 1992 р. 

урядом разом із Нацбанком було підписано суб-

контракт із Державним поліграфічним інститутом 

Італії на виробництво і постачання сучасного тех-

нологічного комплексного устаткування для ство-

рення потужностей із виготовлення банкнотного 

паперу [ 3, с. 55]. Реалізацію проекту було дору-

чено фірмі „Фабріано”. 

Одночасно Національному банку України було 

доручено укласти договір з іноземною фірмою на 

виготовлення купонів багаторазового використання 

(із спеціальним захистом) у кількості, необхідній 

для нормального функціонування грошової сис-

теми України. Нацбанк відразу ж уклав контракт з 

французькою фірмою Frаnсоіs Сharles Оberthur на 

виготовлення 2 млрд шт. купонів. Однак проведені 

підрахунки виявили необхідність збільшення емісії 

купонів багаторазового використання. До їх друку-

вання було залучено всесвітньо відому лондонську 

фірму Thomas De La Rue Company Limited. Всього 

було виготовлено близько 5 млрд одиниць купюр з 

позначенням номіналу в українських карбованцях 

[16 ]. 

Порядок запровадження в обіг нових грошових 

знаків детально опрацьовано у прийнятій 27 грудня 

1991 р. постанові Верховної Ради „Про соціальний 

захист населення і внутрішнього ринку України” 

[9], а також у спільній постанові Кабінету Міністрів 

та Національного банку „Про заходи у зв'язку з 

введенням в обіг купонів багаторазового викорис-

тання” [8], яку було ухвалено 28 грудня 1991 р. Ці 

документи передбачали функціонування з 10 січня 

1992 р. українських купоно-карбованців, еквівален-

тних відповідним номіналам готівкових та безго-

тівкових радянських рублів. 

Спершу нові грошові знаки запроваджувалися 

лише в готівковий обіг і мали використовуватися 

для здійснення населенням розрахунків за придбані 

товари. Тоді ж були скасовані купони одноразового 

використання та картки споживача, видані впро-

довж серпня ─ грудня 1991 р. У зв’язку з тим, що 

сферу безготівкового банківського обігу, на яку 

припадала основа кількість розрахунків, продов-

жував обслуговувати радянський рубль, то 4 квітня 

1992 р. Кабінет Міністрів та Національний банк 

України прийняли постанову „Про розширення вве-

дення в обіг купонів багаторазового використання” 

[11], згідно з якою з 1 квітня 1992 р. всі розрахунки 

на території держави мали проводитися лише в 

українських карбованцях. Згодом, відповідно до 

підписаного 7 листопада 1992 р. Указу Президента 

України Леоніда Кравчука „Про реформу грошової 

системи України” [12], з 12 листопада 1992 р. при-

пинялося функціонування радянського рубля в гро-

шовому обігу України. Замість нього тимчасовою 

грошовою одиницею став український карбованець 

─ єдиний законний засіб платежу на території дер-
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жави. В процесі проведення грошової реформи в 

Україні було прийнято рішення про те, що тимча-

совою грошовою одиницею стане український кар-

бованець, який після стабілізації становища в еко-

номіці України буде замінено українською гривнею.   

На виконання Указу Президента України, Ка-

бінет Міністрів та Національний банк 8 листопада 

1992 р. прийняли спільну постанову, яка передба-

чала, що впродовж 13─15 листопада 1992 р. всі 

фізичні та юридичні особи матимуть змогу обмі-

няти радянські рублі на українські карбованці без 

обмеження суми у співвідношенні 1:1. Одночасно 

регулювалось використання рубля у сфері міждер-

жавного банківського обігу. Надалі всі платежі за 

межі України мали здійснюватися в режимі валют-

них розрахунків через кореспондентські рахунки 

Національного банку та комерційних банків. У ході 

грошової реформи з 10 січня 1992 р. в обіг були 

запроваджені купони багаторазового використання 

номіналом 1, 3, 5, 10, 25, 50 та 100 українських 

карбованців. У 1992 р. в обігу з'явилися карбованці 

нового випуску ─ купюри значно вищих номіналів 

у 100, 200, 500 та 1000 українських карбованців. У 

зв’язку з проявом інфляційних процесів почали 

з’являтися купюри щораз вищих номіналів. Так, у 

першому півріччі 1993 р. з’являються номінали 

2000 та 5000 українських карбованців, а в другому 

півріччі, було випущено 10000, 20 000, 50 000 та 

100 000 українських карбованців. Згодом з’являю-

ться купюри номіналами: 200000 (16 травня 1994 р.), 

500000 (9 грудня 1994 р.) та 1000000 (12 травня 1995 р.) 

українських карбованців [17, с. 333].  

Такі процеси змусили вилучати з обігу карбо-

ванцевих купюр дрібні номінали, які ставали не-

придатними для здійснення найпростіших розра-

хунків. Спільною постановою Кабінету Міністрів 

та Національного банку від З0 грудня 1993 р. „Про 

вдосконалення готівково-розрахункових операцій” 

[13] з обігу було вилучено грошові знаки номіна-

лом 1, 3 та 5 карбованців. Виникла необхідність ве-

дення розрахункових операцій у сумах, кратних 10. 

Надалі з обігу вилучалися купюри наступних гро-

шових знаків: 1 серпня 1994 р. ─ 10 та 25 карбован-

ців; 1 жовтня 1994 р. ─ 50, 15 березня 1995 р. ─ 100 

та 200, 1 вересня 1995 р. ─ 500 карбованців [17, 

с.334].  

Крім того, за відсутності стабільної власної на-

ціональної валюти почала використовуватися віль-

но конвертована валюта — долар, який буквально 

витіснив український карбованець з багатьох сфер 

обігу, позбавив його цілої низки грошових функцій. 

Саме через це, з 1 серпня 1995 р. використання іно-

земної валюти як засобу платежу на території 

України було заборонене, однак  значних позитив-

них наслідків це не дало. 

3. Карбування українських монет (1992 р.)   

Поруч із введенням паперових грошей, велика 

увага приділялась налагодженню карбування влас-

ної монети. Основну дискусію викликало питання 

щодо назви розмінної монети. Постанова Президії 

Верховної Ради України "Про розмінну монету 

України" від 2 березня 1992 р. [10] затвердила 

термін „копійка”, як назву однієї сотої національної 

грошової одиниці ─ гривні. Згідно з цим, на основі 

вивчення світового досвіду, передбачалось налаго-

дити карбування таких розмінних номіналів: 1, 2, 3, 

5, 10, 15, 20, 25 та 50 копійок, а також 1 гривні. 

Після прийняття Президією Верховної Ради Украї-

ни 14 листопада 1991 р. постанови № 1809 „Про 

національну валюту України” [7]. Державний комі-

тет з оборони та промислового машинобудування 

доручив Дніпропетровському проектному інститу-

ту опрацювати передпроектні пропозиції щодо 

організації та розміщення Українського монетного 

двору. Поки питання щодо власного друку вив-

чалось, було вирішено замовити виготовлення роз-

мінної монети на Монетному дворі Instituto Polig-

rafico E Zecca Dello Stato в Італії, де і було відкар-

бовано перші українські монети різних номіналів 

доби незалежності. [17, с.335─336]. 

Згодом було визначено доцільним розмістити 

монетне виробництво на одному з промислових 

підприємств України. За результатами конкурсу, 

право на виготовлення перших українських розмі-

нних монет виборов Луганський верстатобудівний 

завод. На початку 1992 р. Міністерство машино-

будівної промисловості України доручило Лугансь-

кому верстатобудівному заводу організувати виго-

товлення розмінних монет. Буквально за 9 місяців, 

за допомогою Монетного двору Великобританії 

Royal Mint Servis, тут було створено базу для тим-

часового карбування монет [17, с.336]. Першу офі-

ційну монету держави номіналом 25 копійок викар-

бували 29 вересня 1992 р. о шостій годині вечора 

[15,  с.657]. 

Але тимчасове монетне виробництво на Лу-

ганському верстатобудівному заводі не могло за-

безпечити виготовлення всього спектру високо-

якісної продукції, особливо пам'ятних і ювілейних 

монет та державних нагород. Перед урядом та 

Правлінням Національного банку України постало 

питання про створення власної бази для друкування 

монет. З огляду на це, урядом було прийняте рі-

шення про створення сучасного Монетного двору 

України у Києві. 

Проектні роботи було доручено виконати Дні-

провському проектному інституту та ДніпроНДІпо-

ліграфу, а будівництво ─ фірмі „Київінвест”, з 

використанням найсучаснішого світового досвіду в 

цій галузі. У травні 1993 р. Національний банк 

уклав контракт з англійською фірмою Thomas De 

La Rue Company Limited [1] на постачання облад-

нання, технологій та на проведення навчання від-

повідних фахівців. У червні було завершено про-

ектно-пошукові роботи та укладено угоди з буді-

вельно-монтажними організаціями на предмет ви-

конання запроектованих робіт. Наприкінці 1993 р. 

приміщення колишнього заводу „Алмаз” передали 

під монтаж технологічного обладнання, а вже 22 

березня 1994 р. запрацювала перша друкарська лі-

нія ─ відбулося урочисте відкриття Банкнотної 

фабрики [ 17, с.345 ].  

Після тривалої підготовчої роботи, 23 жовтня 

1995 р. Правління Національного банку України 
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прийняло постанову „Про затвердження проекту 

будівництва Монетного двору”, а 1 грудня цього ж 

року ─ „Про створення монетного виробництва в м. 

Києві” [16]. Відразу ж, після схвалення спільного 

проекту корпорації „Австрійський Монетний двір 

АГ” та Національно банку України, розпочалися 

будівельні роботи, які тривали до 1998 р. [16].  

З часом економічний розвиток України досяг 

певної стабілізації. На думку багатьох фахівців, 

стало доцільним запровадження національної гро-

шової одиниці ─ гривні. Пригадаємо, що запровад-

ження гривні в обіг планувалося ще впершому пів-

річчі 1992 р. Через складні економічні умови цей 

процес був відкладений. За відсутністю в Україні 

Банкнотно-монетного двору в жовтні 1991 р. було 

замовлено виготовлення 1, 2, 5, 10 і 20 гривень у 

Канаді та 50, 100 та 200 гривень ─ у Великобри-

танії [ 17, с. 343].  

Влітку 1995 р. було створено „Робочу групу з 

розробки проектів нормативних актів з питань 

здійснення грошової реформи”, та почався інтен-

сивний процес опрацювання відповідної Концепції.  

Організацію підготовки та проведення грошової ре-

форми було покладено на Державну комісію з про-

ведення в Україні грошової реформи [14]. Було ви-

значено склад  Державної комісії з проведення в 

Україні грошової реформи та склад групи операти-

вного забезпечення проведення грошової реформи. 

22 липня 1996 р. розпорядженням голови Прав-

ління Національного банку було створено „Комісію 

Національного банку України з проведення гро-

шової реформи в Україні” Усі банківські установи 

та підприємства зв'язку були забезпечені достат-

ньою кількістю гривневої грошової маси. Крім 

того, активно проводились й інші підготовчі заходи 

як організаційного, так і пропагандистського харак-

теру. Таким чином, станом на 1 вересня 1996 р. 

банківська система України була повністю підго-

товлена до проведення грошової реформи, а вже з 2 

вересня 1996 р. в обіг була запроваджена націо-

нальна грошова одиниця — гривня, сотою части-

ною якої було визначено копійку.  

Національний банк України почав випускати в 

обіг банкноти вартістю 1, 2, 5, 10, 20, 50 та 100 

гривень, а також розмінну монету номіналом 1, 2, 

5, 10, 25 та 50 копійок. Одночасно припинявся ви-

пуск банкнот та монет з позначенням номіналу в 

українських карбованцях, які підлягали обміну на 

гривні за курсом 100000 карбованців на 1 гривню. 

Українські карбованці, які ще до 16 вересня 1996 р. 

паралельно функціонували з гривнею та знаходили-

ся в готівковому обігу на території України, посту-

пово вилучалися з обігу. Чи не вперше грошова ре-

форма була безконфіскаційною. Для виготовлення 

українських грошей було залучено канадську фірму 

Canadian Bank Note Company та англійську Thomas 

De La Rue Company Limited [17, с. 343].  

1 квітня 1997 р. у м. Малині на Житомирщині 

відбулося відкриття фабрики банкнотного паперу 

Національного банку України, „яка за рівнем осна-

щеності сучасним технологічним устаткуванням не 

поступалося кращим аналогічним підприємствам 

світу” [3, с 55]. Навіть Малин був вибраний не ви-

падково, адже тут існувала паперова фабрика, зас-

нована ще в 1871 р. Вже в 1872 р. на Всесвітній 

торговельно-промисловій виставці у Відні малинсь-

кий папір був відзначений дипломом та медалями 

[3, с. 55]. Таким чином, було створено завершений 

цикл національного виготовлення українських гро-

шей. 23 квітня 1998 р. відбулося офіційне відкриття 

і Українського монетного двору. До речі, першою 

відкарбованою на Монетному дворі Національного 

банку України стала золота монета вартістю 100 

гривень, яка була присвячена видатній пам'ятці 

давньоукраїнського книгописання ─ Київському 

псалтирю.  

У квітні 1994 р. Кабінет Міністрів та На-

ціональний банк України прийняли спільну поста-

нову щодо організації випуску пам'ятних та юві-

лейних монет, доручивши вирішення всіх питань, 

пов'язаних з плануванням, випуском та реалізацією 

цього виду монетної продукції, управлінню Націо-

нального банку України. З травня 1995 р. Правлі-

ння Національного банку прийняло постанову про 

запровадження в обіг з 7 травня першої української 

пам'ятної монети, присвяченої 50-річчю Перемоги 

у Великій Вітчизняній війні, номіналом 200 тис крб 

[2]. Починаючи з 1995 р., Національним банком 

України випускаються монети із зображенням по-

дій історичного минулого і сучасного життя на різ-

ну тематику – історія, релігія, спорт, культура то-

що. 

Передбачалось карбувати ювілейні монети не 

тільки мідно-нікелеві, але й золоті та срібні. Для 

карбування срібних монет використовувався метал 

925-ї проби. 12 березня 1997 р. на грошовому ринку 

держави з'явилася перша українська золота монета 

новітньої доби. Відкарбовано її було на честь вида-

тного українського поета Тараса Шевченка (1814─ 

1861 рр.). Її номінал становив 200 грн [2].  

Слід сказати, що крім використання своїх влас-

них виробничих потужностей, на замовлення На-

ціонального банку України, пам'ятні та ювілейні 

монети, карбувалися на Бірмінгемському (Великоб-

ританія), Варшавському (Польща) та Кремніцькому 

(Словаччина) та Московському монетних дворах 

[16]. Надзвичайною популярністю користуються 

монети, які виходять тематичними серіями: „Княжа 

Україна”, „Відродження української державності”, 

„Герої козацької доби”, „Духовні скарби України”, 

„Флора і фауна”, „Спорт”, „Видатні діячі України”. 

У листопаді 1997 р. введено в дію першу чергу 

Монетного двору НБУ [2].  

 Відтоді карбування пам'ятних і ювілейних мо-

нет відбувається на Банкнотно-монетному дворі 

НБУ із застосуванням найсучасніших технологій. 

4. Висновки 

Аналіз становлення та розвитку грошового гос-

подарства України в новітній час дає змогу глибше 

зрозуміти не тільки сутність грошей та їх значення 

для національної економіки, але й підкреслює 

український патріотизм у процесі створення влас-

ного фінансового господарства та державотворення 

в цілому. Це також знайшло відображення в обши-
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риній державній програмі щодо випуску українсь-

ких пам'ятних монет, зображення на яких наповне-

ні політичним, соціально-культурним та пізнаваль-

ним змістом. Вони демонструють всьому людству 

тисячолітню українську історію, самобутність ку-

льтури та ідентичність традицій нашого народу. 
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НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА: ЕФЕКТИВНІСТЬ  

ТА ОПТИМАЛЬНІСТЬ 
 

Анотація. Розкрито зміст поняття "економічна структура національної економіки". Визначено 

суть, показники і чинники формування ефективної економічної структури. Розкрито термінологічний 

зміст “оптимальної економічної структури” та синтезовано її характерні ознаки. 
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Svincov O., Skirka N., Kotsupej V. 

THE NATIONAL ECONOMY: EFFICIENCY AND OPTIMALITY 

Summary. The concept of "economic structure of the national economy" is elaborated. The meaning, 

indicators and determinants of effective economic structure are established. Also, the concept of «optimum 

economic structure» is discussed, with underlying features being synthesized in a congruent way.  

Keywords: economy, efficiency, optimality, economic structure 

 

1. Вступ 

Національна економіка будь-якої країни є 

складною системою, тобто сукупністю якісно виз-

начених макроекономічних елементів або підси-

стем, між якими існує закономірний постійний 

зв’язок. Сукупність макроекономічних елементів та  

співвідношення між ними формує структурну мо-

дель національної економіки. Така модель, яка за-

безпечуватиме стійке зростання національної еко-

номіки, функціонує на основі принципів оптималь-

ності та ефективності. 

Головними ознаками національної економічної 

система є її цілісність, ієрархічна побудова, екзоге-

нний характер та безперервність розвитку.  Одним з 

основних чинників покращення динаміки еконо-

мічного розвитку є формування оптимальної моделі 

національного ринку та оптимальної структури на-

ціональної економічної системи.  

Вивчення теоретичних основ функціонування 

національної економіки як складної економічної 

системи є важливими при аналізі специфіки функ-

ціонування сучасної української економіки та фор-

мування оптимальної її моделі. Сутність проблеми 

полягає в тому, що розуміння основоположних 

принципів розбудови економічної архітектоніки, а 

також виявлення причин, характеру та наслідків 

структурних змін дає ключ до обґрунтування мак-

роструктурної політики на різних етапах розвитку, 

що сприяє посиленню адаптивності економіки до 

зовнішніх умов, забезпеченню ефективного та ста-

більного розвитку. 

Вагомий внесок у дослідження структурних 

чинників економічного розвитку внесли такі відомі 

західні вчені, як Дж. М. Кейнс, Р. Харод, М. Фрідмен, 

Й. А. Шумпетер, С. Кузнець, Р. Солоу та ін. У їх 

працях було сформульовано фундаментальні поло-

ження щодо факторів розвитку. Наприкінці мину-

лого століття їх арсенал було доповнено чинни-

ками, що розгорнуто характеризують економічне 

середовище, включаючи інституційні складові роз-

витку; було також емпірично досліджено структур-

ні передумови та наслідки економічного розвитку, 

обґрунтовано теоретичні засади макроструктурної 

політики. 

Аналізу причин трансформаційних перетворень 

та чинників економічного розвитку в умовах ринко-

вої трансформації присвячені роботи вітчизняних 

учених: Г. І. Башнянина [1; 17], В. І. Крючкової 

[20], Є. І. Кузнєцової [6], Б. В.  Кульчицького [7],  

А. С. Музиченько [17], М. А. Павловського [11; 12], 

С. М. Панчишина [13; 14], І. М. Шегинського [5], Т. 

П. Шинкоренко [22] та інших. Проте, серед дослід-

ників немає узгодженості щодо визначення суті ка-

тегорії „економічна структура національної еконо-

міки”, недостатньо проаналізованим є співвідноше-

ння оптимальної економічної структури та ефек-

тивної економічної структури, не конкретизовано 

чинники їх формування і функціонування. Тому 

метою статті є вивчення еволюції уявлень щодо 

сутності понять “економічна структура національ-

ної економіки”, “ефективна економічна структура”, 

“оптимальна економічна структура”, систематиза-

ція чинників їх формування і функціонування. 

2. Дефініція поняття „економічна структура 

національної економіки” 

Одним з основних чинників покращення дина-

міки економічного розвитку є формування опти-

мальної моделі національного ринку, національної 

економічної системи. Економіка країни, зазначають 

американські економісти Кемпбелл Р.Макконнелл, 

Стенлі С.Брю, – це „…міцно сплетена мережа …, 

де зміни на одному ринку викликають численні 

зміни на інших ринках” [9, c.574]. Національна еко-

номічна система ─ це „…сукупність взаємопов’яза-

них механізмів та інструментів розвитку і функціо-

нування національної економіки. Всі елементи цієї 

системи знаходяться в певних співвідношеннях 

один з одним” [21]. Г. І. Башнянин вважає, що у 

“широкій інтерпретації економічна система ─ це 

сукупність підсистем (елементів) виробництва, 

ринку, цін, грошей, кредиту, фінансів, споживання і 

зв’язків між ними, опосередкованих системою ре-
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гулювання, яким притаманні …ознаки цілісно-

сті…” [1, c.5─6]. Б. В. Кульчицький дає таке корот-

ке визначення економічної системи: “це система 

механізмів та інституцій, що забезпечують органі-

зацію виробництва й розподілу створених у суспі-

льстві матеріальних і духовних благ” [7, c. 213-

214]. Економічна система забезпечує організацію 

господарського життя країни, тому, на думку               

С. М. Панчишина, “у вузькому розумінні економіч-

ну систему можна визначити як певний спосіб 

організації національної економіки” [5, c.93]. 

Отже, національна економіка як складна мак-

роекономічна система [6, с.142] визначається взає-

модією та взаємоузгодженістю окремих сегментів 

ринку (ринку економічних ресурсів, товарів та 

послуг, грошей та валюти, капіталу, цінних паперів 

тощо) та окремих їх елементів, тобто характеризує-

ться конкретною економічною структурою. Еконо-

мічна наука розглядає структуру як якісне розч-

ленування і кількісну пропорційність процесів ви-

робництва, тобто відображує внутрішньовиробничі 

зв’язки та залежності, що виникають під впливом 

суспільного поділу праці, рівня розвитку продук-

тивних сил і системи виробничих відносин [15,           

с. 406]. Економічна структура національної еко-

номіки – це внутрішня її організація, тобто спосіб 

взаємозв’язку між її елементами та компонентами, 

які взаємодіють між собою і характеризуються виз-

наченим взаєморозташуванням.  

Побудова ефективної моделі національної еко-

номічної системи визначає формування елементів 

ефективної економічної структури. Структура ─ це 

взаєморозміщення та взаємозв’язок складових час-

тин цілого, побудова [2, с. 1405]. Це сукупність 

стійких зв’язків об’єкту, що забезпечує його ціліс-

ність та тотожність самому собі, тобто збереження 

основних властивостей при різних зовнішніх та 

внутрішніх змінах [13, с. 47]. 

3. Ефективна економічна структура: суть та 

показники оцінки 

В сучасній економічній літературі відсутні виз-

начення принципів та характерних ознак ефектив-

ної і оптимальної економічної структури країни. 

Компонування відокремлених економічних термі-

нів в єдиний дозволить з’ясувати сутність термінів 

“ефективна економічна структура” та “оптимальна 

економічна структура”. 

Економіка ─ в загальноприйнятому розумінні ─ 

це народне господарство, що включає галузі 

матеріального виробництва та невиробничої сфери; 

це система відносин між людьми, що пов’язані з 

використанням обмежених економічних ресурсів з 

метою найбільш повного задоволення потреб сус-

пільств; це сукупність економічних (виробничих) 

відносин певної суспільно-економічної формації, 

або економічний базис суспільства [21]. 

Ефективність (результативність) у найбільш за-

гальному відображенні ─ це порівняння витрат з 

отриманими результатами. Це результативність 

економічної діяльності, економічних програм та 

заходів, що характеризуються відношенням отри-

маного економічного ефекту, результату до затрат 

факторів, ресурсів, що зумовлюють отримання 

цього результату, досягнення найбільшого обсягу 

виробництва з застосуванням ресурсів визначеної 

вартості [21]. 

Основним критерієм ефективності структури 

національної економіки країни є забезпечення ефе-

ктивного розподілу обмежених економічних ресур-

сів. Цей розподіл повинен забезпечувати досягне-

ння двох видів ефективності: розподільчої та ви-

робничої. Розподільча ефективність відображає та-

кий розподіл наявних економічних ресурсів, який 

забезпечує виробництво найбажанішої для суспіль-

ства структури товарів і послуг. Виробнича ефек-

тивність досягається тоді, коли товари та послуги 

виготовляються з найнижчими витратами [9, с. 51]. 

Одночасне досягнення як розподільчої, так і ви-

робничої ефективності забезпечує досягнення мак-

симального споживання обмежених економічних 

ресурсів країни з максимальним задоволенням пот-

реб суспільства з мінімальними виробничими вит-

ратами. Отже, щодо економіки країни економічна 

ефективність виражається у виробництві макси-

мального обсягу товарів та послуг у порівнянні з 

суспільними витратами всіх економічних ресурсів 

(матеріальних, людських, фінансових). 

Формування системи стійких зв’язків між еле-

ментами економічної системи повинно відповідати 

критеріям “ефективності” та “оптимальності”. Не-

обхідно зазначити, що поняття “ефективності” та 

“оптимальності” відрізняються один від одного. На 

наш погляд, не будь-яка оптимальна економічна 

структура буде ефективною в тих або інших конк-

ретних умовах. Проте за інших рівних умов опти-

мальність економічної структури – неодмінна озна-

ка ефективного функціонування економічної системи.  

Ефективна економічна структура національної 

економіки повинна вирішувати два основних завдання: 

 сприяти виготовленню широкого асортименту 

товарів та послуг у відповідності до виробничих 

можливостей і споживчих потреб суспільства;  

 забезпечувати високі темпи економічного 

зростання. 

Отже, ефективна економічна структура націо-

нальної економіки ─ це порядок формування сис-

теми відносин між макроекономічними суб’єктами 

на основі максимального задоволення потреб сус-

пільства за умови досягнення виробничої та роз-

подільчої ефективності використання обмежених 

економічних ресурсів країни. 

Характерними ознаками ефективної економіч-

ної структури національної економіки є: 

1. Вона має ознаки системи, тобто передбачає 

комплексний підхід щодо визначення мети, засобів 

та результатів формування елементів структури 

національної економіки країни. 

2. Формування елементів ефективної структури 

національної економіки країни забезпечує зроста-

ння основних її параметрів, у порівнянні з попе-

редніми тенденціями розвитку. 

3. Вона забезпечує споживання обмежених еко-

номічних ресурсів з досягненням максимального 

економічного ефекту з мінімальними їх затратами. 
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4. Її результатом є забезпечення сталого довго-

тривалого економічного розвитку. 

5. Вона забезпечує зростання продуктивності праці.  

6. Вона є результатом взаємоузгоджених дій 

усіх макроекономічних суб’єктів та потребує зов-

нішнього регуляторного впливу зі сторони держа-

ви, тобто не може забезпечуватися лише механіз-

мами ринкової саморегуляції. 

Термін „ефективність” часто визначають як 

„…здатність приносити ефект, спричиняти дію” 

[18]. До показників, що визначають ефективність 

економічної структури можна віднести: 

 ступінь задоволення індивідуальних і сус-

пільних потреб; 

 зростання обсягів валового внутрішнього 

продукту країни; 

 збільшення прибутковості та рентабельності 

суб’єктів економічної діяльності. 

Основним показником ефективності економіч-

ної структури в макроекономічному аспекті є темпи 

економічного зростання. У економічній літературі 

зустрічаються різні підходи до розуміння суті еко-

номічного зростання із застосуванням різноманіт-

них принципів визначення ефекту. Найпоширені-

шими із них є: 

- „збільшення виробничих можливостей, … що 

походить із збільшення кількості використовуваних 

факторів виробництва або вдосконалення техніки і 

технології; збільшення реального обсягу продукції 

(валовий внутрішній продукт), або реального 

обсягу продукції на душу населення” [9, с. 634]. 

- зростання в країні „…за чисельністю насе-

лення; загальними масштабами виробництва і зай-

нятості; за реальним національним продуктом; за 

рівнем життя типової родини; за кількістю вільного 

часу після роботи; за ступенем полегшення важкої 

стомлюючої праці” [16, с. 298]. 

- „…постійне збільшення реального обсягу ви-

робництва, яке супроводжується покращенням еко-

номічної, технологічної і соціальної характеристик 

суспільства” [23, с. 834]. 

- „…збільшення кількості товарів і послуг, які 

продукує національна економіка” [13, с. 141], це 

„збільшення реального обсягу продукції (ВВП) у 

країні” [13, с. 552].  

- „… зростання обсягів виробництва завдяки 

збільшення приросту капіталу, приросту праці та 

змінам у технології” [10, с. 155]. 

Вищеперераховані підходи акцентують увагу 

на матеріально-речовому ефекті функціонування 

ефективної структури національної економіки. 

Сформульований матеріально-речовий ефект роз-

криває взаємозв’язок ефективної економічної 

структури із розвитком продуктивних сил націона-

льної економічної системи, що забезпечує зростан-

ня суспільної продуктивності праці та збільшення 

основних макроекономічних показників (реального 

валового внутрішнього продукту, реального обсягу 

продукції на душу населення, зайнятості). На наш 

погляд, такий підхід є недостатнім.  

Важливим є виділення також соціального ефек-

ту, який може визначатися: зростанням ступеня сво-

боди суб’єктів господарювання, збільшенням обся-

гу інвестицій у людські ресурси, зменшенням рівня 

бідності та нерівномірності розподілу доходів між 

окремим верствами населення, зростанням очікува-

ної тривалості життя, досягненням покращення ста-

ну природного довкілля. Одночасне досягнення як 

матеріально-речового, так і соціального ефектів 

визначає сформовану економічну структуру як дій-

сно ефективну. 

Неодмінною ознакою ефективного функціону-

вання національної економіки за інших рівних умов 

є оптимальність економічної структури. Трактува-

ння “оптимальності” в економічній літературі зво-

диться до визначення найкращого варіанту еконо-

мічної поведінки, економічних дій. Оптимальний 

визначається як найкращий із можливих, такий, що 

найбільше відповідає певним умовам та вимогам [2, 

с. 851]. Критерієм оптимальності визначається до-

сягнення „Оптимуму Парето”, тобто формулюва-

ння максимального благополуччя, що було виве-

дено В. Парето в “Підручнику політичної економії” 

(1906 р.). Оптимум Парето визначається як поло-

ження, при якому неможливо покращити стан 

одного індивідуума шляхом трансформації товарів 

та послуг у процесі виробництва або обміну без 

погіршення стану іншого індивідууму. Рух у нап-

рямі оптимуму є можливим лише при такому роз-

поділі ресурсів, що забезпечує покращення добро-

буту принаймні, однієї людини. Отже, цей принцип 

визначає досягнення індивідуального оптимуму, 

без визначення єдиного суспільного оптимуму. 

4. Термінологічний зміст та характерні ознаки 

„оптимальної економічної структури” 

Формування термінологічного змісту „опти-

мальної економічної структури національної еконо-

міки” передбачає синтез її характерних ознак, що 

сформульовані нижче: 

1. Оптимальна економічна структура націо-

нальної економіки забезпечує формування елемен-

тів економіки країни, що відповідають умовам ви-

готовлення такого переліку товарів та послуг, який 

підпадає під дію принципу оптимальності (забез-

печує одночасно виробничу і розподільчу ефек-

тивність). 

2. Її результатом є забезпечення сталого дов-

гострокового економічного зростання за умови 

узгодження темпів використання економічних ре-

сурсів зі швидкістю їх оновлення.  

3. Формування елементів оптимальної еконо-

мічної структури національної економіки забезпе-

чує перехід економічної системи до вищого (опти-

мального) якісного стану, коли її параметри є ви-

щими порівняно з базовим (нормативними, потен-

ційними). 

4. Забезпечує зростання не тільки продуктив-

ності праці, а й максимальне використання резуль-

татів науково-технічного прогресу, спеціалізації 

країни в світовому поділі праці, інтеграційних про-

цесів, зменшення частки невідтворювальних ресур-

сів та мінімізація шкідливого впливу на довкілля 

[19, с. 210]. 
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Поступальний (сталий довгостроковий) розви-

ток економіки є можливим тільки у разі врахування 

вимог основних економічних законів та забезпече-

ння суворої, оптимальної узгодженості основних 

макроекономічних та соціальних пропорцій. Проблема 

підтримання і забезпечення оптимальності структу-

ри національної економіки є центральною пробле-

мою як теорії, так і практики державного регулюва-

ння економіки, а отже, однією з важливих цілей та 

форм механізму державного регулювання націо-

нальної економіки.   

Ринкова система спроможна до ефективного 

функціонувати лише за умови ефективної структу-

ри національної економіки, проте ринкова економі-

ка не спроможна сформувати повноцінну опти-

мальну структуру економіки. Відсутність струк-

турної оптимальності спричиняє посилення ознак 

макроекономічної нестабільності в країні, а саме: 

 виникнення диспропорцій на товарному та 
грошовому ринках країни; 

 розвитку інфляційних процесів; 

 виникнення ВВП-розривів, тобто відмінно-
сті між потенційним значенням ВВП (яке і визначає 
максимальне споживання економічних ресурсів) і 
фактичним його розміром; 

 порушення основних макроекономічних про-
порцій (між доходами та витратами на різних рівнях 
управління; між доходами та витратами домогос-
подарств; між продуктивністю праці та зарплатою; 
між імпортом та експортом товарів та послуг (ка-
піталу) тощо); 

 виникнення дисбалансу на ринку праці (цик-
лічного безробіття); 

 розбалансування платіжного балансу краї-
ни, що негативно впливає на функціонування ва-
лютному ринку; 

Оскільки ринкова економіка не спроможна за-
безпечити оптимальність структури національної 
економіки, держава як суб’єкт ринкових відносин 
впливає на функціонування економічної системи в 
цілому та ключові її елементи. Економічна діяль-
ність держави, яка спрямована на оптимізацію 
структури національної економіки та забезпечення 
стабільного розвитку економіки, “охоплює всю 
систему усвідомлених економічних цілей і завдань 
держави, пошук форм, способів і механізмів її 
ефективного здійснення. Будь-які дії держави, що 
прямо або опосередковано впливають на економіч-
ні процеси і безпосередня господарська діяльність 
держави (державний сектор економіки) належать 
до його економічної діяльності” [5, с. 171]. Еконо-
мічна діяльність держави конкретизується у його 
економічній політиці. Економічна політика спрямо-
вана на досягнення таких цілей: економічне зроста-
ння, яке виступає основою підвищення життєвого 
рівня; повна зайнятість; економічна ефективність; 
стабільний рівень цін; економічна свобода; спра-
ведливий розподіл доходів; збалансований держав-
ний бюджет; торговельний баланс; екологічна безпека. 

5. Висновки 
Отже, ефективність та оптимальність економіч-

ної структури національної економіки не є поня-
ттями тотожними. Ефективна економічна структура 
визначається як порядок формування системи від-

носин між макроекономічними суб’єктами  на 
основі максимального задоволення потреб суспіль-
ства за умови досягнення виробничої та розпо-
дільчої ефективності використання обмежених еко-
номічних ресурсів країни. Основним показником 
ефективності економічної структури в макроеконо-
мічному аспекті є темпи економічного зростання. 
Оптимальна економічна структура – це найкращий 
варіант формування системи відносин між елемен-
тами (складовими частинами) економіки країни, що 
пов'язані з використанням обмежених економічних 
ресурсів з метою найбільш повного задоволення 
потреб суспільства. 

 Формування оптимальної структури національ-
ної економіки вимагає чіткого розуміння критеріїв 
оптимальності. Основними серед них є: 

 оптимальна структура національної еконо-
міки повинна сприяти виготовленню такого пере-
ліку товарів та послуг, який, з одного боку, забез-
печує максимальне задоволення суспільних потреб, 
з іншого – їх виготовлення пов’язано з мінімізацією 
витрат економічних ресурсів; 

 сприяти довгостроковим темпам економіч-
ного зростання за умови узгодження темпів вико-
ристання економічних ресурсів зі швидкістю їх 
оновлення; 

 забезпечувати перехід економічної системи 
до вищого не тільки кількісного, а й якісного стану; 

 стимулювати максимальне використання 
результатів науково-технічного прогресу, спеціалі-
зацію країни у світовому поділі праці, інтеграційні 
процеси, зменшення частки невідтворювальних ре-
сурсів, що споживаються. 

Відповідно, оптимальна економічна структура 
буде ефективною у певних конкретних умовах. 
Проте за інших рівних умов оптимальність еконо-
мічної структури є невід'ємною ознакою ефектив-
ного функціонування економічної системи. Рин-
кова економіка не спроможна забезпечити опти-
мальність структури національної економіки.  Тому 
цілеспрямоване системне державне регулювання 
забезпечує формування оптимальної структури на-
ціональної економіки. 
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1. Вступ 
В економіці Україні за роки світової фінансово-

економічної кризи спостерігались падіння виробни-

цтва, висока інфляція, зменшення робочих місць, 

що обумовило істотне зниження рівня життя знач-

ної частини населення, реальної заробітної плати та 

пенсій, ріст безробіття. Важливу роль у знятті соці-

альної напруги та зниженні безробіття у державі 

відіграє Державна служба зайнятості.  

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Дослідженням деяких проблем зайнятості насе-

лення та страхування на випадок безробіття в Україні 
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займались такі вітчизняні вчені: Н. П. Баранова [1], 

С. П. Калініна [2], Л. Ю. Петрученко [3], В. Б. Тропіна 

[4] та інші. Але останні тенденції зайнятості населення 

в Україні майже не висвітлені у науковій літературі. 

Метою статті є вивчення шляхів подолання 

проблем на ринку праці та практики діяльності 

Фонду загальнообов’язкового державного соціаль-

ного страхування України на випадок безробіття.   

3. Зайнятість населення та рівень  

безробіття в Україні 
Зайнятість населення України за останні роки 

характеризується такими показниками. Рівень зай-

нятості населення знизився за 2009 р. у середньому 

по Україні з 59,3% до 57,7%, зокрема серед осіб 

працездатного віку рівень зайнятості скоротився з 

67,3% до 64,7%. Серед осіб, старших працездатного 

віку, рівень зайнятості зріс з 25,4% у 2008 р. до 

27,7% у 2009 р. [5, с. 38]. 

Аналіз динаміки зайнятого населення за видами 

економічної діяльності свідчить, що значно змен-

шилась кількість зайнятого населення у 2009 р., 

порівняно з 2005 р., у таких галузях економіки, як 

сільське господарство. мисливство, лісове госпо-

дарство ( на 843,6 тис осіб) та промисловість (530,2 тис 

осіб). Одночасно відбулося вагоме збільшення зай-

нятого населення за той же період у торгівлі та сфе-

рі послуг з 3971,2 тис осіб до 4729,1 тис осіб [6, с. 355]. 

Зменшення чисельності зайнятого населення 

спостерігалося в усіх регіонах країни, найбільш 

суттєво в Київській, Луганській, Дніпропетровсь-

кій, Сумській, Полтавській, Харківській областях 

(на 41,1─47,3 тис осіб) та Донецькій області (на 

157,5 тис осіб) (табл. 1). 

Структура зайнятого населення за регіонами 

України у 2005 та 2009 рр. представлена на рис. 1 

та 2 [5, с. 38]. 

 

 

Таблиця 1 

Структура і динаміка зайнятого населення України за регіонами 

за 2005-2009 рр. 

(тис осіб) 

Роки 2005 2008 2009 

Регіони кількість 
питома 

вага 
кількість 

питома 

вага 
кількість 

питома 

вага 

А 3 4 5 6 7 8 

Україна 20680,0 100 20972,3 100 20191,5 100 

Автономна 

Республіка Крим 
906,1 4,38 918,7 4,38 905,7 4,49 

Вінницька 723,0 3,50 725,6 3,46 693,5 3,43 

Волинська 429,9 2,08 438,6 2,09 428,0 2,12 

Дніпропетровська 1573,8 7,61 1580,0 7,53 1537,1 7,61 

Донецька 2124,9 10,28 2138,8 10,20 1981,3 9,81 

Житомирська 570,6 2,76 568,2 2,71 555,2 2,75 

Закарпатська 551,0 2,66 552,2 2,63 524,7 2,60 

Запорізька 846,0 4,09 850,4 4,05 824,2 4,08 

Івано-Франківська 522,5 2,53 541,9 2,58 526,3 2,61 

Київська 791,0 3,82 796,1 3,80 755,0 3,74 

Кіровоградська 457,5 2,21 459,1 2,19 432,7 2,14 

Луганська 1054,4 5,10 1068,8 5,10 1026,2 5,08 

Львівська 1064,6 5,15 1092,5 5,21 1085,0 5,37 

Миколаївська 539,8 2,61 548,5 2,62 535,2 2,65 

Одеська 1028,1 4,97 1067,2 5,09 1040,2 5,15 

Полтавська 690,3 3,34 691,6 3,30 647,1 3,20 

Рівненська 461,6 2,23 478,1 2,28 461,5 2,29 

Сумська 546,0 2,64 543,7 2,59 500,1 2,48 

Тернопільська 425,1 2,06 424,9 2,03 422,1 2,09 

Харківська 1297,2 6,27 1312,9 6,26 1265,6 6,27 

Херсонська 499,9 2,42 507,5 2,42 486,9 2,41 

Хмельницька 586,0 2,83 594,4 2,83 579,0 2,87 

Черкаська 578,7 2,80 583,1 2,78 561,7 2,78 

Чернівецька 361,7 1,75 381,0 1,82 376,3 1,86 

Чернігівська 517,9 2,50 501,4 2,39 479,8 2,38 

Київ 1352,0 6,54 1420,2 6,77 1381,0 6,84 

м. Севастополь 180,4 0,87 186,9 0,89 180,1 0,89 

* Джерело: Статистичний щорічник України за 2010 рік [6] 
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За даними аналітично-статистичного збірника 

„Ринок праці України у 2009 році”, найвищий рі-

вень зайнятості у 2009 р. був у містах Києві (63,1%) 

та Севастополі (61,1%), найнижчий ─ у Тернопіль-

ській (52,9%) та Івано-Франківській (51,9%) облас-

тях [5, с. 38]. 

У 2009 р. рівень безробіття економічно актив-

ного населення, визначений за методологією Між-

народної організації праці, зріс до 8,8%. Чисель-

ність безробітних в Україні в середньому за 2009 р., 

порівняно з 2008 р., зросла на 533,7 тис осіб і 

склала майже 2,0 млн осіб. Серед безробітних 1,5 

млн осіб це мешканці міст, а решту – сільські 

жителі (0,5 млн осіб). Найвищий рівень безробіття 

спостерігався у Рівненській (12,7%), Тернопільсь-

кій (11,3%), Чернігівській та Сумській областях. 

(11,1%), а найнижчий ─ в Одеській області та АР 

Крим (6,8%), у містах Севастополі (6,7%) та Києві 

(6,5%) [5, с. 38]. 

 

 
Рис.1. Структура зайнятого населення України за регіонами у 2005 році 

 

 

 
Рис.2. Структура зайнятого населення України за регіонами у 2009 році 

 



 

 23 

Варто відзначити, що рівень безробіття в Украї-

ні був нижчим, ніж у середньому по країнах Євро-

союзу, де він становив 8,9% , зокрема в Іспанії ─ 

18%, у Латвії ─ 17,6%, у Литві ─ 14%, в Естонії ─ 

13,8%, у Словаччині ─ 11,9%, в Ірландії ─ 11,8% [5, 

с. 70]. 

4. Принципи державної політики зайнятості 

населення 

З огляду на стан безробіття в Україні державна 

політика зайнятості населення передбачає систему 

адаптації різних категорій незайнятого населення 

до вимог ринку праці, а також соціальний захист 

безробітних та осіб з обмеженою конкурентоспро-

можністю. В системі державного соціального стра-

хування провідне місце займає соціальне страху-

вання населення України на випадок безробіття. 

Державне регулювання зайнятості населення ґрун-

тується на таких принципах:  

─ забезпеченні соціального партнерства суб'єк-

тів ринку праці, тобто створенні рівних можливо-

стей усім громадянам незалежно від їхнього похо-

дження, соціального і майнового стану, расової і 

національної належності, статі, віку, політичних 

переконань, ставлення до релігії, реалізації права на 

вільний вибір виду діяльності відповідно до своїх 

здібностей та професійної підготовки з урахува-

нням особистих інтересів та суспільних потреб;  

─ сприянні забезпеченню ефективної зайнято-

сті, запобіганні безробіттю, створенні нових робо-

чих місць та умов для розвитку підприємництва;  

─ добровільності й відсутності примусу грома-

дян вибирати сферу діяльності й робоче місце;  

─ гласності на основі всебічного інформування 

населення про наявність вакантних робочих місць;  

─ дотриманні комплексності заходів щодо 

регулювання зайнятості населення; – підтримці 

громадян у працездатному віці, які потребують 

соціального захисту;  

─ забезпеченні заходів запобіжного характеру 

щодо регулювання зайнятості населення та відтво-

рення робочих місць;  

─ певної гарантії зайнятості, тобто гарантії збе-

реження робочих місць і професії, гарантії одержа-

ння доходів.  

Загалом діяльність державної служби зайня-

тості – виконавчої дирекції Фонду загальнообов’яз-

кового державного соціального страхування Украї-

ни на випадок безробіття скерована на мінімізацію 

наслідників фінансово-економічної кризи на ринок 

праці, забезпечення ефективного соціального за-

хисту населення від безробіття в складних соціаль-

но-економічних умовах, оперативного укомплекту-

вання вільних робочих місць. 

Залежно від стану економіки та ринку праці 

передбачається здійснення активних та пасивних 

заходів регулювання зайнятості. Заходи щодо ре-

гулювання ринку праці умовно поділяють на 

активні та пасивні. До активних заходів належать:  

─ створення додаткових і нових робочих місць 

шляхом реструктуризації економіки, розвитку при-

ватного бізнесу, особливо малого й середнього, 

створення умов для іноземного інвестування та для 

самозайнятості населення тощо;  

─ профорієнтація, підготовка й перепідготовка 

кадрів;  

─ організація громадських робіт;  

─ посилення територіальної та професійної 

мобільності робочої сили;  

─ розвиток служби зайнятості тощо. 

До пасивних заходів належать: виплата допо-

моги у зв'язку з безробіттям і надання допомоги 

членам сімей, які перебувають на утриманні без-

робітних. 

5. Заходи сприяння зайнятості та їх результати у 

2009─2010 рр. 

За даними Державної служби зайнятості, у 2010 р. 

її послугами скористалися 1,85 млн незайнятих тру-

довою діяльністю громадян проти 2,14 млн у 2009 р. 

Як зазначено у Звіті про виконання бюджету 

Фонду загальнообов’язкового державного соціаль-

ного страхування України на випадок безробіття, 

на ринку праці відбулось зниження, порівняно з 

кризовим 2009 р., числа заявлених роботодавцями 

вакансій. Проте державна служба зайнятості за без-

печила зростання рівня їх укомплектування, зав-

дяки чому до праці стали 744,5 тис незайнятих гро-

мадян, зареєстрованих у робочих органах Виконав-

чої Дирекції Фонду. 2010 рік ознаменувався повер-

ненням до позитивної динаміки розвитку активних 

програм сприяння зайнятості, так у цьому році мі-

німальний розмір матеріальної допомоги по безро-

біттю суттєво зріс ─ на 40% [7, с. 11]. 

Також на виконання ст.85 Закону України “Про 

Державний бюджет України на 2010 рік” Виконав-

чою Дирекцією Фонду  внесено 357,8 млн грн на 

рахунки вугледобувних регіонів (Волинської, До-

нецької, Житомирської, Кіровоградської, Львівсь-

кої, Луганської та Черкаської ОДА) для реалізації 

програм створення нових вакансій і, відповідно, 

створено 978 робочих місць. Масштабну роботу 

розгорнуто й за таким напрямом, як працевлаш-

тування безробітних шляхом надання дотацій робо-

тодавцям. Нарощення обсягів дотацій перевищило 

докризовий період. Із застосуванням цього меха-

нізму зайнято 53,4 тис осіб, із них – 6,1 тис осіб 

зайнято на першому робочому місці (випускники 

вищих та професійно-технічних закладів освіти). В 

цілому, майже 40% влаштованих на дотаційні ро-

бочі місця – молодь та представники інших соці-

ально-вразливих категорій громадян. Дотаційна 

форма роботи має подвійний ефект, адже це не 

лише працевлаштування безробітних, а реальна фі-

нансова підтримка роботодавців і забезпечення 

надходжень до бюджетів усіх рівнів [7, с. 11]. 

У 2010 р. відновлено й одноразову виплату 

допомоги по безробіттю для організації підприєм-

ницької діяльності, завдяки чому 13 тис безробіт-

них відкрили власну справу і створили додатково 

більше тисячі робочих місць Загалом, майже 40% 

влаштованих на дотаційні робочі місця – молодь та 

представники інших соціально-вразливих категорій 

громадян [7, с.11]. 
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Також, пріоритетом як 2010, так і 2011 рp. була 

й залишається професійна підготовка безробітних з 

метою забезпечення потреб роботодавців у каліфі-

кованих працівниках. Служба зайнятості навчила 

додатковим навичкам за 300-ми професіями та 

спеціальностями 203,3 тис осіб ─ майже 15% від 

загалу безробітних (на 30% більше, ніж у 2009 р.). 

Майже 17 тис незайнятих громадян з усіх регіонів 

розширили кваліфікацію у центрах професійно-

технічної освіти самої служби [7, с. 12]. 

Центрам зайнятості у 2010 р. вдалося забезпе-

чити тимчасовою зайнятістю на громадських робо-

тах 318,2 тис безробітних (на третину більше, ніж у 

2009 р.). І це не лише матеріальна підтримки безро-

бітних, а й значна допомога місцевим громадянам, 

а саме – догляд за самотніми непрацездатними гро-

мадянами похилого віку, хворими та інвалідами, 

благоустрій і озеленення населених пунктів, ре-

монтні роботи на об’єктах соціальної сфери тощо. 

Активно розвиваються нові проекти з проф-

орієнтації населення. Практично завершено прог-

раму забезпечення шкіл (у тому числі для дітей-

сиріт та з особливими потребами) профорієнтацій-

ними терміналами та щоденниками, а 80% навчаль-

них закладів було охоплено профорієнтаційними 

заходами. У рамках програми профорієнтації пос-

луги отримали 1,7 млн незайнятих осіб (жінки – 

50,4%, молодь до 35 років ─ 47,1%), а також 2,1 

млн зайнятих (переважно учні загальноосвітніх 

шкіл). У 2010 р. і робочими органами Виконавчої 

Дирекції Фонду надано майже 10,2 млн інформа-

ційних, консультаційних та профорієнтаційних пос-

луг понад 3,8 млн громадян. Проведено майже 110 

тис семінарів і тренінгів із техніки пошуку роботи й 

професійної діагностики для 1,1 млн безробітних, а 

кожного третього з них було працевлаштовано. 

Інтернет-ресурсами скористалися більше 3 млн ко-

ристувачів, яким було надано 25 млн послуг. За до-

помогою мобільного сервісу “Пошук роботи” отри-

мано 850 тис запитів, на які надіслано близько 3,2 

млн СМС-повідомлень із пропозицією вільних ва-

кансій [7, с. 12]. 

Соціальна інтеграція людей з обмеженими 

можливостями у нашій державі передбачає не лише 

систему соціальної підтримки з боку держави, а пе-

редусім створення умов легальної зайнятості з 

гідною оплатою, можливості отримання безплатних 

послуг у підборі роботи, допомоги з безробіття. 

Відповідно до Законів України „Про зайнятість 

населення” та „Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні”, інших нормативних актів, дер-

жава сприяє працевлаштуванню інвалідів на ство-

рені та пристосовані для них робочі місця на під-

приємствах, установах та організаціях, з урахува-

нням рекомендацій медико-соціальної експертної 

комісії (МСЕК) [9, 10]. 

Державна служба зайнятості на постійній осно-

ві здійснює облік інвалідів, які звертаються за спри-

янням у працевлаштуванні, та облік робочих місць, 

на які, за інформацією підприємств, можуть бути 

працевлаштовані громадяни цієї категорії. Спільно 

з Управліннями праці та соціального захисту насе-

лення у центрах зайнятості формується банк даних 

інвалідів, які бажають працювати. 

Протягом останніх років кількість шукачів ро-

боти-інвалідів, які звернулися за послугами до дер-

жавної служби зайнятості збільшилась майже у 4 

рази. Так, у 2004 р. послугами державної служби 

зайнятості скористалося близько 8266 осіб з інва-

лідністю, а у 2009 р. ─ 34066 осіб, що відображено 

у табл. 2 [5, с. 200]. 

Таблиця 2 

Чисельність осіб з обмеженими фізичними 

можливостями, які перебували на обліку в 

службі зайнятості та були працевлаштовані, 

2004─2009 рр. 

 

Роки 
Перебувало на 

обліку,осіб 

Працевлаштовано, 

 осіб 

2004 8266 3595 

2005 10312 4309 

2006 17370 6210 

2007 22155 7590 

2008 30992 10222 

2009 34066 7578 

 

Державною службою зайнятості надається ши-

рокий спектр послуг інвалідам, що до неї зверта-

ються, зокрема забезпечується вільний доступ до 

інформації про можливість отримання професії, 

актуальні вакансії тощо. У приміщеннях центрів 

розміщена інформація щодо нормативно-правових 

актів з питань соціального захисту інвалідів; відо-

мості про підприємства, на яких працюють інва-

ліди; навчальні заклади, що здійснюють професійне 

навчання інвалідів. Також представлено описи про-

фесій та спеціальностей, за якими здійснюється 

навчання, порядок скерування службою зайнятості 

інвалідів на професійне навчання. 

Чисельність інвалідів, які скористалися послу-

гами служби зайнятості у 2009 р., збільшилась у по-

рівнянні з попереднім роком на 10,0% та становила 

34,1 тис осіб. Статус безробітного мали 29,8 тис 

осіб, у тому числі 24,5 тис осіб отримували допо-

могу по безробіттю. Чисельність інвалідів, працев-

лаштованих за направленням служби зайнятості у 

2009 р., становила 7,6 тис осіб. На кінець 2009 р. 

продовжували пошук роботи 11,4 тис інвалідів. 

Відповідно до статті 5 Закону України “Про 

зайнятість населення”, до громадян, які потребують 

додаткових гарантій соціального захисту, належать: 

─ жінки, які мають дітей віком до шести років; 

─ одинокі матері, які мають дітей віком до 

чотирнадцяти років або дітей-інвалідів; 

─ молодь, яка закінчила або припинила навча-

ння у середніх загальноосвітніх школах, професій-

но-технічних або вищих навчальних закладах, 

звільнилася зі строкової військової або альтернат-

тивної (невійськової) служби і якій надається пер-

ше робоче місце, діти (сироти), які залишилися без 

піклування батьків, а також особи, яким виповни-

лося п'ятнадцять років і які за згодою батьків або 

особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися 

на роботу; 
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─ особи передпенсійного віку (чоловіки по до-

сягненні 58 років, жінки ─ 53 роки); 

─ особи, звільнені після відбуття покарання або 

примусового лікування; 

─ інваліди, які не досягли пенсійного віку [9]. 

Для працевлаштування зазначених категорій 

громадян (крім інвалідів, які не досягли пенсійного 

віку) місцеві державні адміністрації, виконавчі ор-

гани відповідних рад за поданням центрів зайнято-

сті бронюють на підприємствах, в організаціях і 

установах, незалежно від форм власності, з чисель-

ністю понад 20 осіб до 5% загальної кількості ро-

бочих місць. 

Відповідно до Закону України “Про основи со-

ціальної захищеності інвалідів в Україні”, для під-

приємств, установ, організацій, у тому числі під-

приємств, установ, громадських організацій інвалі-

дів, фізичних осіб, які використовують найману працю, 

установлюється норматив робочих місць для пра-

цевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох відсот-

ків середньооблікової чисельності штатних праців-

ників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 

до 25 осіб, ─ у кількості одного робочого місця 

[10]. 

Протягом 2009 р. послугами служби зайнятості 

скористалося 333,5 тис осіб, які потребують додат-

кових гарантій соціального захисту. Для праце-

влаштування таких громадян на підприємствах, в 

установах і організаціях було заброньовано 26,9 тис 

робочих місць. За скеруванням служби зайнятості 

було працевлаштовано 66,4 тис осіб [5, с. 206]. 

У 2009 р. у громадських роботах взяли участь 

32,7 тис. громадян, які потребують додаткових 

гарантій соціального захисту, професійним нав-

чанням, перенавчанням, підвищенням кваліфікації 

було охоплено 21,9 тис осіб [5, с. 207]. 

Варто відзначити, що позитивні тенденції у 

роботі Державної служби зайнятості пов’язані з 

тим, що за 2009 р. загальні надходження до Фонду, 

у порівнянні з 2008 р., збільшилися на 1041283,4 

тис грн, а у 2010 р., у порівнянні з 2009 р. ─ на 

1385567,4 тис грн. Загальні видатки Фонду за 

2009─2010 рр. також збільшилися (табл. 3). 

Так як у 2009 р. внаслідок фінансово-еконо-

мічної кризи спостерігалося значне зростання без-

робіття, то і виплати допомоги безробітним збіль-

шились удвічі. Позитивні тенденції щодо зниження 

безробіття у 2010 р. дозволили Державному центру 

зайнятості зменшити виплати безробітним і вико-

ристати більше коштів для заходів активної полі-

тики зайнятості. 

Для матеріального забезпечення та надання 

соціальних послуг Державною службою зайнятості 

було витрачено у 2009 р. 4863823,2 тис грн, що 

склало 81,8% усіх видатків Фонду загальнообов’яз-

кового державного соціального страхування Украї-

ни на випадок безробіття, а у 2010 р. відповідно ─ 

4770146,8 тис грн (або 69,6%). У 2010 р. значні 

кошти були спрямовані на створення нових робо-

чих місць для забезпечення зайнятості мешканців 

вугледобувних регіонів 357802,4 тис грн (або 5,2% 

усіх видатків Фонду). Разом з тим, у 2010 р., у 

порівнянні з 2009 р., збільшилися видатки на під-

тримку інформаційно-довідкової системи обслуго-

вування безробітних і склали 178783,5 тис грн; від-

шкодування пенсійному фонду витрат, пов’язаних 

із достроковим виходом працівників на пенсію ─ 

24427,3 тис грн; створення умов прийому, надання 

соціальних послуг та розвиток матеріальної бази 

служби зайнятості – 406654,4 тис грн [6]. 

6. Висновки 
Таким чином, враховуючи рекомендації Міжна-

родної організації праці щодо пом’якшення і подо-
лання світової економічної та фінансової кризи, а 
також її соціальної складової, Державному центру 
зайнятості та його робочим органам варто зосе-
редити свою увагу на питаннях розширення кола 
безробітних осіб, охоплених програмами професій-
ної перепідготовки, скерування державних капіта-
ловкладень на підтримку внутрішнього ринку, 
соціальної інфраструктури, житлового будівництва 
та створення “зелених” робочих місць, у тому числі 
шляхом організації громадських робіт; поглибле-
ння підтримки малих і середніх підприємств та по-
силення соціального діалогу на рівні підприємств, 
галузей і держави. 

 

 

Таблиця  3 

Динаміка загальних надходжень та видатків Фонду за 2005-2010 рр. * 

 

Показники 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Загальні надходження до Фонду, 

тис грн 
2615664,2 2800141,2 3718096,9 4763101,6 5804385,0 7189952,4 

% до ВВП 0,59 0,52 0,52 0,50 0,63 0,66 

Загальні видатки Фонду, тис грн 2525673,8 2959253,0 3584697,4 4753859,1 5947478,1 6856758,7 

% до ВВП 0,57 0,55 0,50 0,50 0,50 0,63 

Статті витрат у % до ВВП       

- виплата допомоги з безробіття 0,27 0,27 0,24 0,24 0,43 0,27 

- заходи активної політики 

зайнятості 
0,13 0,11 0,10 0,12 0,09 0,14 

- утримання виконавчої дирекції 

Фонду та її робочих органів 
0,08 0,09 0,08 0,09 0,09 0,10 

* Ринок праці України у 2010 році: аналітично-статистичний збірник [8] 
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Анотація. Розкриваються особливості спеціалізації національної економіки України, методика 

визначення наявного економічного потенціалу з метою досягнення конкурентоспроможності та прово-

дяться розрахунки домінуючих галузей спеціалізації  економіки України. 
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SPECIALIZATION OF THE NATIONAL ECONOMY: THE FOCUS 

ON COMPETITIVENESS 

Summary. Specialization of the national economy of Ukraine is analyzed, based on the original method of 

determination of the economic potential in order to improve competitiveness. Coefficients of specialisation for the 

economy of Ukraine are calculated.   
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1. Вступ 

Спеціалізація країни все більше почала залежа-

ти від загальних процесів глобалізації, інтернаціо-

налізації, інтеграції. Проблемними в даному аспекті 

залишаються питання певної неготовності націо-

нальної економіки до структурних зрушень, що зу-

мовило падіння показників конкурентоспроможно-

сті провідних секторів економіки, які в загальному 

залишились незмінними: металургія, машинобуду-

вання, авіакосмічна промисловість, сільське гос-

подарство, хімічна промисловість, додатком можна 

вважати туристичну діяльність. Оцінка рівня спе-

ціалізації національної економіки є необхідною 

умовою при розробці стратегій подальшого розвит-

ку економіки України, здійснювати її слід відповід-

но до методик та з урахуванням рівня спеціалізації 

кожного регіону країни.   

Наслідки застосування „наздоганяючої” моделі 

значною мірою зумовили змішаний характер техно-

економічної моделі української економіки, де існують 

сектори різної конкурентоспроможності: для дея-

ких з них характерна низька конкурентоспромож-
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ність галузей і технологій масового використання; 

для інших – значний потенціал можливого викорис-

тання перспективних напрямів фундаментальних і 

прикладних досліджень виробництв; для третіх –  

великі експортні можливості традиційно-індуст-

ріальних і сировинно-транзитних галузей. Виникає 

необхідність переформулювання основних завдань 

економічного національного розвитку з метою 

адаптації національної специфіки країни до нових 

глобальних умов. Нова модель спеціалізації країни 

повинна будуватись з урахуванням сучасних світо-

господарських особливостей та наявного потенціа-

лу країни. Дані питання визначають актуальність 

представленої теми статті. 

Критичний аналіз наукових праць дозволяє зро-

бити висновок про відсутність досліджень, в яких 

детально розглядається міжнародна спеціалізація 

не лише як частина міжнародного поділу праці, а 

основа конкурентоспроможності країни. Терміно-

логічне забезпечення понять, утворених міжнарод-

ною спеціалізації, потребує доопрацювання у зв’яз-

ку з стрімкими трансформаційними глобальними 

процесами. Зовсім відсутні дослідження, в яких би 

наводились методики розрахунку рівня міжна-

родної спеціалізації не на регіональному рівні, а на 

міжнародному. Важливим і малодослідженим зали-

шається питання міжнародної стратегії розвитку 

національної економіки України. Інноваційні мо-

делі передбачають своє впровадження в умовах 

стабільного розвитку країни, що на сьогодні майже 

відсутнє. У зв’язку з внутрішніми негативними 

факторами i зовнішніми технологічними трансфор-

маціями постає питання обґрунтування оптималь-

ної моделі розвитку економіки України, на основі 

встановлення провідних напрямів її спеціалізації, 

через відносне визначення наявного економічного 

потенціалу та в результаті створення умов для 

виробництва міжнародноспеціалізованої продукції, 

конкурентоспроможної на міжнародній арені. 

Метою статті є обґрунтування особливостей 

спеціалізації національної економіки України на 

основі визначення оптимальної методики розрахун-

ку домінуючих галузей економіки.  

Мета статті передбачає вирішення завдань: 

- проведення аналізу галузевої структури на-

ціональної економіки; 

-  визначення методики та проведення розра-

хунків рівня спеціалізації галузей економіки по ре-

гіонам; 

- розкрити наявні методичні підходи до оцін-

ки потенціалу національної економіки; 

- провести розрахунки показників наявного 

економічного потенціалу національної економіки 

для металургійної, хімічної, машинобудівної  галу-

зей промисловості та сільського господарства еко-

номіки України. 

2.Огляд літературних джерел 

Методологічну і теоретичну основу статті скла-

ли роботи провідних вітчизняних та зарубіжних 

учених і фахівців у сфері процесів глобалізації, 

постіндустріального розвитку, конкурентоспроможно-

сті національної економіки, міжнародних іннова-

ційних процесів, зокрема Д. Г. Лук’яненка [8,9],        

О. Г. Білорус [4], Л. Л. Антонюк [3], А. М. По-

ручник [2], А. С. Гальчинський [5], І. М. Мельник 

[10], В.Є. Новицький [11], С.Ю. Пахомов [12], 

Белла Д.[13], Дж. Сакса [14], П. Кругмана [16, 17] та ін. 

3. Аналіз галузевої структури національної 

економіки  

На галузеву структуру економіки України 

впливають різні економічні та природні чинники, в 

тому числі наявний рівень розвитку продуктивних 

сил, темпи зростання (занепаду) виробництва, рі-

вень забезпечення сировинними та паливно-енерге-

тичними ресурсами, інтенсивність реалізації досяг-

нень науки й техніки, міжнародний поділ праці, 

економічна інтеграція [9, c.125].  

Структурний трансформаційний процес в еко-

номіці України набуває нових якісних рис і стає 

невід'ємною частиною світового цивілізаційного 

прогресу. Досвід розвинутих країн показав, що ви-

сокий рівень споживання на індустріальній основі 

досягається дорогою ціною: розтратою земельних 

ресурсів; нераціональним використанням людсько-

го потенціалу; порушенням рівноваги між діяльні-

стю людини та природним середовищем [3, c. 49─51].  

Основним пріоритетом національної економіки 

на сьогоднішній день є піднесення життєвого рівня 

народу, яке можна досягнути перш за все за допо-

могою високого рівня виробництва товарів народ-

ного споживання, включаючи продукти харчуван-

ня. Тому в промисловоcті України можна виділити 

такі напрямки її подальшого розвитку:  

1. Прискорений розвиток усього комплексу га-

лузей, пов'язаних зі створенням сучасної бази ма-

теріально-технічного забезпечення сільськогоспо-

дарського виробництва та переробки.  

2. Пріоритетний розвиток харчової, легкої та 

деревообробної промисловості, освоєння цими га-

лузями широких аспектів внутрішнього ринку.  

3. Розширення масштабів житлового будівни-

цтва. Як відомо, в країнах Заходу динаміка цієї сфе-

ри є основним індикатором внутрішньої економіч-

ної кон'юнктури.  

4. Енергозбереження на основі значного зниже-

ння енергомісткості всіх без винятку галузей.  

До пріоритетних галузей промисловості на да-

ному етапі її розвитку можна віднести: у маши-

нобудуванні – виробництво авіаційної та ракетно-

космічної техніки, суднобудування, енергетичне і 

сільгоспмашинобудування, окремі виробництва 

електронної техніки та засобів зв'язку; у металур-

гійній промисловості – виробництво тонкого авто-

мобільного листа, високоміцних труб, водо- і газо-

провідних труб з покриттям, алюмінієвої фольги і 

губчастого титану, сталевих канатів і арматури;  у 

хімічній і нафтохімічній – виробництво мінераль-

них добрив і хімічних засобів захисту рослин, син-

тетичного корду, полімерів та виробів з них, маг-

нітних стрічок і рентгенівської плівки на лавсано-

вій основі, товарів побутової хімії, автомобільних 

шин і гумових технічних виробів; у деревообробній 

промисловості – виробництво фанери, картону, спе-

ціальних видів паперу, меблів; у промисловості 
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будівельних матеріалів – виробництво високоякіс-

ного скла, крейди, фракційного щебеню, тонких 

облицювальних плит з граніту та бруківки сучас-

ного дизайну; у легкій промисловості – поглиблена 

переробка льону і хмелю, швейне та трикотажне 

виробництва [3, c. 54]. 

У сфері послуг найбільш перспективними є 

телекомунікаційна та транспортні галузі.  

Проаналізувавши наявний стан галузевої струк-

тури України, можна зробити наступні висновки:  

1. Галузева структура економіки України є зас-

таріла, неефективна, не відповідає сучасним рин-

ковим стандартам. Така структура нездатна забез-

печити економічну стабільність у державі, нездатна 

створити умови для подальшого розвитку еконо-

міки та економічного зростання.  

2. Зростання питомої ваги енерго- та матеріало-

містких, а також екологічно небезпечних вироб-

ництв призводить до забруднення навколишнього 

середовища.  

3. Втручання держави в процеси структурної 

перебудови не приносять бажаних результатів, не-

має чіткої структурної політики уряду.  

4. Переважна більшість інвестицій направля-

ється в промисловість, тоді як решта галузей на-

ціональної економіки залишаються поза увагою 

інвесторів.  

5. Жоден з пріоритетів національної економіки 

не має достатніх інвестицій для його реалізації.  

6. Реалізація більшості з пріоритетів розрахо-

вана на 10─15 років. Чисті прибутки за сприятли-

вих умов можливі лише через 5─7 років, а до того 

часу національна економіка має якось розв'язувати 

проблему внутрішнього споживчого ринку.  

Взаємодія всіх галузей економіки України, зу-

мовлена кардинальною зміною структурної та 

інвестиційної політики щодо галузей, що передба-

чає: рішучу орієнтацію виробничих капітальних 

вкладень на реконструкцію і технічне переосна-

щення підприємств, що в кілька разів ефективніше, 

ніж будівництво нових, концентрацію капітальних 

вкладень на основних напрямах, здатних швидко 

забезпечити економічний ефект, визначення про-

порцій у використанні капітальних вкладень з тим, 

щоб забезпечити соціальну орієнтацію економіки, 

пропорційний і збалансований розвиток різних 

галузей. Слід посилити залежність між обсягом ре-

сурсів, що спрямовуються на соціальний розвиток 

областей і окремих регіонів, і результатами діяль-

ності підприємств, розташованих на їхній території.  

Аналіз галузевої структури економіки дозволяє 

визначити превалюючий тип розвитку (промисло-

вий, аграрно-промисловий, аграрний), а також вия-

вити основні чинники економічного зростання, 

екстенсивний чи інтенсивний розвиток. Визнача-

ючи галузеві пріоритети, треба віддавати перевагу 

розвитку галузей, що мають швидкий оборот капі-

талу. Це легка та харчова промисловість, а також 

галузі, що забезпечують їх сировиною. Інша група 

галузей, що потребує пріоритетного розвитку, – це 

наукомісткі галузі промисловості: машинобуду-

вання, хімічна, приладобудування. 

Ефективна галузева структура національної 

економіки є запорукою конкурентоспроможності, 

формування пріоритетних сфер спеціалізації країни 

та їх розвитку. Важливим у даних процесах є виз-

начення рівня спеціалізації кожної галузі. Галузі 

спеціалізації характеризуються показниками: 

коефіцієнтом спеціалізації (Rc): 

Rc = ЧЗ р.і.× РС заг. ÷ ЧЗ заг.і. × РС р.,           (1) 

де ЧЗр.і, ЧЗзаг.і ─ кількість зайнятих в і-й галузі 

спеціалізації в регіоні та по країні загалом;  

РСр, РСзаг ─ чисельність робочої сили в 

регіоні та по країні загалом; 

коефіцієнтом локалізації (Rл): 

Rл = П р.і.× Взаг. ÷ П заг.і × В р.,                    (2) 

де Пр.і, Пзаг.і ─ продукція галузі спеціалізації по 

регіону і по країні загалом;  

Вр, Взаг ─ випуск промислової продукції в 

регіоні та по країні загалом; 

коефіцієнтом міжрегіональної товарності (Rт): 

Rт = Пі.в ÷ П р.і.,                                               (3) 

де Пі.в ─ продукція галузі спеціалізації, яка вивози-

ться за межі регіону. 

Галузі, по яких зазначені коефіцієнти переви-

щують 1, крім Rт, є галузями спеціалізації даного 

регіону, а їх розвиток повинен стимулюватися. 

Проведемо розрахунки, спираючись на статистичні 

показники Держкомстату України, враховуючи, що 

кількість робочої сили в Україні на 2010 р. стано-

вить 20321 тис осіб, загальна чисельність зайнятого 

населення України 18365,0 тис осіб,  зайнятість у 

провідних галузях національної економіки України 

на 2010 р. (тис осіб) [19]. Отримані коефіцієнти 

спеціалізації для економіки України по регіонам є 

наступними: 

 

Область  

України 

Промис

ловість 

Сільське 

господа-

рство 

Сфера 

послуг 

Вінницька 0,8 1,7 0,5 

Волинська 0,3 0,4 0,2 

Дніпропетровська 1,4 1,2 0,5 

Донецька 1,6 0,4 0,5 

Житомирська 1,1 0,7 0,6 

Закарпатська 0,4 1,3 1 

Івано-Франківська 1,1 0,5 0,6 

Запорізька 1,3 1,3 0,3 

Київська 1,2 0,5 1,3 

Кіровоградська 1 0,7 0,8 

Луганська 1,9 0,4 0,4 

Львівська 0,9 1,9 0,3 

Одеська 0,5 0,4 1 

Миколаївська 1,5 0,9 0,5 

Полтавська 0,7 2,5 0,4 

Рівненська 1,1 1,3 0,4 

Сумська 0,7 1,6 0,6 

Тернопільська 0,3 1,3 0,7 

Харківська 1,6 0,4 0,8 

Херсонська 0,7 2,6 0,7 

Черкаська 1,2 1,5 0,4 

Чернігівська 0,6 0,7 0,7 

Хмельницька 0,9 0,7 0,4 

Чернівецька 1,2 0,9 0,6 

АР Крим 0,6 0,4 1 

Джерело: розраховано автором за даними Держкомстату 
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Дані таблиці підтверджують особливості спе-

ціалізації національної економіки, домінування роз-

витку промисловості (а саме металургії та машино-

будування, хімічної промисловості) в 13 областях 

країни, в одинадцяти областях спеціалізацію на 

сільському господарстві, розвиток сфери  послуг є 

недостатнім і представлений як галузь спеціалізації 

лише в 4 областях. Цікавим і в той же час негатив-

ним є факт відсутності позитивного коефіцієнту 

спеціалізації по всім галузям в області, можна від-

значити лише Дніпропетровську, Запорізьку, Чер-

каську, в яких промисловість та сільське господар-

ство є напрямками спеціалізації. Більшу частину 

регіонів  не можна визначити як спеціалізовані або 

конкурентоспроможні. Це формує загальний рівень 

конкурентоспроможності всієї національної еконо-

міки. Визначають її як таку, в якій домінує промис-

ловість та сільське господарство з сировинними 

перевагам та значними структурними коливаннями. 

4. Методичні підходи до оцінки потенціалу 

національної економіки 

Досліджуючи наявні методичні підходи до 

оцінки потенціалу країни, варто зазначити, що 

авторами розглядаються різноманітні методики 

аналізу та оцінки окремих структурних складових 

стратегічного потенціалу (фінансового, трудового, 

виробничого, інформаційного, інфраструктурного, 

зовнішньоекономічного, інвестиційного, природно-

ресурсного, інноваційного тощо), проте відсутні 

роботи, де було б запропоновано комплексну мето-

дику аналізу та оцінки потенціалу національної 

економіки.  

У зв’язку з цим виникає необхідність більш де-

тального вивчення різних підходів до виміру та 

оцінки економічного потенціалу регіону та роз-

робка нових, що відповідають сучасним процесам в 

економічній системі. Одним з радянських еконо-

містів, який займався проблемою сутності та струк-

тури економічного потенціалу, був Б. М. Мочалов. 

При оцінюванні вартості економічного потенціалу, 

він пропонував розглядати її як суму вартості вит-

рат минулої праці у вигляді основних виробничих 

фондів (ВФ) та матеріальних витрат (М), які вхо-

дять до складу валового суспільного продукту, а та-

кож витрат праці на створення національного дохо-

ду (НД) плюс вартісна оцінка природних ресурсів 

[258, с. 60]. Цей підхід до розрахунку економічного 

потенціалу притаманний для поглядів того часу, 

коли був проголошений економічний закон соціа-

лізму: чим більше розмір і темпи зростання потен-

ціалу країни, тим швидше має зростати національ-

ний дохід, його фонди споживання та накопичення, 

які визначають рівень народного споживання та 

темпи розширеного відтворення. 

О. Ф. Балацький під час розгляду структури 

економічного потенціалу виділяє  в його складі 

активну та пасивну частини в залежності від сту-

пеня залучення в господарський обіг та відповідно 

оцінити економічну ефективність витрат у відтво-

ренні економічного потенціалу та його елементів. 

Дослідженням методик оцінки економічного 

потенціалу займався О. М. Тищенко, який розробив 

методику інтегральної оцінки ефективності вико-

ристання ЕП з урахуванням впливу складових його 

елементів, яка ґрунтується на використанні методів 

таксономічного аналізу та моделі еластичності. В 

основу цього методу покладені розрахунки впливу 

різних ознак інвестиційного, інноваційного, при-

родно-ресурсного та трудового потенціалів на 

інтегральну оцінку ефективності використання ЕП. 

Після вивчення цього методу можна сказати, що 

він достатньо складний та потребує спеціальних 

знань із математики. Але результати його засто-

сування є достатньо переконливими. 

За Д. В. Клиновим та Т. В. Пепою [7, с. 36], 

економічний потенціал країни за рік розрахову-

ється як сукупний потенціал країни; економічний 

потенціал ресурсів, не використаних в даному році 

для потреб суспільного виробництва; додаткові но-

ві потужності, освоєні за рік і використані в сус-

пільному виробництві. 

Ще одним поглядом на проблему вимірювання 

економічного потенціалу є методика оцінки еконо-

мічного потенціалу О. М. Климахіної [7, с. 37].  

Вона пропонує розглядати різницю між обсягами 

виробництва у період підйому та спаду як по-

тенціал, використовуючи ланцюжок складових еле-

ментів: товар – група товарів – підприємство – 

регіон. Цей метод дозволяє визначити рівень роз-

витку виробничих сил та пріоритетні напрями гос-

подарської діяльності по регіонах. Недоліком його 

є те, що він враховує тільки виробничу складову 

економічного потенціалу. А такі важливі складові 

економічного потенціалу, як природні, трудові, 

інвестиційні, інноваційні та інші, –  не враховані. 

Здійснений аналіз дає змогу дійти висновку, що 

не має єдиної методики, яка б дала змогу оцінити та 

прорахувати не тільки ресурсну складову еконо-

мічного потенціалу, але й не використані можли-

вості. В Україні домінуючою складовою економіч-

ного потенціалу є природні ресурси та майже повна 

відсутність інноваційного чинника, що не може 

підтримувати спеціалізацію країни довгий час та 

сприяти визначенню її як конкурентоспроможної 

економіки. У зв’язку з цим найбільш ефективною 

методикою розрахунку економічного потенціалу 

країни може бути поєднання всіх складових, а саме 

виробничої, інноваційної, ресурсної, інвестиційної, 

а саме структурно–темпоральне визначення ефек-

тивного використання наявного економічного по-

тенціалу країни. 

5. Структурно-темпоральне визначення 

ефективного використання наявного 

економічного потенціалу країни  

Розрахунки мають базуватися на кількісних по-

казниках витрат всіх складових за рік у певну га-

лузь національної економіки, а саме сума витрат на 

утримання визначеної кількості робочої сили, що 

зайнята на виробництві галузей економіки; кіль-

кості природних ресурсів, що використовуються 

при діяльності певної галузі; кількості інвестицій 

вкладених протягом року в функціонування галузі; 

кількості інноваційних технологій, запроваджених 
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у галузі протягом року, вимірюється показником 

обсягу реалізації  інноваційної продукції. 

В даній методиці слід враховувати, що змен-

шення рівня використання природних ресурсів та 

робочої сили не обов’язково свідчить про активне 

використання інноваційної складової, технічного 

забезпечення галузі, це може підтверджувати прос-

те скорочення даних ресурсів або нераціональне 

використання інвестиційних та інноваційних впро-

ваджень. Для підтвердження таких висновків до-

цільним є розрахунок виробничих показників за 

будь-якої з вищезазначених методик. Методика ви-

значення ефективного використання наявного еко-

номічного потенціалу переслідує іншу ціль – визна-

чити галузь, яка потребує найбільшого розвитку з 

точки зору спеціалізації країни.  

На основі статистичних даних Держкомстату 

України, отримано розрахунки для металургійної, 

хімічної, машинобудівної галузей промисловості та 

сільського господарства економіки України за 2010 

р. [8, c. 254], які дають можливість підсумувати, що 

показники робочої сили є значно нижчими за пока-

зники інвестиційного та інноваційного забезпечен-

ня галузей, що розглядаються. Це підтверджує ни-

зьку вартість робочої сили, вичерпне використання 

природних ресурсів та неконтрольоване залучення 

інвестицій та інновацій. Спираючись на визначені 

дані можна встановити коефіцієнт ефективності 

використання наявного економічного потенціалу 

галузі з формули (4): 

                    Кеф.= ∑ В/ П,                               (4) 

де    В – витрати на дану галузь економіки,  

П – прибуток від галузі. 

 

Галузь 

Прибуток 

у бюджет 

(млн грн) 

Коефіцієнт 

ефективності 

Чорна металургія 949864 0,01 

Хімічна 

промисловість 
23876 1,3 

Машинобудування 613400 0,5 

Сільське 

господарство 
34218 0,04 

Джерело: Офіційний сайт Держкомстату України 

 

У випадку, якщо коефіцієнт більше або дорів-

нює одиниці використання економічного потен-

ціалу є ефективним, якщо коефіцієнт менше оди-

ниці – потенціал використовується неефективно.  

Наведена методика визначення ефективного ви-

користання наявного економічного потенціалу є не-

обхідною для визначення місця даної галузі в еко-

номіці країни з метою встановлення ефективного 

чи неефективного використання факторів необхід-

них для її функціонування. В випадку вищезазна-

чених розрахунків очевидними є значні витрати 

інвестиційних та інноваційних впроваджень та від-

носно незначні витрати робочої сили та природних 

ресурсів, але, розглянувши детальніше прибутки у 

ВВП країни від даних галузей народного госпо-

дарства, можна сказати про перевищення витрат 

над прибутками і, відповідно, неефективність вико-

ристання наявного економічного потенціалу. 

6. Висновки та пропозиції 

Визначена методика структурно–темпорально-

го характеру дозволяє провести розрахунки ефек-

тивного використання наявного економічного по-

тенціалу національної економіки, які показали його 

неефективне використання, і, відповідно, низькій 

рівень конкурентоспроможності національної еко-

номіки і, як результат, необхідність вибору нової 

моделі спеціалізації країни [8]. Необхідним у да-

ному питанні є обґрунтування сучасного етапу рин-

кової трансформації економіки України, яка харак-

теризується погіршенням її галузевої структури та 

інвестиційним спадом, що матиме довгострокові 

негативні наслідки для економічного зростання. 

Розвиток економіки країни, який має базуватися на 

інноваційному розвитку, уповільнюється, що по-

вертає Україну до 2-го, 3-го технологічного укладу, 

проте дає шанс на прогресивний активний розви-

ток, у разі вибору нової моделі розвитку національ-

ної економіки. 
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Дем’янчук Ю. І. 

Анотація. На підставі огляду найважливіших результатів емпіричних досліджень проаналізовано 

засадничі механізми впливу надходжень від працюючих за кордоном (приватних трансфертів) на 

приватне споживання, інвестиції, елементи людського капіталу та розвиток інфраструктури. Показано 

суперечливий характер впливу приватних трансфертів залежно від особливостей окремих країн-

отримувачів приватних трансфертів. Cтисло розглянуто особливості приватних трансфертів в Україні.  

Ключові слова: приватні трансферти, споживання, інвестиції, людський капітал, інфраструктура  

 Demianchuk Y. 

THE WAY OF USING PRIVATE REMITTANCES IN THE COUNTRIES 

WITH HIGH MIGRATION ACTIVITY 

Summary. Based on the review of main empirical results, basic mechanisms of the remittance effects on 

private consumption, investments, human capital and infrastructure projects are analyzed. An ambiguous country-

specific impact of remittances is highlighted. Specific features of remittances in Ukraine are considered in brief.   

1. Вступ 

Попри відмінності у структурі економіки, ха-

рактеристиках соціально-економічних процесів, де-

мографічних та географічно-кліматичних умовах, 

країни з високою міграційною активністю населе-

ння об’єднує підвищена залежність від приватних 

трансфертів. За підсумком 2009 р. країною–світо-

вим рекордсменом з отримання коштів від працю-

ючих за кордоном є Таджикистан – 35% від ВВП 

(рис. 1б). Значні приватні трансферти також отри-

мують Лесото, Ліван, Молдова ( ), 

Боснія і Герцеговина, Сербія, Філіппіни, країни 

Центральної Америки ( ) (рис. 1а). 

У Китаї, Індії та Мексиці приватні трансферти 

порівняно невисокі у відносному вимірі, але ста-

новлять значну суму в абсолютному вимірі. У біль-

шості країн Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) 

приватні трансферти перебувають у межах від 2 до 

6% від ВВП. В Україні офіційно приватні транс-

ферти становлять 2% від ВВП, але з певністю цей 

показник є набагато вищим з урахуванням неофі-

ційних каналів переказу коштів від працюючих за 

кордоном.  

Якщо в 1960–1970-х рр. переважно вважалося, 

що приватні трансферти фінансують приватне спо-

живання і придбання нерухомості, не створюючи 

http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ukrstat.gov.ua%2F&ei=NDJoTZiQOMGhOqvOjKUL&usg=AFQjCNE8eAbX99mkHe9dcPWhUH2MsTsBWg
http://ukrexport.gov.ua/


 

 32 

відчутних динамічних ефектів для довгострокового 

зростання, то в 1980-х рр. дослідницькі акценти 

змістилися у бік зменшення майнової нерівності, 

поліпшення інвестиційної перспективи та розвитку 

людського капіталу [50, с. 1135─1198]. Здебільшо-

го емпіричні дослідження показують зростання до-

ходу внаслідок надходжень приватних трансфертів 

[14, с. 89–114; 15, с. 3275─3286; 46, с. 154─156; 47, 

с. 65─66], передусім для бідніших країн [57], однак 

не бракує досліджень, що демонструють нейтраль-

ний або навіть негативний вплив [16; 58; 59, с. 

55─81]. Подібною суперечливістю відрізняються 

дослідження для України. Як показують праці 

А.Гайдуцького [1;2;3;4], О.Дубового [6], О.Іляш 

[7], Л.Курій [9], О. Кушнірук-Ставничої [10] при-

ватні трансферти можуть розглядатися чинником 

економічного зростання, але не без серйозних за-

стережень. Загалом вартують уваги механізми 

впливу приватних трансфертів на окремі компонен-

ти сукупного попиту та пропозиції, що в підсумку 

складають основу трансмісійного механізму між 

приватними трансфертами і доходом ─ ВВП або 

 . 

Мета статті – узагальнити найбільш поширені 

теоретичні аргументи (

) та емпіричні ре-

зультати щодо використання приватних трансфер-

тів у країнах Латинської Америки, Азії, Східної 

Європи та колишнього Радянського Союзу з висо-

кою міграційною активністю. Спочатку проведено 

аналіз впливу приватних трансфертів на видатки 

домашніх господарств, далі систематизовано мож-

ливості використання міграційного капіталу для 

розвитку малого та середнього бізнесу, акумуляції 

людського капіталу і модернізації інфраструктури.  

2. Приватне споживання  

Традиційно збільшення приватного споживан-

ня розглядається основним механізмом викорис-

тання приватних трансфертів у країнах-акцепторах. 

У неокласичних моделях підстави [47] для цього 

створено доцільністю згладжування приватного 

споживання та заощаджень, а також диверсифікації 

ризику [60; 61]. У звичному кейнсіанському кон-

тексті приватні трансферти створюють ефект муль-

типлікатора споживчих видатків, коли виникає до-

датковий стимулюючий вплив за рахунок поширен-

ня видатків домашніх господарств-отримувачів ва-

лютних коштів на решту сегментів економіки [47, 

с. 154─156; 55, с. 157─175]. 

Емпіричні підтвердження гіпотези про вагоме 

збільшення приватного споживання внаслідок ви-

користання приватних трансфертів знайдено для 

більшості країн Латинської Америки [14, с. 89─114; 

20]. З-поміж інших країн свідчення на користь спри-

ятливого впливу приватних трансфертів на приват-

не споживання знайдено для Марокко, Пакистану, 

Індії та країн Середземноморського басейну [47, с. 

66], а також для  Молдови [8], Грузії і України [63]. 

У Таджикистані майже 80% приватних трансфертів 

використовуються для придбання товарів першої 

необхідності та сплати раніше зроблених боргів; 

порівняно незначні заощадження згодом викорис-

товуються для придбання нерухомості. Водночас у 

Вірменії заощаджується до 40% приватних транс-

фертів, що природним чином обмежує стимулю-

ючий ефект у приватному споживанні [66]. В 

Албанії надходження від працюючих за кордоном 

супроводжуються надміру оптимістичними очіку-

ваннями майбутнього доходу, що додатково збільшує 

приватне споживання [23].   

Для Мексики отримано значення мультипліка-

тора в межах 2,7─3,2 залежно від типу домашнього 

господарства – сільське чи міське [13], Греції ─ від 

1,7 до 2 [33, с. 131─168], проте в окремих дослідже-

ннях для інших країн значення мультиплікатора до-

сягає 4, а це означає, що кожен долар надходжень 

від працюючих за кордоном збільшує внутрішній 

попит на 4 долари [47, с. 68]. Як зауважено А. Церо-

ном, ефект мультиплікатора залежить від схильності 

до заощаджень та попиту на імпорт [46, с. 5─29]. 

Найбільший ефект забезпечує використання при-

ватних трансфертів для житлового будівництва.  

Відповідну логіку неважко проілюструвати на 

українському ґрунті. Як стверджує А. Гайдуцький, 

завдяки мультиплікаційному ефекту не лише зрос-

тає споживчий попит населення, але й збільшують-

ся доходи бюджетів через сплату прямих і непря-

 

  
а) вибрані країни світу;            б) країни ЦСЄ: 

Рис. 1. Країни-отримувачі приватних трансфертів (% від ВВП), 2009 р. 

Джерело: Cвітовий банк 
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мих податків [2, с. 50─66]. Подібні залежності іден-

тифіковано для Грузії та Киргизстану [63].   

Такі сприятливі наслідки простежуються не 

завжди, а стимули для приватного споживання не 

обов’язково означають збільшення обсягів вироб-

ництва. Не заперечуючи сприятливого згладжува-

ння приватного споживання, експерти МВФ не 

знайшли відповідного сприятливого впливу на дов-

гострокове економічне зростання [16]. Подібний 

результат отримано К. Бартолом’ю і А. Тихоненко 

для 7 з 13 країн Північної Африки та Середземно-

морського басейну [58]. Негативну кореляцію між 

приватними трансфертами і зростанням ВВП підт-

верджено для 113 країн за даними 1970─1998 рр. 

[21, с. 53─81]. Якщо надходження приватних тран-

сфертів не доповнено збільшенням пропозиції това-

рів і послуг, можна очікувати на „перегрів” еко-

номіки та його наступну рестрикційну корекцію, 

що забезпечує сумарний негативний вплив [61, с. 

27]. Загалом не виключена поява ефекту „голланд-

ської хвороби”, коли зміцнення грошової одиниці 

та прискорення інфляції внаслідок підвищеного по-

питу на товари внутрішньої торгівлі створюватиме 

перешкоди для розвитку конкурентоспроможного 

експортного сектора [67]. Додатковий негативний 

імпульс виникає у випадку виїзду за кордон квалі-

фікованої робочої сили, тоді як еміграція низько-

кваліфікованої робочої сили за умов високого без-

робіття не створює особливих проблем.  

Обмежений вплив приватних трансфертів на 

економічне зростання для Туреччини пояснюється 

якраз надмірною схильністю до приватного спожи-

вання, а також перманентним характером приват-

них трансфертів (це посилює мотивацію для спожи-

вання). Водночас не знайдено зв’язку між приват-

ними трансфертами і споживанням залежно від до-

ступу домашніх господарств до фінансового ринку. 

Протилежний результат отримано М. Шрутен для 

країн колишнього Радянського Союзу, адже обме-

жений доступ до кредитних ресурсів стає чинником 

збільшення приватних трансфертів, що надалі пере-

дбачає відповідні стимули для трудової міграції; 

водночас виявлено стабільність надходжень від 

працюючих за кордон [57].  

Такий результат є привабливим для України, 

адже в післякризових 2010─2011 рр., за умови втра-

ти можливостей споживчого кредитування та по-

чатку урядової програми зменшення соціальних 

пільг, приватні трансферти виглядають чи не єди-

ним стимулятором приватного споживання. По-

трібно зауважити, що підвищенню ролі приватного 

споживання як чинника згладжування приватного 

споживання у домашніх господарствах об’єктивно 

сприяла девальвація гривні з 5 до 8 грн за долар. Як 

показали С. Мохапатра і Д. Раджа, прямий зв’язок 

між обсягами трансфертів і девальвацією грошової 

одиниці є стандартною рисою багатьох досліджень 

[68, с. 203─213]. Враховуючи припущення про 

„залежний” характер української економіки, не 

менш важливо, що за умови використання приват-

них трансфертів на приватне споживання відпо-

відний вплив на рівень добробуту залежить від 

порівняльної інтенсивності використання чинників 

виробництва у секторах товарів внутрішньої і зов-

нішньої торгівлі [26]. Для країн колишнього 

Радянського Союзу стверджується, що пов’язане з 

приватними трансфертами зміцнення грошової оди-

ниці може перешкоджати конкурентоспроможності 

експортного сектора [51].  

3. Розвиток малого і середнього бізнесу 

Становлення малих і середніх підприємств тра-

диційно розглядається одним із найважливіших 

інвестиційних механізмів приватних трансфертів, 

що дозволяє підвищити ефективність виробництва, 

збільшити заробітну плату [69] або обійти фінан-

сові обмеження, зокрема внаслідок неможливості 

отримання банківських кредитів [70, с. 144─152]. 

Приватні трансферти можуть порівняно самостійно 

впливати на ефективність інвестиційного процесу 

через підвищення якості фінансових інститутів 

[16]. C. Мохамед і М. Сідіропулос показали, що для 

країн Північної Африки позитивний вплив приват-

них трансфертів на економічне зростання здійснює-

ться саме внаслідок прямого і опосередкованого впли-

ву на фінансові та інші інституції [71, с. 181─194].  
Не виключено, що розвитку приватної ініціа-

тиви сприятиме те, що професіонали вищої квалі-
фікації, емігрувавши в більш розвинені країни, на-
далі сприяють залученню інвестицій, технологій, 
ідей та більш ефективних стандартів ведення біз-
несу. В такому контексті слабнуть побоювання 
щодо “втечі мізків” ( ). Стимулю-
вання інвестицій приватними трансфертами іденти-
фіковано для Філіппін [72], Мексики [46, с. 529]. 
Досить часто приватні трансферти сприяють тако-
му збільшенню внутрішніх заощаджень, що слугує 
джерелом фінансування інвестицій. Подібні ре-
зультати нещодавно отримано К. Найдіч і Р. Вра-
нчеану для 25 країн ЦСЄ та Центральної Азії [69].  

Водночас не бракує окремих критичних заува-
жень щодо інвестиційної спрямованості приватних 
трансфертів. С. Дрінквотер, Р. Левайн і П. Лотті для 
даних 20 країн Південної Європи, Північної Афри-
ки, Латинської Америки та Азії за 1970─2000 рр. 
отримали, що інвестиційний ефект від приватних 
трансфертів дозволяє зменшити безробіття, однак 
це може компенсуватися зменшенням пропозиції 
робочої сили внаслідок зменшення різниці між 
доходом працюючих та непрацюючих громадян 
[28]. Обидва ефекти взаємно нейтралізують один 
одного, так що впливу на норму безробіття немає. 
Такий результат може означати відсутність належ-
ного інвестиційного клімату або недостатню під-
тримку інвестиційних ініціатив, зокрема на основі 
дофінансування з боку державних структур, як це 
практикують країни Латинської Америки. 

4. Людський капітал 
Позитивний зв’язок між приватними транс-

фертами і елементами людського капіталу, як осві-
та, стан здоров’я, соціальна активність тощо, є 
стандартною характеристикою міграційного проце-
су. Хоча виїзд кваліфікованої робочої сили за кор-
дон традиційно вважають великою проблемою 
країн з невисоким рівнем економічного розвитку, 
які програють в конкуренції за кадри високої квалі-
фікації більш розвиненим країнам [35; 58, с. 201─225; 
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59], включно зі зменшенням приватних трансфертів 
від більш кваліфікованих мігрантів [29], останнім 
часом не бракує свідчень, що емірація кваліфіко-
ваних кадрів дає можливість отримати істотні виго-
ди країнам-донорам ─ як безпосередньо ─ внаслі-
док повернення вчорашніх мігрантів у країни пос-
тійного проживання, так і опосередковано ─ через 
збільшення приватних трансфертів [19, с. 631─652; 
27; 39; 75, с. 287─303], передусім для осіб з най-
вищим рівнем кваліфікації [31].  

Механізмів сприятливого впливу декілька.  
По-перше, виникають можливості для підви-

щення попиту на освітні послуги, оплату витрат на 
охорону здоров'я, комунальні послуги тощо, які 
мають важливе значення для збільшення обсягів і 
поліпшення структури людського капіталу. Як 
стверджують експерти Світового банку, вкупі з під-
вищенням добробуту та умов проживання це ство-
рює кращу перспективу для майбутніх поколінь [76]. 
Емпіричні свідчення щодо позитивного зв’язку між 
приватними трансфертами і людським капіталом 
знайдено для країн Латинської Америки [30, с. 1─18; 
20, с. 1143─1154], Азії [73], Північної Африки [54].  

По-друге, приватні трансферти сприяють фор-

муванню добре організованих стійких мереж, що 

забезпечують циркуляцію фінансового, культурно-

го і людського капіталів, а також інформацій та 

ідей. Мексика першою  почала залучати колективні 

трансферти для реалізації важливих інвестиційних 

проектів, а на сьогодні цей приклад активно нас-

лідують країни Центральної Америки та Карибсь-

кого басейну з великими діаспорами [64] . Власні 

приклади активного залучення капіталу діаспори, 

який можна розглядати різновидом приватних 

трансфертів, демонструють Китай, Індія і Тайвань.  

По-третє, приватні трансферти сприяють аку-

муляції соціального капіталу внаслідок зменшення 

рівня бідності населення, збільшення кількості 

населення, що відноситься до середнього класу, 

зменшення рівня безробіття шляхом полегшення 

напруги на ринку праці внаслідок зовнішньої міг-

рації та зниження навантаження на одне робоче 

місце, підвищенню забезпеченості населення жит-

лом, зниженню рівня захворюваності, підвищення 

рівня освіченості громадян та полегшення доступу 

до отримання вищої освіти більшої когорти насе-

лення. Немає побоювань, що міграція робочої сили 

створить небажану „втечу мізків”, хоча при виїзді 

більш кваліфікованої робочої сили обсяги транс-

фертів зменшуються [29]. Водночас для країн-

сусідів ЄС Й. Шіопу і Н. Зігфрид отримали, що 

виїзд за кордон кваліфікованих робітників веде до 

збільшення надходжень приватних трансфертів 

[54]. Нещодавно М. Бейн, Ф. Докьє і Х. Рапопорт за 

даними 127 країн підтвердили теоретичні припу-

щення, що міграція робочої сили підвищує очікува-

ну віддачу на інвестиції в людський капітал і таким 

чином стимулює „акумуляцію мізків” (англ. brain 

gain) [19, с. 631─652]. Аналогічний результат отри-

мано у двох інших дослідженнях [41; 23].  

Подібно до інших напрямів використання при-

ватних трансфертів, не бракує  також суперечливих 

оцінок. Ж. Понс, І. Олів’є та М. Онофа не запере-

чують, що приватні трансферти позитивно впли-

вають на приватне споживання та видатки на освіту 

й охорону здоров’я, але не на якісні результати нав-

чання [48]. Такий вислід може означати брак моти-

вації, тим паче з врахуванням того, що для дітей 

мігрантів ймовірніше відвідувати приватні школи. 

Для Мексики Д. МакКензі і Х. Рапопорт встанови-

ли, що приватні трансферти послаблюють стимули 

для навчання (

 [44]. А. Кокс і М. Урета виявили, що 

приватні трансферти знижують відвідуваність шкіл 

у Сальвадорі, а це може бути одним з механізмів 

гальмування динаміки економічного зростання ─ 

через погіршення якості людського капіталу [75].  

Як стверджують Д. Файнзільбер і Д. Лопес, у 

країнах Латинської Америки амплітуду позитивних 

ефектів від приватних трансфертів знижує те, що 

вони отримуються порівняно заможними родинами 

[78, с. 1─18]. У Молдавії видатки на освіту сімей 

мігрантів не відрізняються від середнього рівня, але 

визнається, що наявність приватних трансфертів 

створює кращі можливості для успіху в трудовій 

діяльності [46]. Водночас приватні трансферти по-

гіршують стан людського та соціального капіталу. 

Для Боснії і Герцеговини отримано, що надходже-

ння від працюючих за кордоном сприяють збіль-

шенню міграції молодих осіб з високим рівнем 

освіти та добрим станом здоров’я, а це має негатив-

ний вплив на ринок робочої сили та економічний 

розвиток загалом [25].  

Використання приватних трансфертів в Україні 

для підвищення освітнього рівня (

), наголошує Я. Пилінський 

[11, с. 102]. Водночас О. Іляш звертає увагу, що 

збільшення трудової міграції з України може мати 

низку негативних наслідків, які актуальні в контек-

сті використання приватних трансфертів як чинни-

ка людського капіталу: а) зростання структурного 

безробіття, б) посилення криміналізації суспільства та 

зниження рівня  якості життя, в) посилення дифе-

ренціації рівня оплати праці в регіональному і 

секторальному розрізах [7, с. 54─56]. Загалом мож-

на погодитися, що проблему надходження мігра-

ційного капіталу слід визнати не лише важливою 

компонентою сукупного попиту або чинником рів-

новаги фінансового ринку, але й генератором 

соціально-економічного розвитку [14]. 

5. Інфраструктура 
Використання на розвиток інфраструктури 

звично розглядається одним з важливих механізмів 
підсилення сприятливого впливу приватних транс-
фертів [41, с. 833─838]. Точніше, емпіричні дослід-
ження показують, що міграція робочої сили спо-
чатку має негативний вплив через втрату робочої 
сили, але з часом переважає сприятливий вплив на 
розвиток інфраструктури, хоча для цього може ви-
магатися не менше двох десятиліть [76, с. 158─189].   

У багатьох країнах існують асоціації трудових 
мігрантів, які реалізують проекти спільного вико-
ристання міграційного капіталу на розвиток сфери 
охорони здоров'я, освіти, соціальної інфраструк-
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тури окремих регіонів, міст та селищ у країнах по-
ходження. Перевагою такого використання приват-
них трансфертів є зацікавленість місцевих органів 
влади у реалізації відповідних інфраструктурних 
проектів. Передусім об'єднання мігрантів і соціаль-
не спрямування міграційного капіталу мають добру 
перспективу у формуванні й реалізації соціальної 
політики розвитку сільських територій. 

Одним з найкращих прикладів відповідного ви-
користання приватних трансфертів є Мексика, де 
розроблено державні програми спільного фінансу-
вання інфраструктурних проектів за участю асоціа-
цій вихідців з однієї місцевості окремих країн ре-
гіону ( ). Приміром, у 
штаті Сакатека на кожен долар інвестицій у місце-
ву інфраструктуру (

) з державного бюджету доплачують 
від двох до трьох доларів. За перші вісім років реа-
лізовано понад 400 проектів загальною вартістю 4,5 
млрд доларів. У 2005 р. мексиканські HTA зібрали 
близько 20 млн доларів на інфраструктурні проек-
ти, а відповідне державне дофінансування  станови-
ло 60 млн доларів. На сьогодні такий підхід намa-
гаються повторити країни Центральної Америки та 
Карибського басейну [64]. У Сальвадорі програма 
Unidos por la Solidaridad („

) передбачає внесок відповідної HTA на рівні 
щонайменше 10% від загальної вартості проекту 
[47]. В 1999─2003 рр. реалізовано 45 проектів 
вартістю 11,3 млн доларів, з яких 2,1 млн доларів 
становили приватні трансферти. В 2003 р. сальва-
дорський банк Banco Agricola ініціював власну 
програму Unidas por El Salvador, що передбачає 
надання частини коштів від зроблених через цей 
банк переказів для фінансування місцевих інфра-
структурних проектів. У 2005 р. аналогічну програ-
му для Мексики вартістю 1,25 млн доларів оголоси-
ла компанія Western Union. В Еквадорі власна прог-
рама „модернізуй свою околицю” передбачає залу-
чення грошей мігрантів для асфальтування доріг; 
цікавим виглядає надання державних коштів 
церковним парафіям, які з успіхом мобілізують 
фінансові ресурси від працюючих з кордоном [47].  

У Малі надходження від працюючих за кор-
доном використовуються для будівництва шкіл та 
медичних закладів [44]. В Індії на розвиток інфра-
структури використовують 10% отриманих приват-
них трансфертів. Окремі країни періодично про-
дають облігації для мігрантів у рамках програм фі-
нансування інфраструктурних проектів (

, хоча більшість країн вико-
ристовують такий механізм одноразово, приміром, 
для фінансування державного боргу, реалізації 
національних програм будівництва соціальної інф-
раструктури, зруйнованої внаслідок природних 
катаклізмів чи військових конфліктів [1]. У такому 
контексті заслуговує уваги пропозиція щодо емісії 
валютних облігацій у середовищі української тру-
дової міграції, що може сприяти розвитку інфраст-
руктурних та соціальних проектів для малих міст і 
сільської місцевості, звідки населення переважно 
виїжджало на заробітки [1, с. 117─127].  

З іншого боку, в українському контексті не 
варто нехтувати висновком на підставі оцінювання 
перехресної вибірки 111 країн, що приватні транс-

ферти погіршують якість державного управління, 
включно з посиленням корупційних тенденцій та 
погіршенням правових норм. Вагомого впливу при-
ватних трансфертів на розвиток інфраструктури не 
помічено для Молдови. Для Грузії експерти реко-
мендують використання приватних трансфертів для 
зниження трансакційних коштів (це передбачає 
розвиток транспортної та іншої інфраструктури), 
що повинно підсилити стимули для сімейних аграр-
них підприємств внаслідок поєднання надходжень 
від працюючих за кордоном з механізмами мікро-
фінансування задля збільшення заощаджень та 
інвестицій [62].  

6. Висновки 
Суперечливі оцінки впливу приватних транс-

фертів на динаміку економічного зростання можуть 
пояснюватися відмінним впливом на окремі компо-
ненти сукупного попиту ─ приватне споживання та 
інвестиції. Переважно приватні трансферти дозво-
ляють отримати мультиплікативний ефект у при-
ватному споживанні, але за умови очікувань вищо-
го перманентного доходу може виникнути послаб-
лення стимулів до праці та заощаджень, що стає 
чинником гальмування динаміки економічного зро-
стання. Якщо немає достатніх стимулів для збіль-
шення пропозиції товарів і послуг, може відбува-
тися інфляційний „перегрів” економіки, а в поєд-
нанні зі зміцненням грошової одиниці можуть ви-
никати рецидиви „голландської хвороби”, коли від-
бувається гіпертрофований розвиток внутрішнього 
ринку коштом занепаду експортного сектора. Об-
межений доступ до фінансових ринків може стиму-
лювати трудову міграцію як засіб фінансування 
інвестиційної діяльності за допомогою приватних 
трансфертів, однак не виключено, що збільшення 
надходжень від працюючих за кордоном викорис-
товуватиметься для посилення еміграції робочої си-
ли з високим освітнім рівнем або скорочення про-
позиції робочої сили внаслідок зменшення різниці 
між доходом працюючих і непрацюючих громадян.    

Емпіричні дослідження не заперечують, що 
приватні трансферти стимулюють розвиток малого 
і середнього бізнесу, однак це може нівелюватися 
зменшенням пропозиції робочої сили внаслідок 
сприятливого ефекту добробуту. Вкрай важливо, 
щоб приватні трансферти сприяли акумулюванню 
людського капіталу через підвищення попиту на 
освітні послуги, охорону здоров’я, а також змен-
шення бідності. Водночас позитивні ефекти можуть 
згладжуватися при отриманні приватних трансфер-
тів порівняно заможними родинами. Один з перс-
пективних напрямів використання коштів працю-
ючих за кордоном становить розвиток інфраструк-
тури, не виключено – за умови дофінансування ко-
лективних трансфертів від діаспорних міграційних 
мереж з боку державних структур, як це практику-
ють у Мексиці й інших країнах Латинської Америки.   
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ВЗАЄМНИЙ ВПЛИВ ПОТОКІВ КАПІТАЛУ ТА РЕАЛЬНОЇ 

ПРОЦЕНТНОЇ СТАВКИ В УКРАЇНІ 
 

Анотація. Проаналізовано зв’язок між потоками капіталу і вартістю кредитних ресурсів в 

Україні, що дозволяє оцінити наслідки стрімкого відпливу капіталу в 2008─2009 рр. Виявлено, що 

погіршення сальдо фінансового рахунку позначається симетричним зниженням обох ставок ─ за 

кредитами і депозитами. На підвищення вартості кредитних ресурсів інвестори реагують за допомогою 

відпливу капіталу, що заперечує стандартні функціональні залежності моделей відкритої економіки.  

Ключові слова: потоки капіталу, реальна процентна ставка, дохід   

Bardyn I. 

СAPITAL FLOWS AND REAL INTEREST RATE  

CAUSALITY IN UKRAINE 
Summary. The relationship between сapital flows and interest rates in Ukraine is analyzed, which allows 

for the assessment of the capital outflow effects in 2008─2009. It is established that worsening of the financial 

account balance is associated with a symmetrical decrease of both interest rates, credit and deposit ones. For an 

increase in the loan rate, investors react with a capital outlow, running counter to standard assumptions of open 

economy models.   

Keywords: сapital flows, real interest rate, income 

 

1. Вступ 

З початком світової фінансової кризи (вересень 

2008 р.) в Україні стрімко зросли номінальна і ре-

альна процентні ставки. Вважається, що це стало 

наслідком швидкого відпливу капіталу і зазвичай  

розглядається однією із найбільших загроз для бан-

ківської системи [10, с. 12–29; 11, с. 33–49; 8, с. 52–53]. 

По-перше, для підтримання високої ліквідності 

банки були змушені залучати „дорогі” депозитні 

ресурси, тим паче за умов відтоку коштів з депозит-

них рахунків [1, с. 286–294]. По-друге, висока про-

центна ставка погіршувала якість кредитного порт-

феля [15, с. 110], що додатково підсилило негативні 

наслідки від зниження рівня припливу інвести-
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ційних ресурсів в економіку та зменшення обсягів 

кредитування, особливо ─ споживчого. По-третє, 

девальвація гривні ─ один з наслідків відпливу ка-

піталу ─ підвищила вартість боргових зобов’язань 

в іноземній валюті, що створило підвищені ризики 

для тих банківських установ, які використовували 

дешеві кредитні ресурси за кордоном для надання 

валютних кредитів в Україні, адже на міжбанківсь-

кому ринку відчувався значний дефіцит іноземної 

валюти [10, с. 13–14]. Із знеціненням грошової оди-

ниці проявилися негативні наслідки кредитування 

фізичних та юридичних осіб, що не мали валютних 

джерел доходу і з настанням кризи втратили плато-

спроможність [20, с. 58–66; 8, c. 53; 11; 15, с. 109]. 

У даній статті поставлено за мету проаналі-

зувати взаємну залежність між потоками капіталу й 

обома процентними ставками ─ за депозитами і 

кредитами. Структура статті відображає конкретні 

завдання для реалізації поставленої мети дослідже-

ння. У другому підрозділі проведено критичний 

аналіз основних літературних джерел, де розгля-

нуто основні елементи взаємодії потоків капіталу з 

банківською системою, що у підсумку позначається 

зміною процентної ставки. У четвертому підрозділі 

зроблено емпіричні оцінки за квартальними даними 

1998─2011 рр. для основних функціональних 

залежностей. Головний висновок полягає у тому, 

що реальні процентні ставки за кредитами і депози-

тами в Україні залежать від припливу капіталу та 

доходу, але в обох випадках функціональні залеж-

ності суперечать стандартним теоретичним уявленням. 
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Рис. 1. Україна: процентна ставка (%) і темп зростання ВВП (%), 

2004–2011 рр. 

Джерело: НБУ 

 

 
 

Рис. 2. Україна: депозитна і кредитна реальні процентні ставки (%) 

 і темп інфляції (%), 2002–2011 рр. 

Джерело: НБУ 
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2. Аналіз основних літературних джерел 

У 2010–2011 рр. спостерігається відновлення 

темпів зростання ВВП (рис. 1), однак немає підстав 

для подібного висновку щодо довгострокових пото-

ків капіталу, що передбачає подальшу обмеженість 

довгострокових фінансових ресурсів для України з 

погляду високої вартості та валютних ризиків [5,   

с. 279–285]. Надходження іноземного капіталу мають 

переважно короткотривалий характер і використо-

вуються для фінансування дефіциту бюджету. По-

при відсутність значної кількості банкрутств бан-

ківських установ або процесів злиття і поглинання 

у банківській сфері, передчасно стверджувати про 

відсутність латентних загроз для банківської сис-

теми, адже висока вартість кредитних ресурсів пе-

редбачає низький попит на кредитні ресурси і під-

вищені ризики неповернення раніше отриманих по-

зик. Хоча окремі дослідники зауважують повільне, 

але неухильне відновлення банківської системи [10, 

с. 15–17], частково такий висновок пов’язують зі збіль-

шенням частки депозитів населення в 2011 р. [6, с. 4–5]. 

 

На поверхні головною проблемою для вітчиз-

няної банківської системи виглядає очікуване по-

гіршення динаміки ВВП у 2012 р., що пов’язано з 

припиненням інертної дії декількох позитивних 

чинників: а) відновлення інвестиційної активності 

промислових підприємств; б) збільшення українсь-

кого експорту [14, c. 22]; в) деякого пожвавлення 

внутрішнього споживчого ринку внаслідок зростан-

ня доходів населення [7, с. 5]. Зниження обсягів 

кредитування може бути наслідком недостатнього 

попиту на кредити або підвищених вимог до пози-

чальників, що виглядає цілком обґрунтованою ре-

акцією на кредитний бум 2006–2008 рр., який зага-

лом призвів до нинішніх труднощів банківської 

системи. 

Дещо парадоксально, але ще одним негативним 

чинником може стати стрімке підвищення реальної 

процентної ставки, що ймовірно після відчутного 

гальмування інфляції в 2011 р. (рис. 2) і прогно-

зованого подальшого зниження цін у 2012 р. [9, 10, 

с. 16–17].
1
 Водночас сповільнення інфляції повинно 

призвести до зменшення вартості кредитних ресур-

сів, що зазвичай сприятливо відображається на ста-

ні економіки [4, с. 20–26]
2
. Вища реальна процент-

на ставка може зумовити приплив капіталу, що ні-

велюватиме негативний вплив на реальний сектор, 

однак відповідна аргументація не є бездоганною, 

адже вища процентна ставка може сигналізувати про 

підвищений рівень ризику і таким чином мати ціл-

ком протилежний вплив на іноземних інвесторів. 

Україна належить до країн з високим рівнем 
ризику, що провокує ситуацію, коли ризики кре-
дитування перевищують ризики від недоотримання 
прибутків [6, с. 8]. Тому підвищення реальної про-
центної ставки може розглядатися ймовірною озна-
кою зростання премії від ризику при здійснені кре-
дитних операцій. Передусім це можливо за умови 
підвищення банківської маржі (рис. 3), адже з по-
чатку 2011 р. спостерігається тенденція до збільше-
ння розриву між кредитною та депозитною про-
центними ставками. Якщо до середини 2010 р. змі-

ни процентної ставки за депозитами і кредитами 
були симетричними, то надалі з’явилася виразна 
асиметрія. Ставка за депозитами стрімко знизилася 
нижче докризового рівня ─ до 7%, тоді як ставка за 
кредитами стабілізувалася на рівні 15%.  

                                                 
1Спрямування зусиль Національного банку України на 

запобігання коливанням обмінного курсу гривні до дола-

ра буде стримувати інфляцію до рівня близького до інф-

ляції в країнах торгівельних-партнерах [10, с. 16]. 
2 Інфляція перенаправляє банківські кошти в сферу ва-

лютних спекуляцій на валютному ринку, а за умови ста-

більного рівня грошової маси та незначних темпів інфля-

ції банки, розуміючи нерентабельність валютних опера-

цій, змушені збільшувати пропозицію кредитних ресур-

сів. Збільшення пропозиції кредитних ресурсів при умові 

помірних темпів інфляції у довгостроковому періоді вик-

ликатиме поступове зменшення процентних ставок за 

кредитами [4, с. 21]. 

 

 
Рис. 3. Україна: динаміка зміни номінальної процентної ставки (%), 2002–2011 рр. 
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Згідно зі стандартними теоретичними погляда-

ми, підвищення реальної процентної ставки в 

Україні повинне сприяти залученню іноземного ка-

піталу
3
, але водночас може мати негативний вплив 

на стабільність банківської системи, якщо виника-

тиме приплив спекулятивного капіталу (внаслідок 

різниці процентних ставок [3, с. 10–15]. По-перше, 

виникатимуть передумови для погіршення фінансо-

вого стану позичальників, зокрема внаслідок змен-

шення попиту на кредитні ресурси. По-друге, можуть 

виникнути передумови для “відкладеної” інфляції, 

адже вищу вартість отриманих кредитів підприємці 

перекладатимуть на споживачів товарів та послуг. 

3. Теоретичний коментар 

Наслідки відпливу капіталу зручно проілюстру-

вати за допомогою теоретичної моделі Манделла–

Флемінга (рис. 4), яка демонструє реакцію потоків 

капіталу на підвищення процентної ставки. Прий-

маючи умови фіксованого обмінного курсу, для 

економіки з високою мобільністю капіталу негай-

ним наслідком погіршення платіжного балансу в 

частині операцій рахунку капіталу (BP0→BP1) стає 

результативне зменшення пропозиції грошової ма-

си (LM0→LM1). Надалі відбувається підвищення 

процентної ставки (↑r) та зниження рівня доходу 

(Y0→ Y1). Оскільки підвищення процентної ставки 

стимулює приплив капіталу, це дозволяє частково 

послабити тенденцію до підвищення процентної 

ставки [21, c. 323–349]
4
. 

                                                 
3 Україна належить до країн із високим рівнем попиту на 

іноземні інвестиції, що принесуть із собою величезний 

фінансовий потенціал, перспективні наукові технології, 

досвід менеджменту, відкриють вихід на світові ринки 

нових виробничих потужностей, покращення стану су-

часної кредитно-банківської системи [16, с. 6]. 
4 Такий же сценарій простежувався в Аргентині, де у 

1995 р. відразу ж після втрати валютних резервів відбу-

лося зменшення грошової маси і підвищення відсоткової 

ставки, що позначилося зменшенням ВВП і попиту на 

імпорт – це поліпшило торговельний баланс [21, с. 345]. 

Потрібно зауважити, що амплітуда змін доходу 

і процентної ставки відчутно залежить від залеж-

ності приватного споживання та інвестицій від вар-

тості кредитних ресурсів. Якщо зазначена залеж-

ність є високою, тобто лінія IS є похилою, підви-

щення процентної ставки буде порівняно незнач-

ним, але водночас відбуватиметься значне зниже-

ння доходу. В разі невисокої залежності компонент 

сукупного попиту від процентної ставки все якраз 

навпаки ─ значне підвищення процентної ставки 

поєднуватиметься із порівняно незначним зменше-

нням доходу. Зрозуміло, що наслідки відпливу ка-

піталу стають відчутнішими, якщо залежність пото-

ків капіталу від різниці процентних ставок є низь-

кою. У такому разі підвищення вартості кредитних 

ресурсів недостатньо для залучення іноземного ка-

піталу, що передбачає глибокий спад доходу з ме-

тою вирівнювання платіжного балансу.  

Оскільки в Україні восени 2008 р. відбулося не-

сприятливе поєднання (1) чистого відпливу капі-

талу через втрату доступу до світового фінансового 

ринку та (2) погіршення умов торгівлі, що істотно 

зменшило надходження від експорту, виник ефект 

так званої “раптової зупинки” [18, с. 118], що зазви-

чай трактується у сенсі системних, великих та пере-

важно непередбачуваних перебоїв з надходження-

ми іноземного капіталу і характеризується погірше-

ння ВВП та значним підвищенням процентної став-

ки. За таких умов слід очікувати на значне підвище-

ння вартості кредитних ресурсів на тлі глибокого 

спаду виробництва.  

4. Емпіричні результати 

Дестабілізуючий вплив зростаючих процентних 

ставок на економіку України в розрізі інвестиційної 

активності розглядався і раніше [2, с. 240–242], 

однак бракує емпіричних оцінок чинників процент-

ної ставки. У даній статті такий аналіз обмежено 

залежністю процентної ставки від сальдо фінансо-

вого рахунку як наближеної характеристики пото-

ків капіталу та динаміки доходу. Для емпіричних 

оцінок використано квартальні дані 1998–2011 рр., 
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Рис. 4. Модель Манделла–Флемінга (наслідки відпливу капіталу) 

Джерело: [21] 
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що попередньо очищені від сезонності. Оцінки за 

допомогою методу двокрокових найменших квад-

ратів (2SLS) дозволяють перевірити наведені вище 

теоретичні припущення щодо впливу потоків капі-

талу на вартість кредитних ресурсів.  

Функціональні залежності для ставки за креди-

тами виявилися такими: 
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де RLt ─ процентна ставка за кредитами (%), FAt ─ 

сальдо фінансового рахунку (% від ВВП), Yt ─ 

обсяг ВВП (індекс, 1994=100). Показники про-

центної ставки та доходу прологарифмовано.  
Всупереч стандартним теоретичним очікува-

нням щодо наслідків припливу капіталу, як це 
характеризує модель Манделла─Флемінга, в Украї-
ні це не призводить до зниження процентної ставки 
за кредитами (відповідний коефіцієнт є значущим 
на рівні 10%). Найпростіше отриманий результат 
можна пояснити тим, що в унісон з припливом ка-
піталу відбувається підвищення премії від ризику, 
як це припускалось нами вище. Дана гіпотеза до-
датково підтверджується рівнянням (2), адже підви-
щення процентної ставки за кредитами обмежує 
приплив капіталу. Такий вислід становить важли-
вий результат проведеного дослідження, оскільки 
не можна сподіватися, що подорожчання кредитних 
ресурсів в Україні сприятиме залученню іноземно-
го капіталу в 2012–2013 рр. Радше навпаки ─ висо-
ке значення процентної ставки слугуватиме чинни-
ком, що “відлякує” іноземних інвесторів.   

Також заслуговує уваги, що збільшення обсягів 
ВВП позначається зниженням процентної ставки за 
кредитами, хоча відповідно до логіки кривої IS 
збільшення споживчого та інвестиційного попиту 
повинно супроводжуватися подорожчанням кре-
дитних ресурсів. Проте для України найімовірніше 
припустити, що домінує інший механізм ─ залеж-
ність приватних заощаджень від отриманого дохо-
ду. В такому разі пожвавлення ВВП позначається 
збільшенням доходу домашніх господарств і при-
бутків підприємницьких структур, що веде до 
збільшення заощаджень. Відповідно можуть збіль-
шуватися кошти на депозитних рахунках або змен-
шуватися попит на кредитні ресурси. В обох випад-
ках слід очікувати на зниження процентної ставки.  

Гіпотеза про обернену залежність між доходом 
і ставкою за депозитами підтверджується емпірич-
но. Оцінені залежності виявилися такими: 

57,109,0
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де RDt ─ процентна ставка за кредитами (%).

 

Помітно, що прискорення динаміки ВВП від-

чутніше знижує ставку за кредитами (рівняння (1)), 

ніж за депозитами (рівняння (3)). Аналогія просте-

жується і для потоків капіталу, де зростання показ-

ника депозитної процентної ставки призводить до 

їх зменшення. Підтверджено як прямий зв’язок між 

припливом капіталу і процентною ставкою, так і 

обернену зворотну причинність, коли підвищення 

вартості кредитних ресурсів супроводжується по-

гіршенням сальдо фінансового рахунку.  

Отримані результати залишилися без змін після 

врахування взаємної причинності між ставками за 

кредитами і депозитами. Також така зміна специ-

фікації регресійної моделі не змінила вагомості на 

статистично значущому рівні взаємного зв’язку між 

сальдо фінансового рахунку та процентною став-

кою. Водночас з врахуванням залежності між став-

ками за депозитами і кредитами зникає залежність 

обох показників від динаміки ВВП.  

5. Висновки 

Проведене дослідження демонструє прямий 

зв’язок між потоками капіталу та процентною став-

кою. Це передбачає, що відплив капіталу у пост-

кризовий період сприяє зниженню кредитних про-

центних ставок. Водночас у протилежному напрямі 

діє сповільнення динаміки ВВП. Важливо, що 

обидва отримані результати заперечують загально-

прийняті уявлення про причинно-наслідкові зв’язки 

між (1) потоками капіталу і процентною ставкою та 

(2) доходом і вартістю кредитних ресурсів. Можна 

припустити, що процентна ставка в Україні харак-

теризується підвищеною залежністю чинника ризи-

ку, що збільшує вартість кредитних ресурсів на ве-

личину ймовірної „премії від ризику” або очікувань 

інфляції, що впливають на рівень реальних про-

центних ставок. Предметне пояснення отриманих 

результатів вимагає предметної ідентифікації де-

кількох структурних особливостей: а) взаємодії 

окремих елементів балансу заощаджень-інвестицій; 

б) врахування очікувань обмінного курсу; в) мож-

ливої асиметрії коротко- і довгострокових факто-

рів; г) відмінностей між передбачуваними та непе-

редбачуваними ефектами монетарних і немонетар-

них чинників. 
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АНАЛІЗУ ПОСТКОМУНІСТИЧНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ 
 

Анотація. Розглядаються проблеми посткомуністичної економічної трансформації з позицій 

інституційної парадигми. Особлива увага акцентується на аналізі концептуального змісту інституційної 

парадигми та доцільності використання її положень у  трансформаційних економіках. 
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INSTITUTIONAL PARADIGM AS A METHODOLOGICAL BASIS OF THE 

ANALYSIS OF POST-COMMUNIST ECONOMIC TRANSFORMATION 

Summary. Post-communist economic transformation is соncidered from the position of institutive 

paradigm. Special attention is devoted to the analysis of conceptual meaning of institutive paradigm and its 

applicability for the particular case of  transformation economies. 

Keywords: post-communist transformation, post-communist trunk, neoliberal paradigm, institutive 

paradigm, oligarchic capitalism, freemarket capitalism, postponed reforms, limited or reversed reforms 

 

1. Вступ 
Економічна криза розкрила неспроможність 

існуючої економічної моделі задовольняти суспіль-
ні потреби на сучасному етапі глобального розвит-
ку. Про необхідність проведення реформ наголо-
шують як представники влади, так і опозиції. 
Однак, на сьогодні жодна із сторін не розробила ці-
лісної стратегії економічних перетворень, яка б від-
повідала змісту, основним напрямкам, меті відпо-
відно до рекомендацій сучасних трансформаційних 
парадигм. Тому існує потреба в аналізі трансформа-
ційної практики посткомуністичних країн як з по-
зицій неоліберальної, так і інституційної парадигм. 
Такий аналіз дозволяє розкрити причини успішної 
та неуспішної посткомуністичної трансформації і 
розробити методологічні підходи до формування 
сучасної трансформаційної стратегії. 

Аналіз літератури з даної тематики [4, 9, 11, 12] 
переконливо свідчить про наявність ряду невиріше-
них проблем у цій галузі. Це перш за все стосу-
ється: критики положень неоліберальної парадигми 
(Вашингтонський консенсус) щодо універсальності 
застосування його рекомендацій для всіх пост-
комуністичних трансформаційних економік; доці-
льності поєднання неоліберальної та інституційної 
парадигм як у теорії, так і в практиці посткому-
ністичних економічних трансформацій; розкриття 
концептуального змісту інституційної парадигми і 
використання її положень для аналізу причин нев-
дач у трансформаційному процесі; з’ясування пита-
ння про пріоритетність, типи та якість розбудови 
інститутів до, підчас і після проведення радикаль-
них економічних реформ. 

Метою нашого дослідження є з’ясування кон-
цептуальних положень неоінституційної парадигми 
в рамках аналізу факторів та наслідків посткому-
ністичної трансформації.  

Звертаючи увагу на особливості посткомуніс-
тичного транзиту, слід відзначити чотири типи 
переходів, які виділяє Л. Бальцерович [13; с. 103]: 

 класичний перехід, тобто демократизація в 
розвинених капіталістичних країнах між 1860-им і 
1920 р.; 

 неокласичний перехід, тобто демократиза-
ція після Другої світової війни (держави осі, Півде-
нна Європа та Латинська Америка); 

 ринково-орієнтована реформа в неокомуніс-
тичних країнах (воєнні економіки після Другої сві-
тової війни та низка нових індустріальних країн і 
країн із середнім рівнем достатку від 1960-х до 
1990-х рр.); 

 азіатський посткомуністичний перехід (Ки-
тай і Вєтнам). 

На думку Л. Бальцеровича, посткомуністичний 
транзит відрізняється трьома особливостями: роз-
махом, послідовністю і відсутністю насильства. 
Розмах стосується широкомасштабних перетворень 
усіх сфер суспільства в порівнянні з попередніми 
переходами, де певні системи (економічна чи полі-
тична залишалися незмінними. Послідовність сто-
сується здійснення одночасної демократизації та 
переходу до ринкових відносин. Ненасильницький 
характер посткомуністичної трансформації полягає 
в тому, що більша частина комуністичних еліт за-
лишалась активним гравцем у політичних і еконо-
мічних процесах. Еліті попередніх переходів дове-
лося застосовувати насильницькі заходи задля збе-
реження авторитарних режимів.  

2. Основні концептуальні положення 
неоінституційної парадигми 

Перш за все слід окреслити зміст таких понять, 

як “посткомуністична трансформація”, “посткому-

ністична економічна трансформація”, “посткомуніс-

тичний транзит”. Поняття “посткомуністична транс-
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формація” охоплює сукупність реформ (політич-

них, економічних, правових та культурних), спря-

мованих для здійснення переходу від посткомуніс-

тичного стану до суспільства політичної демократії 

та вільного ринку. Такий перехід можливий лише 

при здійсненні комплексу реформ з точки зору 

неоліберальної парадигми. Однак, посткомуністич-

на трансформація в разі часткових половинчастих 

реформ може призвести до утворення інших (про-

міжних) моделей суспільного розвитку – держав-

ного капіталізму, олігархічного капіталізму або авто-

ритарного неосоціалізму. Отже, внаслідок пост-

комуністичної трансформації можуть виникати мо-

делі, які не забезпечують вихід суспільства на ви-

щий цивілізаційний рівень. Економічна посткому-

ністична трансформація є однією із основних скла-

дових цього процесу і спрямована на перехід від 

адміністративно-командної економіки до ринкової.  

Посткомуністичний транзит – це перехід від пост-

комуністичного суспільства до вільного демокра-

тичного. Поряд з цими поняттями вживають такі 

терміни, як постколоніальна трансформація і пост-

колоніальний транзит.  

Проблеми та перспективи посткомуністичної 

трансформації можна з’ясувати, використовуючи 

дві найбільш поширені на сучасному етапі пара-

дигми: неоліберальну (Вашингтонський консенсус) 

та неоінституційну. У цій статті здебільшого буде 

акцентуватися увага на положеннях неоінституцій-

ної парадигми.  

Теоретичні засади неоінституційної парадигми 

були закладені лауреатом нобелівської премії, еко-

номістом Д. Нортом [6, 7]. Найбільш концептуальні 

положення Д. Норта з точки зору розв’язання зав-

дань, поставлених у даній статті, зводяться до нас-

тупного: 

 інститути – це набір формальних правил, 

неформальних обмежень і механізмів їх примусо-

вого здійснення; 

 формальні правила можуть бути змінені 

державою, а неформальні змінюються дуже по-

вільно; 

 інститути – це правила гри, а організації – 

групи індивідів, які об’єднанні спільною цільовою 

функцією; 

 зміни суспільного ладу передбачають перш 

за все зміни в інституційній системі; 

 інститути формують стимули до обміну (по-

літичного, економічного, культурного); 

 західна неокласична теорія приділяє більше 

уваги ефективності ринку ніж ефективності інсти-

тутів, які формують і обслуговують цей ринок; 

 з допомогою політичних та економічних 

інститутів трансакції (обміни) стають більш деше-

вими і надійними, оскільки зростає імовірність ви-

конання зобов’язань (повернення кредитів, дотри-

мання комерційних угод); 

 ефективні ринки функціонують завдяки 

інститутам, які забезпечують зниження трансакцій-

них витрат шляхом гнучкої адаптації до нових 

умов, нових можливостей і стимулюють потреби до 

знань, інновацій та заохочують економічних агентів 

до ризиків; 

 формальні правила включають набір полі-

тичних (законодавчих, юридичних), які визначають 

ієрархію держави, її стиль ухвалення рішень, а 

також економічних правил і контрактів. Економічні 

правила визначають права власності, а контракти – 

умови продення обміну; 

 неформальні обмеження дозволяють людям 

здійснювати обмін без обдумування всіх нюансів 

укладеної угоди. Вони включають загальну угоду, 

яка сприяє вирішенню проблем координації всіх 

агентів обміну, які погоджуються на ці умови; нор-

ми поведінки, які вважаються загальноприйнятими 

(ставлення до сімї, бізнесу, школи); кодекси пове-

дінки, які передбачають не досягнення добробуту, а 

певні втрати, які можуть бути компенсовані за 

рахунок набуття інших цінностей; 

 утворенню інститутів передують культурні 

та ідеологічні цінності; 

 джерелом інституційних змін є зміна світог-

ляду людей, яка відображається у зміні їх цінностей 

і смаків. В основі цього лежать демографічні, тех-

нологічні і цінові зміни; 

 хибність теорії раціонального вибору по-

лягає в тому, що економічні агенти не завжди роб-

лять правильний вибір, керуючись при цьому не-

об’єктивними знаннями, а здебільшого міфами і 

релігійними догмами; 

 неможливими є єдина рівновага та єдина 

модель економічного розвитку; 

 занепад комунізму у Східній Європі – це 

відображення колапсу, краху, існуючої системи 

цінностей і поступового зниження ролі організацій, 

які їх підтримували. Формальні інститути там заз-

нали краху, а неформальні – вижили. Хоча  в Чехії 

та Росії політичні діячі приймали подібні рішення 

щодо розбудови формальних інститутів, але вони в 

силу функціонування неформальних норм мали 

різні ефекти. В Росії не було традиції політичної 

демократії і ринкової економіки, тому ці інститути 

не могли бути ефективно імплементовані; 

 не існує ефективних теоретичних моделей 

для країн третього світу, перехідних економік і 

інших економічних систем. Зв'язок між економікою 

та політикою знаходиться в наших теоріях на дуже 

примітивному рівні. 

Дані положення, які передбачають розглядати 

трансформаційні процеси через інституційні зміни, 

лягли в основу неоіституційної парадигми. Під-

креслюючи важливість багатьох теоретичних вис-

новків Д. Норта щодо розуміння формальних та не-

формальних інститутів, а також факторів інститу-

ційних змін, слід звернути увагу на ряд теоре-

тичних проблем, які можна вважати спірними. Це 

перш за все стосується розуміння: інститутів як 

тільки правил гри (правових і моральних норм), 

відкидаючи при цьому інституційну природу орга-

нізацій; класифікації інститутів; великий вплив не-

формальних інституцій на формальні, який може 

гальмувати реалізацію ним своїх функцій. Вище-
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названі проблеми знайшли відображення також у 

працях українських економістів [11, с. 379-375]. 

Підсумовуючи вище викладене, під інститута-

ми слід розуміти: 

 організації і установи, які мають довготри-

валу історію функціонування розвитку в рамках 

певних правових норм та визначають поведінку су-

б’єктів суспільної діяльності; 

 правові норми, галузі права, які регулюють 

певний тип суспільних відносин; 

 інститути мають відповідний правовий ста-

тус, функції і повноваження; 

 ефективність інститутів визначається склад-

ністю, відкритістю організаційної структури і їх 

відповідністю сучасним потребам суспільного роз-

витку; 

 інститути змінюються шляхом революції і 

реформ, організованих політичними елітами, які 

спроможні усвідомити логіку історичного процесу, 

дати адекватну або неадекватну відповідь на сус-

пільні виклики; 

 інститути можуть ефективно виконувати 

свою функцію в рамках відповідної системи (полі-

тичної, правової, економічної), а також у гармоній-

ній взаємодії між ними. 

Інститути можна класифікувати відповідно за 

місцем їх функціонування у тій чи іншій суспільній 

сфері: в політичній – інститути державної, регіо-

нальної і місцевої політичної влади та партій; в 

економічній – інститути власності, фондового рин-

ку, торгівлі, споживання; в правовій – конституції, 

кодекси, статути, договори; в адміністративній – 

інститути публічної адміністрації ( адміністративні 

органи, які забезпечують реалізацію політичних 

рішень); у культурній – інститути освіти, науки, 

виховання і культурні заклади. Що ж до взаємодії 

формальних і неформальних інститутів, то треба 

сказати, що побудова інститутів на рівні сучасних 

вимог (тобто високорозвинутих країн) дозволяє 

усувати неформальні інститути, які мають шкід-

ливий для суспільства вплив. Досвід сучасної Грузії 

переконливо підтверджує цей висновок, де вдалося 

в дуже короткий історичний термін подолати ма-

фіозні і корупційні інститути шляхом створення 

ефективних економічних та правових формальних 

інститутів. Якщо формальні інститути є недоскона-

лими з точки зору інституційних атрибутів сучас-

ності, то вони не тільки зберігають старі нефор-

мальні інститути, але й значно посилюють їх не-

гативну суспільну роль. Наприклад, номенклатурні 

привілеї сформувалися ще в часи радянського 

тоталітаризму, а у незалежній Україні вони набули 

значно ширшого розмаху ніж це було раніше.  

3. Фактори трансформаційних процесів з точки 

зору неоінституціалізму 

Розуміння особливостей посткомуністичних пе-

ретворень буде не повним, якщо не врахувати най-

сучасніші концептуальні результати у сфері дос-

лідження даної проблеми. [4, с. 9 ]. До них можна 

віднести перш за все працю Оле Норгаарда “Еко-

номічні інституції та демократична реформа”, в 

якій автор у рамках інституційного підходу провів 

глибокий аналіз посткомуністичних трансформацій 

у багатьох (приблизно 20-ти) країнах колишнього 

соцтабору. Для розуміння глибини та швидкості 

посткомуністих трансформацій, на думку вченого, 

необхідно враховувати такі фактори: початкові 

умови, навколишнє середовище, простір можливо-

стей, політичні інституції, громадянське суспільст-

во, інституційні зміни, політичні результати, еконо-

мічні та соціальні результати. Початкові умови вче-

ний трактує як залишки минулого, кристалізовані у 

специфічних структурах формальних і неформаль-

них інституцій, у межах яких доведеться працю-

вати реформаторам [10]. Початкові умови, в свою 

чергу, поділяються на умови першого та другого 

порядку. Якщо умови першого порядку включають 

спадщину комунізму у вигляді системи політично-

го управління, економічної системи, структури ви-

робництва, національного багатства, то умови дру-

гого порядку – формальні та неформальні інсти-

тути, які існували до встановлення комуністичної 

системи (державна незалежність, демократичні по-

літичні традиції. Інститути вільного ринку тощо). 

Вплив навколишнього середовища автор розу-

міє як систему зовнішніх факторів (незалежних ні 

від історичної спадщини, ні від функціонуючих на 

даний момент інститутів). До таких факторів  Нор-

гаард відносить: доступ до світових ринків товарів 

та капіталів, прямі іноземні інвестиції, іноземну 

економічну допомогу, вимоги міжнародних органі-

зацій, пов’язані із перспективою набуття членства в 

цих організаціях або виконання зобов’язань, перед-

бачених цим членством. Простір можливостей, у 

розумінні вченого, охоплює період протягом якого 

нові еліти мають можливість для впровадження но-

вих формальних інституцій. Тривалість і обсяг 

простору можливостей після зміни режиму залежа-

тиме від структурних факторів таких, як політична 

культура, релігія, географічне розташування або 

можливості для мобілізації народу, ступінь безпе-

рервності еліт і участі народних мас у трасформа-

ційних процесах. 

Політичні інститути, за Норгаардом, забезпе-

чують економічну трансформацію на двох стадіях. 

Протягом першої стадії шляхом проведення лібе-

ралізації, дерегуляції, демонополізації та привати-

зації, відбувається демонтаж інститутів старої сис-

теми. На другій стадії відбувається побудова інсти-

тутів ринку економіки. Формальні політичні інсти-

тути, як правило, опираються на державну владу, і 

їх здатність забезпечувати успішну трансформацію 

в значній мірі залежить від відносин між виконав-

чою та законодавчою владою. Неформальні полі-

тичні інститути ґрунтуються на громадянському 

суспільстві, відображаючи соціальні інтереси, ці-

нності та традиції участі у політичному процесі. 

Необхідною умовою успішної трансформації є 

здатність політичної еліти в рамках чинних фор-

мальних інститутів вибрати найбільш оптимальну 

стратегію суспільних змін. Йдеться про тип капіта-

лізму, фазу трансформаційних заходів, темп сус-

пільних перетворень, рівень суспільної солідарно-

сті, наявність політичних свобод, роль владних 
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інститутів, масштаб участі мас, тип ухвалення рі-

шень, послідовність здійснення реформ. На завер-

шення, вчений пропонує враховувати ефекти по-

літичних результатів внаслідок інституційних змін, 

які мають бути виражені у: соціальній реакції на 

економічні труднощі та соціальний занепад; інсти-

туційну опозицію з боку суспільних груп, які втра-

чають владу, вплив і багатство. 

4. Критика неолібералізму представниками 

неоінституціоналізму 

Неоліберальна парадигма ґрунтується на поло-

женнях Вашингтонського консенсусу, а також тео-

ретичних висновках політиків-реформаторів [1, 7, 

10, 13, 14], які здійснювали неоліберальні реформи 

в країнах Центральної Європи. Концептуальний 

зміст Вашингтонського консенсусу передбачає: до-

сягнення фінансової стабілізації на основі поєдна-

ння рестрикційної монетарної і фіскальної полі-

тики; лібералізацію цін та зовнішньоекономічної 

діяльності (проведення шокової терапії); швидку – 

прозору приватизацію державного сектору еконо-

міки; зменшення регуляторних функцій держави 

(дерегуляторна політика); захист прав власності і 

соціально вразливих верств населення. Він задуму-

вався як пакет рекомендацій для проведення еконо-

мічних реформ у країнах із перехідною економікою 

(спочатку в країнах Латинської Америки, а пізніше 

Центральної та Східної Європи). 

Прихильники цієї парадигми вбачали успішні 

проведення економічної трансформації в разі швид-

ких, рішучих, максимально узгоджених та макси-

мально синхронізованих кроків, зроблених політич-

ною елітою трансформаційних країн на шляху до 

реалізації вищеназваних напрямків економічної 

політики.  

Положення неоліберальної парадигми отрима-

ли аргументовану критику у праці лауреата Но-

белівської премії Дж. Стігліца “Глобалізація та її 

тягар” [8]. У цій праці автор привертає увагу до ря-

ду трансформаційних проблем, які в контексті  не-

оліберальної парадигми вважаються очевидними і 

зрозумілими. Узагальнюючи критичні зауваження 

Дж. Стігліца, можна зробити такі висновки: оскіль-

ки у ринкових відносинах існує асиметрична інфор-

мація між різними його агентами (роботодавцями і 

найманими працівниками, кредиторами та пози-

чальниками, постачальниками і споживачами), не-

достатньо аргументованими виглядають припуще-

ння неокласичних теорій про раціональні дії су-

б’єктів ринку в силу їх досконалої поінформовано-

сті; не існує єдиної моделі ринкової економіки і не 

існує універсальних рецептів для успішного здійс-

нення ринкових трансформацій; уряд відіграє пози-

тивну роль у стимулюванні економіки, якщо він зо-

середжений на формуванні інститутів, які сприяють 

заощадженню та інвестуванню у високотехноло-

гічні експортно-зорієнтовані підприємства; ефек-

тивність державного управління виражається у йо-

го здатності забезпечувати високоякісну освіту і 

підтримувати більшу частину інфраструктури (нор-

мативно-правової, соціального захисту, фінансово-

го ринку); приватизація  може призвести до бага-

тьох негативних наслідків, які виявляються у під-

вищенні цін для споживачів, скороченні робочих 

місць, збереженні або створенні нових корупційних 

схем у процесі проведення приватизаційних захо-

дів. Негативні наслідки лібералізації можуть вияви-

тися у: переміщенні ресурсів із низько продуктив-

них галузей у галузі із нульовою продуктивністю; 

провокуванні інфляції, яку необхідно буде обмежу-

вати жорсткими монетарними засобами, що, в свою 

чергу, спричинить різке подорожчання кредитних 

ресурсів; ПІІ не завжди є  позитивним фактором 

трансформації, оскільки  іноземні інвестори можуть 

мати монопольне становище в тій чи іншій госпо-

дарській галузі, користуватися великими пільгами, 

придушувати місцевих конкурентів, брати участь у 

тих самих корупційних схемах, що і національні 

інвестори; широкомаштабний приплив іноземного 

капіталу призводить до різкого підвищення варто-

сті національної валюти, що робить імпорт деше-

вим, а експорт дорогим; у неоліберальній версії 

трансформаційні стратегічні пріоритети можуть су-

перечити один одному (лібералізація та стабілізація 

можуть призвести до масштабного скорочення гро-

шових ресурсів, необхідних для активної участі на-

селення у приватизаційних процесах). 

Проблемам критики неолібералізму присвячені 

також праці Ж. Колодко, який вважає за необхідне 

розглядати трансформаційні процеси в рамках ком-

бінацій цінностей, інститутів і політики. Виходячи 

з цього він пропонує використовувати розумне 

поєднання „невидимої руки ринку” з „видимою го-

ловою держави”, особливо в економіках посткому-

ністичного транзиту [3; с. 4]. 

5. Наслідки посткомуністичних трансформацій 

Отже, порівнюючи концептуальні положення 

двох парадигм можна зробити висновок, що вони 

не заперечують одна одній, а швидше за все допов-

нюють. На мою думку, коли ми хочемо зрозуміти 

всю глибину посткомуністичної трансформації не-

обхідно враховувати переваги і недоліки обох па-

радигм. Неоліберальну парадигму можна вважати 

продуктивною з огляду на такі моменти: пропонує 

ефективні інструменти на початку трансформацій-

ного періоду в умовах кризи, спричиненої розпадом 

старої економічної системи, дозволяє досягти 

трансформаційного успіху у випадку спроможності 

політичної еліти в рамках нових політичних інсти-

тутів забезпечити послідовну, швидку, узгоджену 

реалізацію неоліберальних стратегічних пріоритетів. 

Сутність інституційної парадигми полягає в 

тому, що вона з одного боку наголошує на не-

обхідності максимально узгоджувати проведення 

радикальної економічної політики із розбудовою 

політичних та економічних інститутів, з іншого – 

дає ключ до розуміння інституційних причин 

успіхів або невдач у трансформаційному процесі. 

Подібну думку висловлюють багато відомих еконо-

містів. Серед них слід виділити працю О. Гаври-

лишина “Капіталізм для всіх чи для обраних”, де  

йдеться про необхідність поєднання двох парадигм 

для розуміння універсальних та специфічних рис 

процесу посткомуністичних трансформацій. З цією 



 

 48 

метою ним пропонується враховувати стартові умо-

ви і заходи реформувань. До стартових умов він 

включає природні умови, тривалість комуністично-

го періоду, тип першого уряду, етнічну однорід-

ність, рівень освіти, членство у міжнародних орга-

нізаціях, наступність еліт, а до заходів реформува-

ння – темп реформ (градуалізм чи “шокова тера-

пія”), рік початку стабілізації, частку приватного 

сектору до початку змін, ступінь розвитку демокра-

тії, обсяги іноземної допомоги, ідеологічну орієн-

тацію уряду [2, с. 162]. 

Важливе значення з точки зору розвитку теорії 

посткомуністичної трансформації має думка О. Гав-

рилишина про класифікацію перехідних країн. Він 

виділяє країни, які провели стійкі радикальні ре-

форми (Естонія. Чеська Республіка, Латвія, Литва, 

Польща, Словаччина)  і країни, які відклали  

проведення цих реформ (Україна, Росія, Азербай-

жан, Киргистан і т.д.). У країнах, які відклали про-

ведення проведення радикальних економічних ре-

форм утвердилася модель олігархічного капіталіз-

му – найнижча й остання стадія капіталістичного 

розвитку (за перефразуванням класика марксизму 

про імперіалізм). О. Гаврилишин формулює нега-

тивні наслідки цього процесу, які виявляються у 

наступному: збільшується ймовірність захоплення 

держави політико-бізнесовими групами з метою 

отримання ренти; чим вищий ступінь захоплення 

держави, тим більша імовірність блокування ре-

форм; кращі перспективи вступу до ЄС скорочують 

відкладення реформ; зволікання з реформами є 

меншими там, де є поширеними ліберальне переко-

нання в суспільстві; відкладення реформ має мен-

шу тривалість в умовах сильніших націоналістич-

них настроїв у суспільстві, якщо вони не призво-

дять до насильства. 

Олігархічний капіталізм ґрунтується на нещад-

ній експлуатації з боку політико-владної верхівки і 

підпатронатних їй бізнесових структур, природних, 

енергетичних та людських ресурсів. Основними фі-

нансовими інструментами нагромадження надпри-

бутків є: свідоме заниження вартості природних, 

енергетичних і трудових ресурсів через механізми 

оподаткування й оплати праці; податкові, митні, 

кредитні пільги для домінуючих політико-бізне-

сових груп; офшорна, тіньова приватизація, при 

якій об’єкти державної і муніципальної власності, 

як правило, не продаються шляхом відкритих і 

прозорих аукціонів, а щедро „роздаються” своїм 

клієнтам; девальвація національної валюти для зни-

ження вартості робочої сили і стимулювання 

експорту сировини та напівфабрикатів. Олігархіч-

ний капіталізм продукує монополізацію не тільки у 

сфері економіки, але й у всіх інших суспільних 

сферах (інформаційному просторі, освіті і науці). 

Успішність особи в такому суспільстві досягається 

не за рахунок ефективних результатів, здобутих 

чесною і вільною працею, а наближенням до того 

чи іншого клану, який перебуває на відповідному 

рівні політико-владної ієрархії. Безумовно, що та-

кий політико-правовий та економічний лад є Галь-

мом на шляху цивілізованого розвитку України.  

6. Висновки 

В основі успішної посткомуністичної транс-

формації лежить розумне поєднання вимог неолі-

беральної парадигми, спрямованої на швидке, рі-

шуче та збалансоване проведення радикальних еко-

номічних реформ і неоінституційної парадигми — 

розбудову нових політичних та економічних інсти-

тутів. У країнах, де є сприятливі початкові умови, 

доцільно водночас проводити радикальні еконо-

мічні реформи та розбудову інститутів розвинутої 

політичної демократії. В країнах, де є несприятливі 

початкові умови доцільно проводити радикальні 

економічні реформи в рамках жорсткої політики з 

боку освіченого „авторитаризму”. 

Неуспішні посткомуністичні трансформації 

(відкладені або зірвані реформи) можуть призвести 

до утворення моделей нижчого цивілізаційного рів-

ня: державного, олігархічного капіталізму або не-

осоціалізму. 

Україна стала на шлях олігархічного розвитку 

внаслідок відсутності радикальних економічних ре-

форм та розбудови ефективних інститутів розви-

нутої політичної демократії, публічної адміністра-

ції, вільного ринку та громадянського суспільства. 
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Корягін М. В. 

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ЗА УМОВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ  

БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН 
 

Анотація. Розглянуто сутність і ознаки фінансової децентралізації, що дало змогу обґрунтувати 

її корисність на сучасному етапі розвитку національної економіки. Охарактеризовано потенціал тери-

торіальної громади і проаналізовано його значення для органів місцевого самоврядування. Аргументовано 

необхідність розширення функціональних повноважень територіальних громад. Запропоновано основні 

шляхи вирішення проблем економічного зростання територій з урахуванням емпіричного досвіду 

організації управлінської діяльності на місцевому рівні. 

Ключові слова: бюджетна політика, децентралізація, потенціал територіальної громади 

Koryagin M. 

Summary. Main features of financial decentralization are considered. The potential of local community as 

a factor of local governments is analyzed. Arguments in favor of the expansion of the local communities’ 

competences are provided. Several approaches for solving of local economic growth are offered. 

Keywords: budget policy, decentralization, potential of the local community 

 

1. Вступ 

Розбудова економічної системи добробуту, на-

самперед, ставить питання про ефективність нада-

ння суспільних благ його безпосереднім спожива-

чам – населенню регіонів. Враховуючи важливість 

цієї проблематики як стратегічної складової націо-

нального розвитку, доцільно всебічно оцінити основні 

аспекти її прояву у децентралізаційній моделі дер-

жавного управління. 

У статті поставлено за мету дослідити бюджет-

ну політику за умов фінансової децентралізації та 

раціонального використання усіх складових терито-

ріального потенціалу і розглянути основні шляхи 

вирішення проблем економічного зростання тери-

торій. 

2. Огляд літературних джерел 

Вагомий внесок у розвиток теоретико-методо-

логічних основ та принципів становлення й розвит-

ку місцевих бюджетів зробили такі зарубіжні вчені, 

як А. Вагнер [1], Р. Гнейст [3], Р. фон Кауфман [10], 

А. Сміт [7], Л. Штейн [11]. Зокрема А. Смітом 

уперше визначені наукові засади функціонування 

фінансової системи місцевого самоврядування, 

здійснено внутрішньо-системне розмежування між 

державними та місцевими фінансами, окреслено 

сферу застосування останніх. Німецькі економісти 

А. Вагнер, Л. Штейн, Р. фон Кауфман, системно до-

сліджуючи фінанси як сукупність певних сфер і 

ланок грошово-розподільчих відносин, наполягали 

не лише на вивченні державних і приватних фінан-

сів, а й надавали окремого самостійного статусу 

фінансам місцевих громад. Проблеми ефективного 

розподілу дохідної бази бюджетів місцевого самов-

рядування на власні та закріплені джерела надход-

жень розглядав у своїх працях Р. Гнейст. Проте на 

той час ігнорувалися питання, пов’язані зі здійсне-

нням фінансової підтримки інфраструктурного роз-

витку територій, проведенням капітальних видатків 

на їх інвестиційний розвиток тощо. 

У сучасних умовах функціонування економіки 

спостерігається ряд проблем (нестабільність дохід-

ної бази місцевих бюджетів, відсутність ефектив-
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ного механізму міжтериторіального перерозподілу 

державних доходів, значні відмінності в рівнях еко-

номічного розвитку регіонів з властивими їм умо-

вами проживання), які потребують нагального вирі-

шення. З огляду на це, чимало сучасних науковців 

продовжують досліджувати окремі аспекти, пов’я-

зані з бюджетною політикою. Серед них вітчизняні 

та зарубіжні економісти: С. Буковецький [2], В. Зайчи-

кова [4], Д. Олійник [5], К. Павлюк [6], А. Данилен-

ко [9], А. Шах [8] та інші. Проте наукові проблеми, 

що виникають під час розроблення ефективної 

бюджетної політики в умовах децентралізації 

бюджетних відносин досліджено, ще недостатньо. 

3. Фінансова децентралізація 

Прийняття у 1985 р. Європейської хартії про 

місцеве самоврядування стало логічно послідовним 

кроком на шляху до офіційного закріплення проце-

сів децентралізації державної влади на основі про-

ведення системно-послідовних змін у політичній, 

адміністративній, фінансовій, ринковій концепціях 

державного управління. У широкому розумінні де-

централізація означає передачу частини компетен-

ції та відповідальності у сфері виконання загально-

державних функцій і завдань від центрального уря-

ду до підпорядкованих йому органів державної вла-

ди чи квазінезалежних субнаціональних урядів, або 

до приватного сектора. 

Організація процесу формування та надання 

бюджетного запиту містить виробничу, алокаційну, 

видаткову, забезпечуючу процедурні складові. Ефек-

тивність виробництва (створення) суспільних благ 

досягається за рахунок мінімізації витрат внаслідок 

конкуренції між юрисдикціями на “ринку” суспіль-

них послуг; алокаційна ефективність є результатом 

кращого поєднання набору суспільних послуг з 

уподобаннями і потребами мешканців певної юрис-

дикції. Внаслідок отримання місцевою владою опе-

ративно-досконалої інформації, ефективність у фі-

нансуванні суспільних послуг випливає з того, що 

платники податків із більшою готовністю сплачу-

ють їх до бюджету, якщо гранична корисність пев-

ного суспільного блага відповідає граничній вели-

чині сплаченого податку (іншими словами, рівень 

фіскальної достатності прямо пропорційно зале-

жить від обсягів та якості суспільних благ, що ви-

мірюється певним еквівалентом бюджетних приз-

начень).  

Додатковими аргументами, що свідчать про ко-

ристь фінансової децентралізації, виступають тео-

ретично достатні можливості стимулювання експе-

риментів та інновацій у секторі громадського 

обслуговування, поліпшення процедури адміністру-

вання окремих видів податкових платежів, поси-

лення підзвітності та зменшення корупції в органах 

місцевої влади. 

Фінансова децентралізація має свої просторові 

межі, які обумовлюються, насамперед, існуванням 

ефекту переміщення вигод між громадянами та 

ефекту економії на масштабах виробництва. Ефект 

переміщення виникає тоді, коли так звана “зона 

одержання вигод” від суспільного блага не збігаєть-

ся зі сферою компетенції органу влади, який його 

надає. Наприклад, за рахунок міграції випускників 

вигоди від публічної освіти, яка надається у певній 

юрисдикції, можуть поширюватися на інші регіони, 

які не несуть при цьому жодних витрат. З цієї при-

чини національний уряд володіє більшими можли-

востями щодо надання суспільних послуг, які приз-

водять до появи значних позитивних або негатив-

них екстерналій. 

Існування ефекту масштабу за надання певних 

суспільних послуг, що полягає у зниженні середніх 

витрат на виробництво одиниці суспільного блага, 

робить їхнє виробництво малими за розмірами 

юрисдикціями більш витратним щодо виробництва 

на національному рівні. Оптимальний розмір юрис-

дикції, який дозволяє надавати громадянські послу-

ги з мінімальними середніми витратами, суттєво 

коливається в розрізі окремих видів суспільних 

благ. Так, згідно з проведеними розрахунками для 

пожежної служби він складає 40 тис жителів, для 

спортивних споруд – 500 тис, для вищих навчаль-

них закладів – 2 млн мешканців.  

З іншого боку, непослідовність і невиваженість 

у здійсненні стратегії фіскальної децентралізації 

може призводити до небажаних соціально-еконо-

мічних наслідків, серед яких: виникнення макро-

економічної дестабілізації, зростання міжтериторі-

альних фінансових дисбалансів, поширення квазі-

фіскальних методів регулювання й бар’єрів у вну-

трішній торгівлі, непродуктивне дублювання ви-

даткових і податкових компетенцій, зниження якіс-

ного рівня надання суспільних благ і послуг тощо.  

На наш погляд, децентралізацію державної вла-

ди загалом та фінансову децентралізацію зокрема 

не слід розглядати як самоціль чи панацею. Кон-

цепція субсидіарності (публічні функції, як прави-

ло, здійснюються переважно тими органами влади, 

які мають найтісніший контакт з громадянином), 

викладена в Європейській хартії про місцеве самов-

рядування, не може слугувати абсолютним манда-

том на проведення децентралізації. Головне завда-

ння полягає в пошуку такого балансу між центра-

лізацією та децентралізацією, який максимально 

прискорив би темпи економічного розвитку. З огля-

ду на це першочерговим тактичним завданням стає 

формування засад ефективної політики формування 

фінансових ресурсів місцевого самоврядування та 

їх раціонального використання через систему міс-

цевих фінансових інститутів, стрижневою основою 

яких є місцеві бюджети. Від того, наскільки успіш-

ним буде проводитися бюджетна політика, залежа-

тиме результативність функціонування терито-

ріальних громад, рівень та якість виконання оста-

нніми громадсько-господарських функцій як тих, 

що безпосередньо випливають із діяльності локаль-

ного колективу (так званих власних повноважень), 

так і тих, що делегуються державною владою на 

засадах субсидіарності.  

Водночас демократизація всього комплексу 

бюджетних відносин має суб’єктивне поповнення і 

в кінцевому результаті не даватиме очікуваного 

ефекту до тих пір, доки не будуть реалізовані інно-
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ваційні стратегії у розвитку нових форм місцевого 

самоврядування.  

4. Шляхи вирішення проблем економічного 

зростання територій 

У робочих матеріалах парламентських слухань 

з питань проведення адміністративно-територіаль-

ної реформи в Україні, зокрема, зазначається, що 

становлення в Україні дійсної економічної демок-

ратії та дієздатного місцевого самоврядування як 

інструменту волевиявлення територіальних громад 

неможливе без забезпечення рівноправності відно-

син між територіальною громадою та державною 

владою (в тому числі на рівні місцевої державної 

адміністрації районного чи обласного рівня адмі-

ністрування). Така рівноправність, своєю чергою, 

можлива за наявності у територіального колективу 

базової ланки прямого чи опосередкованого фінан-

сування, які б дозволили розірвати тенета її фінан-

сової залежності від бюджетів вищих рівнів. Ре-

сурси органів місцевого самоврядування доцільно 

формувати на засадах диверсифікації та стабільно-

сті з метою забезпечення середньо- та довгостро-

кового планування розвитку територіальної грома-

ди. З іншого боку, кон’юнктурні зміни в економіч-

ному середовищі, зміна темпів економічного зрос-

тання, циклічність структурних змін у локальній 

інфраструктурній мережі вимагають гнучкого ма-

неврування наявними коштами. Отже, створення 

інституту самодостатніх територіальних колективів 

на базі існуючих у своїй переважній більшості де-

пресивних територій має базуватися на оптималь-

ному поєднанні фінансових, матеріальних, органі-

заційних чинників і супроводжуватися проведе-

нням таких заходів:  

1) укрупненням територіальних громад з дове-

денням чисельності населення до нормативних по-

казників, за яких досягається необхідний рівень 

кількісного та якісного поповнення локальних 

повноважень; 

2) зміцнення матеріально-фінансової основи 

низових ланок територіальної вертикальної ієрархії 

шляхом закріплення за бюджетами місцевого са-

моврядування, районними й обласними бюджетами 

стабільних і достатніх джерел їхнього поповнення, 

а також запровадження прозорої системи фінансо-

вого вирівнювання на рівні району – міста райо-

нного значення, селища, села з метою забезпечення 

рівних умов розвитку громадян у різних громадах. 

У контексті зазначеного функціональні повно-

важення територіальних громад слід суттєво роз-

ширити, доповнивши їх компетенцію в галузі 

управління комунальним комплексом і місцевими 

фінансами низкою повноважень, спрямованих на 

вирішення таких проблем як підвищення рівня та 

умов життя населення, створення нових робочих 

місць і скорочення внаслідок цього масштабів без-

робіття, збільшення обсягів та підвищення ефек-

тивності виробництва на території громади.  

Поставлені завдання вимагають перегляду кри-

теріїв оцінки ефективності дій органів управління 

територіальних громад. Відсутність прямих методів 

оцінки економічного ефекту прийнятих рішень мо-

же нівелюватися підвищенням ролі місцевого само-

врядування у вираженні стратегічних регіональних 

завдань, зокрема в частині підвищення добробуту 

населення. При цьому системного значення набува-

ють якісно нові чинники активізації потенціалу 

територіального розвитку: по-перше, забезпечення 

інтегральної цілісності територіальної громади як 

дієздатного інституту, спроможного і надалі реалі-

зовувати свої стратегічні цілі – створення додатко-

вих робочих місць, збільшення частки доходів на-

селення та підприємств, що виступають об’єктом 

обмінно-розподільчих відносин у межах певної 

територіальної одиниці; по-друге, створення спри-

ятливих умов для нарощування регіональних еко-

номічних ресурсів, внаслідок чого зростатиме до-

хідна база місцевих бюджетів – залучення інвести-

цій, розширення малого та середнього бізнесу то-

що.  

Вивчення та аналіз емпіричного досвіду орга-

нізації управлінської діяльності на місцевому рівні 

дає певні підстави окреслити можливі шляхи вирі-

шення проблем економічного зростання територій, 

які на сьогодні широко обговорюються як у науко-

вих колах, так і в практичній площині державного 

управління, і знайшли своє відображення у низці 

практичних пропозицій і рекомендацій:  

1) залучення інвестицій на територію громади 

за рахунок формування сприятливого інвестицій-

ного клімату; 

2) надання фінансової та матеріальної допо-

моги малому та середньому бізнесу (до компетенції 

місцевого самоврядування належить розпорядже-

ння та управління комунальним майном, регулю-

вання земельних відносин, фіскальна ініціатива що-

до встановлення місцевих податків і зборів згідно з 

положеннями і вимогами Податкового кодексу 

України, що, відповідно, дає можливість місцевим 

радам приймати рішення, а відділам та управлінням 

виконавчих комітетів запроваджувати їх, щодо на-

дання малому бізнесу преференцій у сфері оренд-

них відносин, землекористування, пільгового опо-

даткування на основі оптимізації рівня ставок спро-

щеного (єдиного) податку в розрізі окремих видів 

підприємницької діяльності;  

3) пільгове оподаткування, організація пожерт-

вувань і добровільних внесків для створення під-

приємств з обслуговування соціально-економічної 

інфраструктури;  

4) формування ділової інфраструктури з нада-

нням якісних інформаційних, аудиторських, юри-

дичних, контролінгових послуг;  

5) покращення якісного стану об’єктів техніч-

ної інфраструктури, а саме: доріг загального корис-

тування, мереж водо-, тепло-, газопостачання, теле-

комунікацій, транспортних шляхів, інших об’єктів 

стратегічного значення, що перебувають у кому-

нальній власності чи спільному користуванні райо-

нних та обласних рад; 

6) широке залучення громадськості до участі в 

бюджетному процесі з метою визначення пріори-

тетних напрямів використання бюджетних коштів в 
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інтересах безпосередніх споживачів соціальних пос-

луг;  

7) створення кредитних спілок на базі ресурсів 

та фінансового капіталу територіальних громад;  

8) організаційне оформлення інституту спе-

ціальних позабюджетних фондів, які б не лише до-

повнювали фінансові можливості місцевих бюдже-

тів та підприємств комунальної форми власності, 

але й забезпечували повномасштабну реалізацію 

окремих програм соціально-економічного розвитку 

регіонів (створення таких фондів хоч і є важливим, 

проте досить проблематичним завданням, оскільки 

бюджетні джерела на такі цілі заборонено вико-

ристовувати Бюджетним кодексом України, проце-

дура добровільної участі громадян не лише не виз-

начена, а й відсутній механізм касового обслуго-

вування позабюджетних централізованих коштів);  

9) виділення в окрему групу тих підприємств 

комунальної форми власності, діяльність яких без-

посередньо пов’язана з обслуговуванням громадсь-

ких потреб;  

10) мотивація громадської підтримки інтересів 

функціонування й розвитку територіальних колек-

тивів у взаємовідносинах з центральними органами 

державної влади й управління та їх підвідомчими 

галузевими й територіальними структурами.  

5. Використання потенціалу територіальної 

громади 

Весь попередній досвід територіального роз-

витку на засадах децентралізації переконливо свід-

чить на користь синергетичного підходу у викорис-

танні потенціалу території. Тому узгодженість дій 

та спільні інтереси членів громади відіграють важ-

ливу позитивну роль у процесі розробки й реалі-

зації на базі територіального корпоративного інте-

ресу узгодженої стратегії розвитку території, 

сприяючи концентрації потенціалу територіального 

колективу, організаційних і фінансових ресурсів на 

виконання місцевих програм і завдань; врегулю-

ванню й раціоналізації використання територіаль-

них ресурсів; максимально ефективному викорис-

танню потенційних можливостей території.     

З огляду на обмеженість бюджетних ресурсів 

(за нашими розрахунками у короткостроковій перс-

пективі суттєвих зрушень у показниках доходів 

місцевих бюджетів не передбачається у зв’язку з 

антикризовим станом економіки, а також з ураху-

ванням перехідного періоду запровадження нового 

податкового і бюджетного законодавства), голов-

ним ресурсом територій у найближчій перспективі 

вважатиметься їх потенціал (рис. 1), реалізація яко-

го потребує здійснення низки виважених, логічно 

послідовних дій:  

1) вивчення наявного потенціалу, його струк-

туризація, аналіз та визначення акцентів майбут-

нього розвитку;  

2) розробка стратегії розвитку території у ме-

жах сформованого потенціалу; 

3) реалізація прийнятої стратегії на базі залу-

чення місцевих і зовнішніх ресурсів. 

В юридичній площині повноцінне викорис-

тання територіального потенціалу означатиме роз-

ширення повноважень органів місцевого самовря-

дування на основі закріплення за ними низки функ-

цій, які випливають із необхідності захисту місце-

вих інтересів, що на сьогодні перебувають у компе-

тенції районних і обласних рад; конкретизацію 

спільних функцій територіальних громад, які зна-

ходяться у віданні централізованих органів місце-

вої влади; законодавче врегулювання, розширення 

прав асоціацій територіальних одиниць базової лан-

ки. 

6. Висновки 

Отже, бюджетна політика на сьогодні фор-

мально обмежується сферою бюджетних відносин. 

Нові виклики та вимоги, що виходять на порядок 

денний, з огляду на необхідність посткризового 

державного управління на засадах децентралізації 

усього комплексу фінансових повноважень, істотно 

розширюють бюджетну діяльність органів місцево-

го самоврядування. Раціональне використання всіх 

складових потенціалу території стане об’єктивною 

передумовою нарощування доходів місцевих бюд-

жетів шляхом здійснення їх реструктуризації відпо-
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Рис. 1. Характеристика потенціалу територіальної громади 
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відно до реальних об’єктів і джерел бюджетного 

перерозподілу, а також початком створення резуль-

тативного механізму здійснення асигнувань з ло-

кальних рівнів бюджетної системи. 
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1. Вступ 

В останні роки Україна займає все нижчі місця 

в екологічних рейтингах, залишаючи позаду зде-

більшого країни Африки. За індексом екологічних 

досягнень (Environmental Performance Index, ЕРІ), 

який визначає стан природного середовища в країні 

та її здатність вирішувати екологічні проблеми, 

Україна у 2006 р. посідала 51 місце серед 133 країн, 

у 2008 р. – 75 місце серед 149 країн та 87 місце 

серед 163 країн – у 2010 р. [11]. Однією з головних 

причин такої відсталості України є недостатній 

рівень фінансування екологоорієнтованих заходів. 

Разом з тим, екологічна ситуація в країні погіршує-

ться. За таких умов потребують удосконалення 

механізми фінансового забезпечення екологічно 

сталого розвитку України. 

Метою даної статті є розгляд та аналіз існу-

ючих джерел фінансового забезпечення екологічно 

стійкого розвитку України. У роботі досліджено су-

часні та найбільш істотні, з огляду впливу на обсяг 

залучених ресурсів, інструменти фінансування ста-

лого розвитку та проведено порівняльний аналіз 
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можливості їх застосування в Україні та інших 

країнах. 

2. Огляд попередніх публікацій і досліджень 

Питанням дослідження фінансових аспектів 

забезпечення стійкого розвитку приділяється увага 

у працях таких вітчизняних вчених, як О.С. Бадрак, 

І.М. Вахович, О.О. Веклич, М.І. Деркач, Н.В. Стукало 

та  зарубіжних авторів: Д.Х. Медоуз, Д.Л. Медоуз, 

С. Шмідхейні, Р. Гудленд, Х. Дейлі та інших.  

Р. Гудленд та Х. Дейлі зазначали, що забезпече-

ння сталого розвитку, особливо його екологічної 

складової, для країн з різним рівнем розвитку є  

однаково важливим, різниця лише в розподілі тяга-

ря заподіяної шкоди навколишньому середовищу. 

Розвинені країни відповідальні за переважну біль-

шість наслідків екодеструктивного впливу своєї 

діяльності у світі і саме вони першочергово повинні 

і мають можливість здійснювати екологічно орієн-

товані заходи. Ці країни мають вести за собою 

менш розвинені країни, негативний вплив яких на 

природне довкілля пояснюється більшою залежні-

стю перехідних економік таких країн від природних 

ресурсів [13, c. 1010]. Актуальність цих висновків 

на сьогоднішній день підтверджується даними пер-

шого глобального системного аналізу екологічних 

наслідків, заподіяних країнами з різним рівнем до-

ходу (“Оцінка екосистем на порозі тисячоліття”), 

проведеного Світовим Банком та ООН, згідно з 

якими, екологічні збитки завдані країнам, що роз-

виваються, найбагатшими націями світу сягають 

більше ніж 1,8 трлн дол США, що складає сумар-

ний борг країн третього світу [14]. 

У зарубіжних дослідженнях Україна розгляда-

ється або як країна перехідної економіки, або як 

країна, що розвивається, із середнім рівнем доходу, 

а це дозволяє використовувати не тільки національ-

ні, а й глобальні інструменти фінансування сталого 

розвитку. Систематизацію таких інструментів і ме-

ханізмів у рамках стратегій сталого фінансування 

сталого розвикту проведено Н. В. Стукало та               

М. І. Деркачем [9]. Увагу внутрішнім інструментам 

та механізмам фінансування приділено в дослідже-

ннях  О. С. Бадрака та І. М. Вахович [1, 2]. Проте у 

наукових працях співвітчизників об’єктом дослід-

ження здебільшого виступає один інструмент фі-

нансування або декілька однотипних та не врахову-

ється реальна можливість їх застосування в Україні.  

3. Національні фінансові ресурси 

Відповідно до Монтерейського консенсусу 

Міжнародної конференції з фінансування розвитку, 

серед джерел фінансового забезпечення сталого 

розвитку виділяють: національні фінансові ресурси, 

міжнародні фінансові ресурси та міжнародне спів-

робітництво для розвитку [6]. 

Фінансові ресурси внутрішнього походження 

включають національні державні та приватні інвес-

тиції, надходження від податків, спрямованих на 

акумуляцію коштів або ж їх вивільнення; субсидії 

та пільги суб’єктам, які враховують у своїй діяль-

ності екологічний фактор, що, у свою чергу, сприяє 

зменшенню негативного впливу на природне сере-

довище та інші. 

Одним із найпоширеніших інструментів акуму-

ляції внутрішніх фінансових ресурсів, що виконує 

як фіскальну, так і компенсаційну функцію, висту-

пає екологічне оподаткування. В основі екологізації 

податкових систем різних країн лежить ідея еколо-

гічного податку А. Пігу, а сам механізм оподатку-

вання кожна країна розробляє самостійно. Най-

більш успішним є досвід впровадження екологіч-

ного оподаткування у країнах Північної Європи та 

країнах Близького Сходу. Так, в останні роки мину-

лого десятиріччя частка надходжень від екологіч-

них податків у ВВП становили: в Данії в середньо-

му 5%, в Нідерландах – 3,9%, в Туреччині – 3,5%, в 

Словенії та Ізраїлі – близько 3% [12]. 

До 2011 р. основу системи екологічного опо-

даткування в Україні складали збори за викорис-

тання природних ресурсів та збір за забруднення 

навколишнього природного середовища, який з 

введенням Податкового кодексу України, що наб-

рав чинності з 1 січня 2011 р., був замінений на 

екологічний податок [7]. Збір за забруднення НПС 

був одним із перших еколого-економічних інстру-

ментів природоохоронної діяльності в Україні, про-

те впродовж останніх десяти років ефективність йо-

го застосування була занизькою: в період з 2002 р. 

по 2009 р. коштів, акумульованих у бюджет від 

збору за забруднення НПС недостатньо було, на-

віть, для фінансування половини витрат бюджету 

на охорону НПС [8]. 

Введення екологічного податку в Україні, на 

наш погляд, має як переваги, так і недоліки в по-

рівнянні зі збором за забруднення НПС. З одного 

боку, встановлені більш високі ставки податку по-

рівняно з низькими нормативами збору, можуть 

сприяти більш ефективній реалізації фіскальної 

функції екологічного оподаткування. Проте необхі-

дно враховувати, що у повному обсязі податок стя-

гуватиметься лише починаючи з 2014 р. [7]. У 

цьому контексті постає питання ефективності реа-

лізації компенсаційної функції екологічного подат-

ку впродовж трьох років.  

Збір за забруднення НПС передбачав цільове 

використання зібраних коштів, а надходження від 

екологічного податку можуть просто „розчинити-

ся” в бюджеті, не маючи цільового призначення. 

Тому впровадження екологічного оподаткування 

має супроводжуватись заходами забезпечення про-

зорого процесу розподілу бюджетних коштів та 

ефективного податкового регулювання. В даному 

контексті ми погоджуємось з висновками дослідже-

ння екооподаткування в країнах, що розвиваються, 

проведеним МВФ, згідно з якими у цих країнах для 

екологічного оподаткування значно більше можли-

востей, ніж фактично використовується, але його 

впровадженню має передувати виконання ряду 

умов для отримання успішного результату [15]. 

Іншим інструментом фінансового забезпечення 

сталого розвитку, який на противагу екологічним 

податкам виконує не тільки стимулюючу, а й попе-

реджальну функцію, є встановлення податкових 

пільг та надання субсидій. Такі еколого-економічні 

інструменти мають довготривалий ефект забезпече-
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ння сталого розвитку, оскільки спрямовані не на 

усунення екодеструктивних наслідків в окремий 

момент часу, а на виключення можливості їх ви-

никнення. 

Екологічні субсидії та податкові пільги широко 

застосовуються в країнах Європейського союзу як 

для фізичних осіб, так і для підприємств. В Україні 

таке джерело фінансового забезпечення сталого 

розвитку практично не використовується. 

За часи незалежності України обсяги інвести-

цій, спрямованих на охорону навколишнього при-

родного середовища, знизилися майже у 3 рази, що 

відбувалося на тлі загострення екологічної ситуації 

в країні [5]. На сьогодні, капітальні інвестиції у за-

безпечення екологічно стійкого розвитку та сти-

мулювання приватного сектору економіки, що озна-

чає залучення приватних інвестицій, можуть дозво-

лити собі лише уряди найбагатших країн.  

Частка еколого-орієнтованих витрат у ВВП 

країни має складати 8─10%, а для країн з напруже-

ною екологічною ситуацією, зокрема і України –  

до 12─15%. Натомість за останні роки частка вит-

рат на охорону НПС у ВВП України не перевищу-

вала 2% [4]. 

В Україні брак бюджетних коштів, запланова-

них для фінансування охорони НПС, унеможлив-

лює державну підтримку екологічно сталого роз-

витку. 

4. Міжнародні фінансові ресурси 
Міжнародні фінансові ресурси надходять до 

країн-реципієнтів здебільшого як допомога від між-

народних організацій та через прямі зарубіжні 

інвестиції. З такою метою у 1991 р. було створено 

незалежну фінансову організацію Глобальний фонд 

навколишнього середовища, який надає гранти 

країнам для реалізації проектів пов’язаних зі збе-

реженням біорізноманіття та озонового шару, зі 

зміною клімату, з раціональним управлінням між-

народних вод, із запобігання деградації ґрунтів та 

шкідливого впливу стійких органічних забрудню-

вачів. Для України цією організацією фінансува-

лось 18 проектів, з яких шість орієнтовані на 

збереження біорізноманіття, ще шість пов’язані зі 

зміною клімату, решта – з управлінням використа-

ння речовин, що загрожують озоновому шару пла-

нети, та стійких органічних забруднювачів. 

Також серед найбільших організацій-донорів 

виділяють Глобальний екологічний фонд (ГЕФ), 

проте одержувачами фінансових ресурсів від нього 

виступають не країни, а окремі підприємства чи 

компанії. Офіційної інформації щодо фінансування 

ГЕФу в Україні немає. 

Пряме інвестування для країн з перехідною 

економікою та країн, що розвиваються, виступає 

одним з найбільш важливих та реальних джерел 

забезпечення їх сталого розвитку. Особливо у ви-

падках коли через обмежені бюджетні кошти, бор-

гову кризу та зменшення інтересу в наданні тради-

ційної фінансової допомоги на розвиток, розвинені 

країни припиняють фінансування, як це відбувало-

ся в 1980-ті роки та в кінці минулого десятиріччя.  

Для збільшення обсягів приватних іноземних 

інвестицій країни намагаються забезпечувати еко-

номічну та законодавчу стабільність держави, про-

зорість фінансової та правової систем, стимулюва-

ти приватних інвесторів шляхом укладання угод 

між державами, тощо. Однак, не для всіх країн такі 

заходи будуть однаково ефективними та сприяти-

муть збільшенню обсягів прямого іноземного інвес-

тування.  

Менш розвинені країни укладають двосторонні 

угоди з інвестування з розвиненими країнами, що 

дозволяє уникнути подвійного оподаткування, за-

безпечити відповідні стандарти взаємодії та відно-

шення до іноземних інвесторів, а також гаранту-

вати компенсацію за експропрійовану власність та 

вільне переміщення капіталу та прибутків. Проте, 

укладння двосторонніх угод ефективне лише для 

групи країн, що розвиваються, із середнім рівнем 

доходу, для країн же з низьким рівнем доходу вони 

є неефективними у залученні прямих інвестицій 

[16]. Україна в рамках цього дослідження була від-

несена до групи країн, що розвиваються, із серед-

нім рівнем доходу, тому, для неї двосторонні угоди 

з розвиненими країнами є виправданими і таке дже-

рело фінансування екологічно сталого розвитку 

відповідно можливе для використання в Україні. 

5. Міжнародне фінансове співробітництво 

для розвитку 

Країни з низьким рівнем доходу можуть пре-

тендувати на фінансові ресурси від міжнародного 

фінансового співробітництва. Деякі форми фінансо-

вої допомоги від такого співробітництва доступні й 

Україні. 

Міжнародне фінансове співробітництво для 

розвитку передбачає укладання двосторонніх і ба-

гатосторонніх угод з міжнародними фінансово-

кредитиними установами, які надають фінансову 

допомогу у вигляді позик, включаючи позики на 

пільгових умовах, субсидії, а також полегшення 

тягаря заборгованості шляхом списання боргів, змі-

ни термінів або інших умов. Крім того, на Міжна-

родній конференції з фінансування розвитку було 

погоджено порядок надання офіційної допомоги в 

цілях розвитку (ОДР) менш розвиненим країнам. 

Співробітництво з міжнародними фінансово-

кредитиними установами більшою мірою проявля-

ється у вигляді одержання менш розвиненими краї-

нами позикових фінансових ресурсів, які наро-

щують сумарний зовнішній борг країн. На сьогодні, 

останні мають завеликий зовнішній борг, який, у 

свою чергу, стримує їх власний розвиток через 

необхідність сплачувати кошти зовнішнім кредито-

рам та таким чином відволікати внутрішні фінан-

сові ресурси. 

Для зменшення тягаря зовнішнього боргу країн, 

що розвиваються, світові фінансово-кредитні уста-

нови ініціюють програми спрямовані на часткове 

або повне списання боргів країн-боржників, призу-

пинення виплат за наданими позиками. Так, у 1996 

році МВФ спільно зі Світовим банком ініціювали 

HIPC (Heavily Indebted Poor Countries) – програму 

полегшення боргів для найбідніших країн, за якою 
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40 країнам, що розвиваються, з високим рівнем бід-

ності протягом наступних років повністю або част-

ково списувалася зовнішня заборгованість. Біль-

шість країн, що отримують послаблення тягаря 

боргу ─ це країни Африки. У 2005 р. “великою 

вісімкою” погоджено нову програму-доповнення до 

HIPC ─ MDRI (Multilateral Debt Relief Initiative), 

яка забезпечувала 100% скасування боргів HIPC 

країн. 

За даними Світового банку, загальний зовні-

шній борг України у 2005 р. складав 33,3 млрд 

доларів США. Починаючи з 2009 р. він різко 

збільшувався: протягом 2008 р. він складав 80 млрд 

дол США, а в 2009 p. – зріс до 100 млрд дол США. 

У 2010 р. загальний зовнішній борг України виріс 

майже на 14 млрд дол, або на 13,5% і станом на 1 

cічня 2011 р. становив 117,3 млрд дол США. За 

підсумками минулого року Україна була одним з 

найбільших боржників МВФ. 

За розрахунками британської організації дос-

лідників NEF (New Economics Foundation) Україна 

потребує списання 36% боргу для можливості за-

безпечення державою базових потреб громадян в 

охороні здоров’я, освіті, інфраструктурі, без опо-

даткування громадян, які живуть за межею бідності 

($3 на день) [17]. Оскільки в рамках зазначених 

вище програм Україна розглядається як країна з 

середнім рівнем доходу, вона не має право на 

списання боргів за програмами HIPC чи MDRI.  

Однак, Україну внесено до списку країн, які 

мають право на отримання офіційної допомоги для 

цілей розвитку (ОДР) від розвинутих країн. Згідно з 

визначенням ОЕСР, ОДР включає гранти та позики, 

які надаються країнам та регіонам, що входять до 

списку Комітету зі сприяння розвитку ОЕСР, а та-

кож організаціям, які сприяють розвитку таких 

країн. За Монтерейським консенсусом Міжнарод-

ної конференції з фінансування розвитку, внесок 

країн-донорів у сприяння розвитку у формі ОДР до 

2015 р. має сягнути рівня 0,7% від ВНП розвинених 

країн [6]. У період з 2005 р. по 2009 р., Україна 

отримувала в сумі від різних країн-донорів чистих 

асигнувань (гранти та позики за вирахуванням 

виплат за останніми) в середньому на 289 млн дол 

США (табл. 1). 

 

  Таблиця 1 

ОДР надана Україні в період 2005-2009 рр. [18] 

 

Донор Країни Комітету зі сприяння розвитку, Всі 

Тип 

вартості 
Поточні ціни (млн доларів США) 

Тип до-

помоги 
ОДР Сумарна, Чисті асигнування 

Рік 2005 2006 2007 2008 2009 

Одержу-

вач 
     

Україна 236,04 281,42 244,97 286,29 396,94 

 

Окрім того, Україна може отримувати фінан-

сову допомогу цільового призначення від окремих 

країн ОЕСР. Так, у 2008 р. Україна одержувала 

допомогу для підтримки НПС: від Швеції в сумі 21 

млн дол США, від США – 18 млн дол США, від 

Європейських інститутів – 75 млн дол США, та 

входила до першої десятки країн-одержувачів допо-

моги такого цільового призначення від зазначених 

країн-донорів [18]. 

6. Висновки 

Фінансове забезпечення екологічно сталого 

розвитку України може бути опосередковано через 

фінансові ресурси внутрішнього і зовнішнього по-

ходження. Проте, одержання коштів як з націо-

нальних, так і з міжнародних джерел фінансових 

ресурсів має свої ризики та перспективи для Украї-

ни. Так, на сьогодні для екологічного оподатку-

вання в Україні значно більше можливостей, ніж 

фактично використовується, але його впровадже-

нню має передувати виконання ряду умов для отри-

мання успішного результату. Зокрема, забезпе-

чення прозорого процесу розподілу бюджетних 

коштів та ефективного податкового регулювання. 

Вагоме джерело фінансування – позики від 

міжнародних фінансово-кредитних організацій – у 

свою чергу, веде до збільшення зовнішнього боргу 

держави і відволікання внутрішніх фінансових ре-

сурсів. Протягом останніх років ускладнюється до-

сягнення домовленостей між Україною та орга-

нізаціями-позичальниками з приводу отримання 

позикових коштів, що призводить до більш жорст-

ких умов надання кредитів для України та, від-

повідно, до укріплення її залежності від урядів і 

організацій інших країн.  

Екологічно сталий розвиток – це процес, який 

не має часових меж та кінцевої точки досягнення 

сталості, тому для його забезпечення мають вико-

ристовуватись постійнодіючі джерела фінансових 

ресурсів. У цьому процесі Україна може розрахо-

вувати лише на власні фінансові ресурси, які зна-

ходяться у неї під контролем, а не на фінансове за-

безпечення ззовні, що носить періодичний або на-

віть разовий характер надання. У даному контексті, 

доречною є думка вітчизняних науковців В. М. Тре-

гобчука та З. В. Герасимчук, які у своїх працях на-

голошують на ідеї самостійності України у вирі-

шенні проблемних питань досягнення сталого роз-

витку [3, с.11; 10, с.34]. Ми б акцентували увагу на 

більшій фінансовій самостійності. Проте, зважаючи 

на гостру нестачу національних фінансових ресур-

сів, повністю виключати можливість фінансування 

за рахунок міжнародних джерел не має сенсу. 

Отже, для забезпечення екологічно сталого роз-

витку Україна має передусім спиратися на фінан-

сові ресурси внутрішнього походження та у разі 

необхідності використовувати кошти міжнародних 

джерел фінансування, залучення яких є найбільш 

раціональним з точки зору одержуваного екологіч-

ного ефекту та вартості їх надання.  

Для вирішення даного питання у наступних ро-

ботах вивчатимуться альтернативні інструменти фі-

нансування сталого розвитку, досліджуватимуться 

передумови формування ефективного фінансового 

механізму та оптимальної структури джерел забез-

печення екологічно сталого розвитку України. 

 

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=ODA_RECIP&Coords=%5bAIDTYPE%5d.%5b206%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
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2. ІНВЕСТИЦІЇ ТА ЗАОЩАДЖЕННЯ 
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ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА 

ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ 
 

Анотація. Досліджено питання формування інвестиційного середовища та інвестиційного про-

цесу в Україні. Обґрунтовано, що проблема формування інвестиційного середовища та інвестиційного 

процесу має комплексний характер і може бути вирішена через синхронний розвиток усіх секторів ринку 

цінних паперів в Україні.  
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OF THE INVESTMENT ENVIRONMENT AND THE INVESTMENT 

PROCESS IN UKRAINE 

Summary. This article investigates the dynamic features of the investment environment and investment 

process in Ukraine. It is proved that both problems are complex and can be solved through simultaneous 

development of all sectors of the securities market in Ukraine. 

Keywords: stocks, derivatives, investment environment, investment process, bonds, securities market 

 

1. Вступ 

Для ефективного функціонування РЦП в Украї-

ні має бути сформоване повноцінне інвестиційне 

середовище та забезпечений інвестиційний процес. 

Значну увагу дослідженням розвитку та формува-

нню інвестиційного середовища та інвестиційного 

процесу приділяли такі вчені-економісти: А. Гайдуцький,       

С. В. Захарін [3, с. 102─110], О. Корнійчук [5, 

с.17─27], Я. Маркин М. [6], О.А. Охріменко [7, с. 

110─118], В. М. Терещенко [10, с. 79─87] та інші. 

Незважаючи на численні публікації з даної темати-

ки, ця проблема залишається до кінця не виріше-

ною. Тому метою статті є дослідження процесу 

формування та вдосконалення інвестиційного сере-

довища й інвестиційного процесу в Україні.  

2. Ефективність функціонування ринку  

цінних паперів 

Для ефективного функціонування РЦП в Украї-

ні має бути сформоване повноцінне інвестиційне 

середовище і забезпечений інвестиційний процес. 

До інвестиційного середовища в Україні можна від-

нести види цінних паперів, які обертаються на рин-

ку, а також їх емітентів, а до інвестиційного про-

цесу – те, як інвестори оцінюють та інвестують на 

РЦП.  

Сучасний стан РЦП свідчить, що він ще не до-

сяг повноцінного розвитку і не включений у про-

цеси інвестування української економіки. Для під-

вищення привабливості РЦП в Україні для страте-

гічних інвесторів потрібно забезпечити наявність 

на ринку високоліквідних, мало ризикових цінних 

паперів з відносною курсовою стабільністю. Для 

цього необхідний єдиний механізм, який має вклю-

чати рівень прибутковості підприємств, їх вартість 

та рівень доходу від котирування цінних паперів на 

фондових біржах. Фрагментарність механізмів РЦП 

та його окремих секторів не забезпечує системного 

зв’язку в процесі залучення коштів у ринковий обо-

рот. Низький рівень ліквідності, прозорості та капі-

талізації українського РЦП гальмує розвиток інвес-

тиційного середовища та інвестиційного процесу. 

Показник капіталізації в Україні складає 12% від 

ВВП, у США – більше 100%, для більшості сучас-

них економік – більше половини ВВП. 

Занижений рівень капіталізації українських 

компаній, непрозорі схеми розкриття інформації 

щодо їх реального фінансового стану та власників 

підвищує ризикованість їх діяльності та зменшує 

конкурентоспроможність у боротьбі за вітчизняних 

та закордонних інвесторів. Обмежене використання 

механізмів РЦП для підвищення капіталізації знач-

но обмежує формування їх потенціалу економічно-

го зростання, переходу до інноваційно-інвестицій-

ної моделі розвитку.  

3. Ринок акцій та облігацій 

Законодавче визначення структури цінних па-

перів в Україні ще не наповнилось реальним зміс-

том. Найбільш вагому частку РЦП займають облі-

гації та акції. В останній період визначилась тен-

денція до постійного зростання частки ринку облі-

гацій за рахунок скорочення угод з акціями та зрос-

тання деривативів. 
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Ринок облігацій в Україні розвивається в двох 

напрямах: з одного боку, відбувається скорочення 

торгів з державними цінними паперами (ОВДП), з 

другого, – зростають масштаби використання кор-

поративних облігацій. Переваги використання кор-

поративних облігацій пов’язані з різними термі-

нами їх випуску та можливістю для підприємств 

регулювати свою заборгованість. Проте найбіль-

шою проблемою в розвитку корпоративних обліга-

цій є відсутність належної конкуренції та непро-

зорість. Крім того, ринок корпоративних облігацій 

включає лише вузьку групу, переважно державних 

підприємств у найбільш прибуткових сферах еко-

номіки, що гальмує притік інвестицій в інші сфери 

економіки. На РЦП основними інвесторами є ко-

мерційні банки, які прагнуть формувати свої порт-

фелі високодохідними і прибутковими активами. 

Характерними ознаками ринку корпоративних 

облігацій є короткий, порівняно з державними облі-

гаціями, термін обігу. Переваги залучення коштів 

через емісію облігацій практично не використо-

вують страхові компанії, концерни та корпорації, 

приватні підприємства, командитні та приватні під-

приємства. Також в Україні на разі не використо-

вуються муніципальні облігації відповідно до їх по-

тенційних можливостей.  

Розвиток ринку корпоративних облігацій здійс-

нюється переважно через обмеження кількості ком-

паній, що дозволяє впливати на цей сегмент РЦП. В 

Україні на 5 емітентів корпоративних облігацій 

припадає 77 усього ринку корпоративних облігацій 

– ВАТ „Укртелеком”, НАЕК „Енергоатом”, ДТГО 

„Південно-Західна залізниця”, ДМА „Бориспіль”, 

СП ТОВ „Метален”. Характерною особливістю є 

те, що всі найбільші емітенти корпоративних облі-

гацій є державні підприємства.  

Відсутність конкуренції на ринку корпоратив-

них облігацій та його монополізація знижують його 

ефективність. Для сучасних економік характерним 

є високий ступінь конкуренції.  

Для моніторингу ступеня конкуренції на ринку 

корпоративних облігацій використовується індекс 

Герфіндаля-Гіршмана. Це індекс ринкової концент-

рації різних компаній, представлених на ринку, що 

обчислюється як сума квадратів часток ринку кож-

ної з них. Він розраховується для 50-ти найбільших 

підприємств, які працюють на ринку і є сумою 

їхніх часток ринку [6, c. 65]:  
50
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де
i

d – частки підприємств на ринку (у діапазоні 

від 0 до 1), i =1,2,3…50. 

Величина ННІ  варіює у межах від 0 (повна 

деконцентрація ринку) до 1 (абсолютна монополія 

– 100% ринку). Для оцінки концентрації викорис-

товуються такі критеріальні значення: 

1. Нормальна концентрація: ННІ <0,1 – некон-

центрований ринок, відсутній значний контроль з 

боку великих компаній. 

2. Середній рівень концентрації 0,100< ННІ  

<0,2 – ринок контрольований, існує певний конт-

роль над ринком із боку провідних виробників. 

3. Високий ступінь концентрації ННІ  >0,2 – 

високий ступінь монополізації і концентрації ринку 

з боку великих компаній.  

Розрахований індекс Герфіндаля-Гіршмана для 

українського ринку корпоративних облігацій стано-

вить 0,146, у той час як для США – 0,003, країн ЄС 

– 0,0015. Тобто ринки боргових цінних паперів у 

США та ЄС набагато конкурентніші. Відсутність 

належної конкуренції на сегменті корпоративних 

облігацій в Україні та його непрозорість є значни-

ми перешкодами для його подальшого розвитку.  

Запровадження ОВДП в Україні так і не змогло 

забезпечити їх ефективне використання у сфері ре-

гулювання фінансового ринку та РЦП. Отже, в умо-

вах українського фондового ринку дохідність 

ОВДП не відіграє ролі регулятора фінансового рин-

ку, що є істотним недоліком фінансового механізму 

економіки України [7, c. 114]. 

Важливим напрямом подальшого розвитку рин-

ку державних цінних паперів є підвищення його лік-

відності та розвиток структури фінансових інстру-

ментів. Існуюча структура ОВДП загалом склада-

ється переважно з інструментів терміном обігу в 3 

роки. Проте тривалий розвиток РЦП вже визначив 

значні групи інвесторів, інтереси яких пов’язані з 

більш тривалими термінами інвестицій.  

Дослідник В. Рак виділяє декілька способів пе-

реходу від наявної до нової структури фінансових 

інструментів на ринку державних цінних паперів 

[8, c. 116]: проведення операцій обліку, відповідно 

до яких емітент може обміняти облігації визначено-

го випуску на облігації нового випуску за встанов-

леною ставкою; випуск нових облігацій і розмі-

щення цінних паперів нового випуску. 

Для розширення структури фінансових інстру-

ментів ринку державних цінних паперів найбільш 

доцільним є їх емісія на терміни обігу: 3 місяці, 6 

місяців, 1 рік, 2 роки, 3 роки, 5 років, 10 років. Для 

створення прогнозованого інвестиційного середо-

вища доцільним є створення в Україні передбаченої 

і постійно діючої системи емісії державних цінних 

паперів, відповідно до календарного плану, де 

мають бути передбачені її частота та терміни пога-

шення.  

Муніципальні облігації в Україні зараз вико-

ристовуються в обсягах значно нижчих від їх 

потенціалу. В сучасних економіках муніципальні 

облігації дають змогу залучати кошти населення та 

іноземних інвесторів на регіональному рівні. К. Бо-

рисюк вказує на проблеми для розвитку муні-

ципальних облігаційних позик [2, c. 11]: невідпра-

цьовані схеми облігаційних позик, що пов’язано з 

відсутністю досвіду i чіткості в інвестиційних пла-

нах емітентів; нерозвиненість інфраструктури 

регіональних фондових ринків; незначний інвести-

ційний потенціал основної маси населення, відсут-

ність довіри населення до інструментів РЦП та нес-

тача оборотного капіталу у юридичних осіб; низька 

ліквідність облігацій органів місцевого самовряду-

вання. 

Ринок акцій в Україні в сучасних умовах не дає 

підстав для застосування методів фундаменталь-
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ного аналізу для прогнозування оцінки вартості 

акцій підприємств, про що зазначає Г. Терещенко 

[10, c. 79]. Постійне скорочення використання акцій 

пов’язано з неможливістю визначити вартість під-

приємств у розрахунку на одну акцію, невиплатою 

дивідендів акціонерам, з відсутністю достовірної 

інформації про фінансовий стан емітентів акцій та 

реальної можливості у акціонерів впливати на ді-

яльність акціонерного товариства.  

Так, на ринок акцій в Україні в обмежених мас-

штабах впливають чинники, які пов’язані з вико-

ристанням прозорої інформації, що дає можливість 

використовувати стандартні методи оцінки. В 

Україні за умов відсутності повноцінних ринкових 

механізмів, стандартної фінансової звітності і облі-

ку витрат та доходів акціонерних товариств обме-

жуються їх можливості на лістинг акцій та котиру-

вання на фондових біржах. На вартість акцій знач-

но більший вплив мають політична ситуація, праг-

нення придбати контрольний пакет акцій. Незва-

жаючи на систему регулюючих заходів, державі так 

і не вдалося сформувати ефективну систему розк-

риття інформації, що наштовхує на думку про низь-

ку кваліфікацію учасників розкриття інформації, 

або про її свідоме приховування в корпоративних 

інтересах.  

Структуровані фінансові інструменти перебу-

вають в обігу поряд з деривативами, використання 

яких пов’язано з поширенням фінансового інжи-

рингу. Фінансова інновація є закономірним резуль-

татом пошуку інвесторами та емітентами цінних 

паперів, спроможних заповнити певні ніші в інвес-

тиційному середовищі. 

4. Вплив Центрального депозитарію на ринок 

цінних паперів 

У сучасних умовах існуюча законодавча база у 

сфері формування національної депозитарної сис-

теми перестала відповідати потребам розвитку РЦП 

в Україні.  

Діюче законодавство України допускає існува-

ння необмеженої кількості депозитарій, що в умо-

вах відсутності повноцінного РЦП створює умови 

для зловживань і обмежує ефективність його функ-

ціонування. Проте, враховуючи світову практику, 

необхідно створити центральний депозитарій ці-

нних паперів в Україні, основними засадами діяль-

ності якого має стати підприємницький характер, 

прозора процедура прийняття рішень та контроль 

за його діяльністю.  

Сьогодні в Україні роль Центрального депози-

тарію виконують три структури: Національний де-

позитарій України, Міжрегіональний фондовий 

союз (для корпоративних цінних паперів), Націо-

нальний банк України (для державних цінних па-

перів). Водночас сфера корпоративних та муніци-

пальних цінних паперів не має єдиного депози-

тарного центру. Відсутність органу уніфікації та 

стандартизації корпоративних цінних паперів зни-

жує їх привабливість для інвесторів і підвищує ри-

зикованість використання.  

 Система розкриття інформації є найважливі-

шою складовою механізмів забезпечення ефектив-

ності інвестиційного процесу. Повноцінний меха-

нізм розкриття інформації, який використовується в 

сучасних економіках, дозволяє залучати до процесу 

оцінки та прийняття рішень широке коло дрібних 

інвесторів.  

В Україні законодавчим чином запроваджена 

рейтингова система оцінювання цінних паперів. 

Проте, в умовах відсутності конкуренції існують 

можливості для зловживань через отримання зави-

щених рейтингів, а також використовується склад-

на процедура оцінювання і низька довіра до її ре-

зультатів з боку учасників РЦП. Враховуючи світо-

ву практику, необхідно створити центральний де-

позитарій цінних паперів в Україні, основними за-

садами діяльності якого має стати підприємниць-

кий характер, прозора процедура прийняття рішень 

та контроль за його діяльністю.  

Розвиток інститутів спільного інвестування має 

розширити можливості для залучення коштів як  

приватних інвесторів, так і банків, фінансових ком-

паній, підприємств. В сучасних умовах значна част-

ка населення України виключена з процесу інвесту-

вання, що обмежує потенціал економічного зроста-

ння. Розвиток інститутів спільного інвестування 

має сприяти: акумуляції невеликих грошових зао-

щаджень, великої кількості акцій у грошові фонди, 

зменшенню ризику невеликих вкладів індивідуаль-

них інвесторів, зменшенню витрат інвестування, 

підвищенню рівня ліквідності. 

На ринку недержавного пенсійного забезпече-

ння кількісні показники не переросли в якісні. Ста-

ном на 01.01.2008 р. в управлінні КУА знаходилось 

69 недержавних пенсійних фондів, у тому числі 

відкритих – 69, корпоративних – 6, професійних – 

5. Частка їх активів відповідно складала 60,55%, 

20,26%, 19,19% [9]. За 2008 р. активи НПФ в 

управлінні КУА зросли на 109,58% до 242,8 млн 

грн, а кількість НПФ, що уклали договори з КУА, 

збільшилась на 18,96%. Домінують на ринку відк-

риті фонди (84,1%) і на їх долю припадає 60,55% 

вартості всіх активів.  

Аналіз звітності недержавних пенсійних фондів 

свідчить, що найбільшу частку активів складають 

цінні папери та грошові кошти. Так, у 2005 р. част-

ка цінних паперів становила 32,75%, у 2006 р. – 

60,95%, у 2008 р. – 49,2%.  

Така тенденція вказує, що рух цінних паперів 

має нестійкий характер, а більша частина його 

учасників беруть участь у торгах лише періодично. 

Зростання до 2015 р. накопичувального фонду до 

26,31 млрд грн за рахунок страхових внесків, 

створення професійного пенсійного фонду для пра-

цівників бюджетної сфери сприятимуть росту 

інвестиційних ресурсів, сконцентрованих у НПФ. 

Створення інвестиційних банків в Україні є 

необхідною складовою подальшого розвитку РЦП. 

В Україні відсутні заклади, спроможні до мобілі-

зації довгострокового позичкового капіталу і нада-

ння його позичальникам через випуск та розмі-

щення акцій, облігацій та інших видів позичкових 

зобов’язань. У банківській системі України домі-

нують кредитні операції. За сучасних умов в Украї-
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ні найпотужнішими інституційними інвесторами є 

комерційні банки. В умовах недостатніх коштів у 

інших інституційних інвесторів комерційні банки 

збільшують свою роль в інвестиційному процесі.  

С. Захарін виділяє основні причини підвищення ро-

лі комерційних банків в Україні [3, c. 102]: збільше-

ння капіталу вітчизняної банківської системи та по-

дальша інтеграція у світову банківську систему; 

збільшення розміру капіталу шляхом залучення 

міжнародного капіталу; підвищення ефективності 

діяльності банків; забезпечення ефективної диві-

дендної політики та ін. 

За умов зростаючого інвестиційного потенціалу 

комерційних банків їх частина виділяє свої інвес-

тиційні підрозділи в окремі компанії і, таким чи-

ном, збільшує обсяги послуг на РЦП. Розвиток 

РЦП в Україні, крім того, є складовою механізму 

перетікання коштів та збільшення ресурсної бази 

банківської системи: замість банківських кредитів 

здійснюється емісія цінних паперів; емітуються 

боргові цінні папери під заставу цінних паперів; 

короткострокові вкладення трансформуються у 

середньо- та довгострокові кредити під банківські 

та державні гарантії; здійснюється кредитування ці-

нними паперами шляхом укладання угод РЕПО.  

У табл. 1 показано використання цінних папе-

рів у портфелях комерційних банків України. За 

2007 р. обсяг операцій з цінними паперами, у порів-

нянні з 2006 р., збільшився на 59,2% – до 1520 млрд 

грн. Загальний обсяг цінних паперів у портфелях 

комерційних банків у 2009 р. склав лише 30,1 млрд грн 

проти 28,3 млрд грн у 2008 р., що обумовлено 

фінансовою кризою. Проте комерційні банки отри-

мували лише процентний дохід. Частка акцій та 

інші форми участі в капіталі складають лише 6,6 

млрд грн, а інвестиції в асоційовані компанії – 

лише 892,9 млн грн.  

Емісія державних цінних паперів з 2007 р. по 

2009 р. зросли майже у 20 разів, а їх частка у за-

гальному обсязі вкладень у цінні папери становила 

33,9%. Проте частка ОВДП в активах консолідова-

ного балансу банків України на 1 cічня 2009 р. ста-

новила 0,93%. 

Отже, комерційні банки прагнуть не включа-

тися в інвестиційний процес, що має об’єктивні і 

суб’єктивні чинники. Відсутність надійних та висо-

кодохідних об’єктів інвестування, нестача значних 

обсягів коштів у портфелі банків не забезпечують 

можливості для розвитку повноцінного інвестицій-

ного процесу та інвестиційного середовища. По-

дальший розвиток РЦП вимагає залучення спеціа-

лізованих інвестиційних банків, спроможних аку-

мулювати кошти дрібних інвесторів.  

Інтеграція українського РЦП в світовий простір 

пов’язана з випуском акцій та облігацій на міжна-

родний ринок, що дозволяє розширювати механізми 

залучення коштів за допомогою цінних паперів. Проте 

на міжнародному ринку капіталів у посткризовий 

період загострюється конкуренція за фінансові ре-

сурси, що підвищує вимоги до українського РЦП.  

В Україні на разі відсутній облік операцій з 

цінними паперами, які здійснюють іноземні інвес-

тори. За експертними даними у деякі періоди нере-

зиденти контролювали більше 80% операцій купів-

лі-продажу акцій у найбільшому торговельному за-

лі – ПФТС, що становить 15–20 млн грн щоденно. 

Згідно з даними ДКЦПФP, близько 20% українсь-

кого акціонерного капіталу контролюється нерези-

дентами [4, c. 34]. 

 

 

 

Таблиця 1 

 

Цінні папери у портфелях комерційних банків України  

2004–2009 рр. 

 (млн грн) 

Роки Відхилення (+,-) 

2009 рік від Показники 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

2008 2006 2004 

Цінні папери, крім 

акцій у портфелі банку 
5971,4 8035,0 9548,0 15200,0 28134,0 30086,0 1952,0 20538,0 24114,6 

Цінні папери в торго-

вому портфелі, у тому 

числі: 

72,8 224,0 1623,0 2416,0 2667,0 1081,0 -1586,0 -542,0 1008,2 

у національній валюті 72,8 224,0 1598,0 2416,0 2667,0 1081,0 -1586,0 -517,0 1008,2 

в іноземній валюті - - 25,0 - - - - -25,0 - 

Цінні папери призна-

ченні на продаж, 

у тому числі: 

3701,8 5230,0 5444,0 9283,0 22598,0 24324,0 1726,0 18880,0 20622,2 

у національній валюті 3677,5 5206,0 5444,0 9283,0 22598,0 24324,0 1726,0 18880,0 20646,5 

в іноземній валюті 24,3 24,0 - - - - - - -24,3 

Цінні папери до пога-

шення, у тому числі: 
2196,8 2582,0 2481,0 3500,0 2869,0 4681,0 1812,0 2200,00 2484,2 

у національній валюті 2194,6 2581,0 2480,0 3500,0 2869,0 4681,0 1812,0 2201,0 2486,4 

в іноземній валюті 2,2 1,0 1,0 - - - - -1,0 -2,2 

Джерело: [1] 
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Іноземні інвестори ведуть пошук об’єктів інвес-

тування в Україні. Неминучість інтеграції українсь-

кого РЦП у світовий в умовах глобалізації приму-

шує враховувати різні грані цього процесу. За умов 

фінансової кризи визначилась низка проблем, по-

в’язаних з неконтрольованістю та непрозорою 

діяльністю нерезидентів на українському РЦП, що 

створює реальну загрозу втрати державою та націо-

нальним капіталом своїх позицій у стратегічно 

важливих сферах економіки. Українські інвестори 

втрачають конкурентні позиції як на внутрішньому, 

так і на зовнішніх РЦП.  

Прагнення вийти на міжнародні ринки украї-

нських емітентів обумовлені: недорозвиненістю 

українського РЦП, його інструментів та механізмів; 

складністю процедури лістингу, що перешкоджає 

котируванню фінансових інструментів на фондових 

біржах; відсутністю механізмів оцінювання фінан-

сових інструментів, спроможних встановити їх 

об’єктивну ціну; відсутністю достатніх обсягів 

коштів в українських інвесторів; прагненням емі-

тентів отримувати більші обсяги коштів на міжна-

родних ринках в умовах стандартних та легальних 

умов торгів.  

5. Висновок 

Ринок цінних паперів в Україні у сучасних умо-

вах так і не набув достатньої фінансової потужності 

та зрілості і не спроможний конкурувати з іншими 

країнами. Негативно впливають на подальший роз-

виток РЦП в Україні: другорядний статус фондо-

вого ринку України з подальшим зменшенням 

обсягів операцій з цінними паперами; відсутність 

достатнього доступу іноземних інвесторів і фінан-

сових інститутів після завершення грошової інтер-

претації; постприватизаційний перерозподіл українсь-

кої власності на іноземних ринках. В умовах 

нерозвинених механізмів РЦП і відсутності дієвої 

системи розкриття інформації, а також системних 

інвесторів з значними фінансовими ресурсами, емі-

тенти з найбільш привабливими цінними паперами 

прагнуть вийти на міжнародні ринки. Також, знач-

на частка населення України виключена з процесу 

інвестування, що обмежує потенціал економічного 

зростання. Розвиток інститутів спільного інвесту-

вання має сприяти: акумуляції невеликих грошових 

заощаджень, великої кількості акцій у грошові фон-

ди, зменшенню ризику невеликих вкладів інди-

відуальних інвесторів, зменшенню витрат інвесту-

вання, підвищенню рівня ліквідності. 

Проблема формування інвестиційного середо-

вища та інвестиційного процесу має комплексний 

характер і може бути вирішена через синхронний 

розвиток усіх секторів ринку цінних паперів в 

Україні. 
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ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ І МОЖЛИВОСТІ ЙОГО 

ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 

Анотація. Визначено головні чинники підвищення інвестиційної активності країн Центральної та 

Східної Європи. Проаналізовано особливості державного регулювання інвестиційної діяльності цих країн. 

Проведено порівняльний аналіз світового досвіду з ситуацією в Україні, на основі чого сформовано 

напрями використання отриманих результатів у вітчизняній економіці. 
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countries are analyzed. The comparative analysis of international experience within the province of investment 

promotion is presented, with applied proposals for Ukraine to follow.  
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1. Вступ 
Ефективність соціально-економічного розвитку 

в значній мірі обумовлюється інвестиційним кліма-
том у країні, адже здійснити структурну переорієн-
тацію економіки на інноваційний розвиток немож-
ливо без залучення інвестицій. Провідну роль у 
формуванні інвестиційного клімату відіграє держа-
ва – саме державна політика формує загальну інвес-
тиційну модель країни з визначенням основних 
пріоритетів та завдань, пошуком можливих дій та 
заходів тощо. Для того, щоб інвестиційна політика 
держави була максимально ефективною, необхідно 
формувати її гармонійно до загальної спрямовано-
сті країни, а досягнення такого результату можливе 
за умови врахування позитивного світового досві-
ду. Найбільший інтерес для України становлять 
постсоціалістичні країни ЦСЄ, які мають спільну 
історію формування устрою і господарства згідно з 
адміністративно-командним управлінням, схожість 
та єдність менталітету слов’янських народів; іден-
тичність АПК, що зумовлює географічне та сирови-
нне забезпечення тощо [1, с. 6─7]. Тому основними 
цілями дослідження є: пошук та аналіз чинників 
підвищення інвестиційної активності країн ЦСЄ; 
визначення особливостей державного регулювання 
інвестиційної діяльності цих країн; порівняння сві-
тового досвіду з ситуацією в Україні; формування 
напряму використання отриманих результатів. 

2. Огляд літературних джерел 

У сучасній українській економічній науці дос-

лідженню інвестиційних процесів приділяється зна-

чна увага. Проблемам інвестування та ролі держави 

в інвестиційних процесах присвячено праці таких 

учених, як Т. Новицька [1], М. Кульчицький [2],          

Н. Близнюк [5] та інші. У їх працях викладено тео-

ретико-методологічні засади державного регулюва-

ння інвестиційної діяльності, розглянуто принципи 

організації управління інвестиціями, охарактеризо-

вано форми і методи державного регулювання 

інвестиційної діяльності в різних державах, розгля-

даються основні тенденції інвестиційного процесу 

в перехідних економіках. Т. Новицька окреслила 

основні принципи інвестиційної політики, обґрун-

тувала заходи стимулюючого та стримуючого впливу 

з боку держави. М. Кульчицький визначив особли-

вості процесів нагромадження фінансового потен-

ціалу та здійснення інвестицій за рахунок його ви-

користання в різних країнах, розглянув основні на-

прямки імплементації іноземного досвіду в Україні.  

Роботи Н. Близнюк присвячено питанням оцінки та 

регулювання іноземної інвестиційної діяльності, 

вивченню й осмисленню термінологічного апарату 

іноземного інвестування, проблемам адаптації дос-

віду державного регулювання іноземних інвестицій 

у трансформаційних економіках. Проте науковці 

майже не аналізують чинники, які призвели до ви-

никнення тих чи інших результатів. В окремих ро-

ботах висвітлено питання державного стимулюва-

ння інвестиційної діяльності в різних країнах, однак 

не дано обґрунтованої оцінки можливостей засто-

сування позитивного досвіду країн ЦСЄ в реаліях 
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вітчизняної економіки. Актуальність і практичне 

значення цих питань, необхідність їхнього систем-

ного дослідження на сучасному етапі розвитку віт-

чизняної економіки обумовили вибір теми статті. 

3. Механізм правового регулювання 

інвестиційної діяльності в Польській Республіці 

та можливості його імплементації в Україні 

Перехід країн ЦСЄ від командно-адміністра-

тивної до ринкової системи створив передумови їх 

вступу до наднаціональних структур, таких як 

СОТ, ЄС, ВТО та ін., що дозволило інтегрувати ці 

країни та підвищити рівень їх інвестиційної взаємо-

дії. Прикладом євроінтеграції слугує Польща, яка в 

травні 2004 року разом з Чехією, Словаччиною, 

Словенією, Угорщиною, Латвією, Литвою, Есто-

нією, Мальтою та Кіпром стала членом Європейсь-

кого Союзу. Процес модернізації польської еконо-

міки та перехід її на ринковий лад розпочався в той 

же період, що й в Україні та за схожого економіч-

ного становища з нею. На початку реформування 

Польська Республіка, як Україна, характеризува-

лась макроекономічною незбалансованістю та сус-

пільно-економічною неефективністю з низкою проб-

лем. Проте, вибрані польським урядом шляхи ре-

формування спричинили позитивну динаміку роз-

витку. Причинами вдалої соціально-економічної 

трансформації Польщі слугувало виконання прог-

рами “Бальцеровича” та орієнтація на євроінтегра-

ційний курс шляхом виконання вимог зазначених у 

“Копенгагенських економічних критеріях”. Ваго-

мим напрямом сприяння інвестиційної активності в 

Польщі стало затвердження в квітні 1997 р. нової 

Конституції, побудованої на нормативах та стан-

дартах, присутніх в ЄС. Позитивний вплив мав ЗП 

“Про іноземні інвестиції” 1996 р., в якому зазна-

чалося, що іноземний інвестор має змогу без отри-

мання певних дозволів у польської сторони, ство-

рювати компанії та купувати акції приватного сек-

тору на території країни, вивозити за кордон отри-

маний прибуток чи кошти, отримані від ліквідації 

та продажу компанії, а також кошти одержані в ре-

зультаті націоналізації або експропріації активів, 

легалізувати банківську діяльність шляхом створе-

ння спільних підприємств, або ж придбання акцій 

банку, що приватизується тощо. Значний вплив на 

інвестиційну активність здійснили зміни до ЗП 

“Про придбання нерухомості іноземним громадя-

нином” 1996 р., внаслідок чого нерезидент країни 

отримав можливість придбання нерухомості на те-

риторії країни без отримання дозволу Міністерства 

внутрішніх справ. Крім того, польський уряд виз-

начив ефективний механізм страхування інвестицій 

та зменшив потенційні ризики інвесторів через 

укладення двохсторонніх договорів про захист 

інвестицій з іноземними країнами. Реалізований 

курс дозволив Польщі серйозно просунутися в на-

прямі євроінтеграції та створити сприятливий клі-

мат для іноземних інвестицій, що допомогло їй до-

сягти високих результатів у формуванні нового тех-

нологічного середовища, завдяки чому відбулася 

доволі швидка переорієнтація товарної структури 

промисловості у бік сумісності з потребами ЄС. 

Водночас, така лібералізація економіки країни спри-

чинила ефект надмірної відкритості для інвестицій-

них потоків іноземних банків, страхових компаній 

та інституцій, що негативним чином позначилося 

на фінансовій безпеці країни, і змусило уряд вда-

тися до більш жорсткої політики [2, с. 229]. Тому, 

на наш погляд, важливим напрямом застосування 

польського досвіду в Україні є встановлення чітких 

меж фінансової безпеки держави та максимально 

допустимих рівнів входження іноземного капіталу. 

Така рівновага є важливою з огляду на те, що при 

жорсткому законодавстві іноземні інвестори шука-

тимуть інших реципієнтів з більш привабливими 

умовами, а надмірна лібералізація спричинить ефект 

витікання капіталу за межі країни, що посилить 

процес фінансової нестабільності. 

Якщо порівнювати українське законодавство з 

польським, то можна стверджувати, що рівень пра-

вового сприяння та захист інвестиційної діяльності 

в нашій державі є далеким від рівня нормативно-

правової бази Польщі. Прикладом проблем стабіль-

ності організаційно-правових засад стала втрата по-

тенційними інвесторами преференцій та пільг, 

наданих Законом України “Про іноземні інвестиції” 

від 13.03.1992 р. [ 3] шляхом введення в дію Закону 

України “Про режим іноземного інвестування” від 

19.03.1996 р. [4], що відмінив усі привілегії. Крім 

того, у чинному законодавстві існує низка недо-

ліків, пов’язаних з відсутністю регулюючих визна-

чень та меж інвестиційної діяльності в Україні: не-

має встановленого кваліфікаційного мінімуму іно-

земних інвестицій; не визначено процес отримання 

прав власності на землю іноземними інвесторами; 

не зазначено методи страхування іноземного капі-

талу; тощо [5]. Неефективним та застарілим є Закон 

України “Про інвестиційну діяльність” від 18 

вересня 1991 р. [6], оскільки він складається із низ-

ки розбіжностей з іншими нормативними актами та 

характеризується відсутністю поправок, внесеними 

в Конституції України (1996 р.), ЗУ “Про місцеве 

самоврядування” (1997 р.), Бюджетному Кодексі 

(2001 р.) тощо [7, с. 313─314]. Таким чином, зако-

нодавчий фактор регулювання інвестиційної діяль-

ності в Україні не сприяє припливу в українську 

економіку іноземних інвестицій. Вважаємо за до-

цільне у цьому плані застосування польського дос-

віду із визначенням системи норм та пільг для іно-

земного інвестора, проте пропонуємо заради збере-

ження фінансової безпеки побудову регулятивної 

моделі співпраці суб’єкта господарювання з держа-

вою, яка ґрунтуватиметься на взаємозалежності 

“сприяння-зобов’язання” та з урахуванням пріори-

тетів економічного розвитку. 

4. Досвід регулювання інвестиційної  

діяльності країн ЦСЄ з використанням 

інструменту приватизації та шляхи його 

використання в Україні 

Важливу роль у реформуванні польської еконо-
міки та підвищенні її інвестиційної привабливості 
відіграв процес реструктуризації державних під-
приємств, який вона розпочала шляхом реституції 
із поєднанням методів капіталізації та ліквідації в 
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умовах правового нігілізму, що у компонуванні з 
сприятливою законодавчою базою стало передумо-
вою легітимації. Внаслідок застосування карди-
нальних напрямів реанімації прав власності та по-
єднання заходів грошової і безоплатної приватизації 
Польща досягла економічного зростання, швидко по-
долала інфляційні та кризові явища.  

Оцінюючи результати процесу приватизації 
польської економіки, важливо врахувати той факт, 
що уряд країни використовував усі можливі ме-
ханізми його здійснення. Вірним кроком був обмін 
існуючої заборгованості підприємства на його акції 
та створення нових державних підприємств, що 
дозволило зберегти оптимальний баланс між при-
ватною та державною власністю. Таким чином, 
державна приватизаційна політика Польщі досягла 
бажаного ефекту від приватизації шляхом компону-
вання цілеспрямованих методів та правильного 
орієнтування регулюючого апарату країни загалом. 
У зв’язку з цим вважаємо за доцільне врахування 
польського досвіду у таких його проявах: сприй-
няття процесу приватизації, як можливості залуче-
ння інвестиційних коштів до державного бюджету; 
застосування принципу індивідуальності до кож-
ного об’єкту; створення умов відкритості об’єктів 
для інвесторів зовнішніх ринків тощо. 

Світовий досвід регулювання інвестиційної 
діяльності за використання інструменту привати-
зації в різних країнах ЦСЄ здійснювався за різних 
методик, схем та механізмів, однак спільним у всіх 
країнах було неминуче використання нееквівалент-
них методів розподілу державної власності. В 
Україні ж у більшості випадків зміна прав власно-
сті проводилась за використанням тіньових схем 
передачі майна, супроводжувалась непропорційни-
ми притоками інвестицій, низьким рівнем зацікав-
леності іноземних інвесторів через зношеність віт-
чизняного виробництва, несприятливу систему опо-
даткування, нестабільну та суперечливу правову 
базу [8, с. 203─204]. 

Важливим аспектом побудови моделі регулю-
вання інвестиційної діяльності України є сприйня-
ття процесу приватизації як можливості залучення 
нових інвестиційних потоків в країну, ефективність 
якого залежить не тільки від обраних шляхів залу-
чення ресурсів, але й від їх подальшого розподілу. 
Оптимальним варіантом реалізації цих коштів, на 
наш погляд, є повна спрямованість у виробничу 
сферу, яка дозволить створити середовище високої 
конкуренції та збільшити зацікавленість потенцій-
них інвесторів. Іншими словами, державна політика 
України повинна бути націленою на створення пе-
редумов післяприватизаційної роботи підприємств. 
Наступним важливим кроком у цьому напрямку є  
підсилення контролюючої складової. Тому, з метою 
детінізації приватного сектору вважаємо за доціль-
не не лише створення окремого регулюючого орга-
ну, але й залучення суспільства до процесу відкри-
тості та прозорості шляхом утворення суспільних 
спілок та комітетів. 

5. Банківська система та її роль у формуванні 

інвестиційного клімату 
Неабияку роль у формуванні інвестиційного 

клімату країн ЦСЄ відіграла реформація банківсь-

кої системи. Стара модель банківських інституцій у 

цих країнах, як і в Україні складалася з державної 

власності. З початком трансформаційних перет-

ворень виникла потреба проведення докорінної пе-

ребудови існуючої системи, в процесі якої було до-

пущено масу помилок, що призвели більшість країн 

ЦСЄ до кризових явищ: 

- в Болгарії та Хорватії неефективний бан-

ківський менеджмент та зростання прострочених 

кредитів стали причиною банкрутства та ліквідації 

численної кількості банків; 

- у Латвії у 1995 р. обмеженості зовнішньо-

економічних дій банківської системи спричинили 

глибоку економічну кризу; 

- приналежність провідних банків у Чехії та 

Словаччині державній власності та наявність змі-

шаної схеми банківського і приватного сектору зу-

мовили фінансову нестабільність; 

- надмірна секторна сегментація банківської 

діяльності в Польщі та Угорщині стала причиною 

неплатоспроможності [9, с. 44─45]. 

Однак, попри здійсненні неефективні кроки, 

внаслідок реформування банківського сектору від-

булося й ряд позитивних змін. Так, Польща збіль-

шила загальні активи банківської системи більш, 

ніж у 4 рази, що дозволило їй створити сприятливі 

умови для приватного сектору, зменшити рівень 

залежності комерційних банків від Центрального та 

позитивно змінити обсяги кредитування загалом; 

Естонія змогла забезпечити стабільність у фінан-

совому секторі, відсутність ненадійних банків та не 

допустити банківської кризи [10, с.143─144]. 

В Україні реалізація стратегії побудови бан-

ківської системи орієнтована на залучення інозем-

ного інвестора. Надмірне проникнення іноземного 

капіталу за відсутності ефективного правового поля 

спровокувало ріст зовнішньої заборгованості краї-

ни, переважання імпорту над експортом, що в кін-

цевому результаті призвело до падіння вітчизняно-

го виробництва. Для виправлення ситуації Україна 

була змушена звернутися за допомогою до МВФ. 

Однак, внаслідок стабілізаційної програми, запро-

понованої МВФ, Україна отримала девальвацію 

національної валюти, яка зруйнувала банківську 

систему, створила умови для масового безробіття 

та падіння промисловості, що викликало здешев-

лення вітчизняних активів і стало причиною знач-

ної активізації іноземного інвестора в приватиза-

ційних процесах.  

Безперечно,  процес експансії закордонного ка-

піталу у вітчизняну банківську систему є можливіс-

тю залучення додаткових фінансових ресурсів. 

Однак, виходячи з окреслених помилок країн ЦСЄ 

та існуючих тенденцій в Україні, варто сформувати 

заходи, що впливатимуть на майбутні результати, 

адже надмірне проникнення іноземного капіталу на 

вітчизняний ринок може стати причиною втрати 

суверенітету у грошово-кредитній сфері та призвес-

ти до відпливу фінансових ресурсів. Вагомим на-

прямом державної політики у цій сфері, на наш 

погляд, є визначення граничних меж присутності 

іноземного капіталу в банківській системі, викорис-
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тання принципу відбірності, формування вимог до 

капіталу, що увійшов на вітчизняний ринок тощо. 

Доцільним також було б створення в країні спеціа-

лізованих інвестиційних банків, діяльність яких 

спрямовувалась на державні інвестиційні програми. 

6. Роль системи пенсійного забезпечення у 

формуванні інвестиційних ресурсів країн ЦСЄ: 

уроки для України 

Аналізуючи розвиток системи пенсійного за-

безпечення, ми виявили, що до категорії країн з 

найкращими результатами трансформації належить 

Словаччина. Зміну системи пенсійного забезпече-

ння Словаччина розпочала в 2004 р. внаслідок ни-

зького рівня життя пенсіонерів, спричиненого де-

фіцитом Державного пенсійного фонду. Реформу-

вання проходило у три етапи. На першому етапі 

було підвищено  пенсійний вік до 62 років для 

чоловіків та жінок, введено справедливу формулу 

розрахунку пенсій, почав застосовуватись “швей-

царський метод” індексації (коригування величини 

пенсійних виплат на величину інфляції та відпо-

відно до зміни середньої зарплати), враховуватися 

можливість зміни трудового стажу. Проте, рівень 

солідарної системи не враховував можливі зміни у 

зайнятості населення, а це створило певні ризики, 

щодо гарантованості пенсій. Для усунення цієї про-

галини у процесі реалізації другого етапу реформ 

Словаччина шляхом створення приватних компаній 

побудувала систему, згідно з якою населення мало 

право вибору як вступу в ці компанії, так і обрання 

одного з трьох фондів. Таким чином, населення по-

чало вкладати кошти в акції, які приносили їм від-

сотки, що не підлягали оподаткуванню. Проте пе-

реміщення внесків із солідарної системи до нако-

пичувальної призвело до значних затрат. Вагомим у 

регулюванні інвестиційної діяльності на даному 

етапі стало законодавче обмеження, відповідно до 

якого цінні папери вітчизняних емітентів повинні 

сягати 30% інвестиційного портфеля. Дане обмеже-

ння дасть змогу контролювати процес витоку капі-

талу та розвивати внутрішній інвестиційний ринок. 

Схожий досвід присутній у Польщі, яка як і 

Словаччина запровадила трьохрівневу систему пен-

сійного забезпечення (зреформований фонд соці-

ального страхування; недержавні пенсійні фонди; 

формування додаткової пенсії). Найважливішим у 

розрізі перейняття такого досвіду для України є 

другий рівень, на якому відбувається процес збіль-

шення вартості коштів вкладників шляхом здійсне-

ння операцій з придбання цінних паперів. І таким 

чином, кожний вкладник стає інвестором еконо-

міки країни та отримує свої дивіденди у вигляді 

пенсійних виплат. Однак така система вимагає 

створення багатьох рівнів захисту нагромаджених 

вкладів. У Польщі контроль над діяльністю  НПФ 

здійснює Управління нагляду над Пенсійними Фон-

дами. Наступною державною гарантією є низка 

обмежень у здійсненні інвестиційної діяльності 

НПФ щодо обсягів інвестицій у різні інституції.  

Аналіз вітчизняної системи пенсійного забезпе-

чення показав, що вона характеризується незбалан-

сованістю та наявністю значного дефіциту у Пен-

сійному Фонді, так як це було у Словаччині. Засто-

сування солідарної схеми в Україні є неефективним 

через несприятливу демографічну ситуацію. Здійс-

нивши дослідження існуючої системи в країнах 

ЦСЄ, ми дійшли висновку, що найбільш прийнят-

ним для України буде застосування другого рівня, а 

саме формування накопичувального пенсійного за-

безпечення, оскільки НПФ є основним джерелом 

довготривалих інвестицій в економіку розвинутих 

країн та здійснюють позитивний вплив на соціаль-

но-економічний розвиток. З огляду на це вважаємо 

за доцільне сформувати повноцінну систему моти-

вації населення, вкладати кошти в НПФ, забезпе-

чити дієву систему захисту інтересів вкладників, 

стимулювати створення нових НПФ тощо. 

7. Доцільність використання досвіду країн ЦСЄ 

у підвищенні ефективності створення та 

застосування ВЕЗ, як інструменту інвестиційної 

політики України 

Дієвим інструментом побудови механізму акти-

візації інвестиційної діяльності є створення спеці-

альних “вікон” припливу в країну та окремі її ре-

гіони іноземних інвестицій, що прийнято називати 

вільними економічними зонами (ВЕЗ). Доцільність 

використання досвіду країн ЦСЄ у підвищенні 

ефективності створення та застосування ВЕЗ як 

інструменту інвестиційної політики України вип-

ливає внаслідок проведеного нами порівняльного 

аналізу, що засвідчує неефективність дій українсь-

кого уряду. Яскравим прикладом слугує Польща, в 

якій на сучасному етапі функціонує 14 ВЕЗ та реа-

лізується 650 інвестиційних проектів, які залучили 

4,8 млрд дол інвестицій, створили 63 тис робочих 

місць та надали пільги у розмірі 483 млн дол. В той 

час, як Україна за цей період створила 11 ВЕЗ та 

реалізує 751 інвестиційний проект, а ефективність 

визначається лише 1,6 млрд дол залучених інвес-

тицій, тобто у 3 рази менше, створенням 46 тис ро-

бочих місць, а це різниця у 17 тис робочих місць та 

наданням пільг на суму 832 млн дол, що більше на  

349 млн дол. Створення особливих територій з пре-

ференційними умовами в Польщі здійснювалось 

згідно з затвердженими Міністерством економіки 

планів розвитку та надання іноземному інвесторові 

необхідних податкових пільг: зниження величини 

податку на прибуток у перших 10 років до 100% та 

утримування його на рівні 50% у наступні роки. 

Особливістю польських ВЕЗ є те, що всі вони роз-

ташовані на узбережжі Балтійського моря чи на 

прикордонній території, що свідчить про орієнта-

цію країни на експортну діяльність.   

Аналізуючи досвід країн ЦСЄ, варто зазначити, 

що попри позитивні зміни було зауважено ряд не-

доліків, що впливали на ефективність діяльності у 

ВЕЗ, головними з яких є: недосконалість норматив-

но-правового поля, незначне поточне фінансування, 

відсутність мотиваційних моментів, недостатня 

підтримка уряду регіонального розвитку. Майже 

всі вищеперераховані негативні елементи присутні 

і в Україні, тому при побудові спеціального режиму 

господарювання вважаємо за доцільне врахування 

не тільки можливих дій, але й наслідків. Що ж до 
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української економіки, то найбільш вдалим, на наш 

погляд, буде застосування польських елементів 

сприяння малому та середньому бізнесу, адже 45% 

створеного польського ВВП належить саме цьому 

сегменту економіки. Крім того, враховуючи нега-

тивний досвід діяльності ВЕЗ Прибалтійських країн, 

що характеризувався важким процесом отримання 

необхідних пільг регіонами від уряду, і призвів до 

зобов’язання місцевих органів облаштування інфра-

структурного забезпечення, що є майже неможли-

вим через величину необхідних ресурсів, вважаємо 

за доцільне використання принципу єдності та 

взаємодії органів державного управління і місцевих 

структур. А це можливо за умови відповідності 

поставлених цілей створення ВЕЗ із загальнодер-

жавними інтересами. 

Спираючись на світовий досвід регулювання 

інвестиційних потоків шляхом створення ВЕЗ, ми 

дійшли висновку, що в Україні необхідним є фор-

мування багаторівневої структури ВЕЗ та зміна са-

мої методики здійснення їх діяльності, оскільки су-

часні ВЕЗ України перетворилися в зони спроще-

ного режиму ввезення іноземних товарів і не забез-

печують очікуваного рівня залучених інвестицій. 

Важливим, на наш погляд, є використання системи 

пільгового забезпечення інвестиційної діяльності, 

яка має місце у країнах ЦСЄ. 

8. Висновки 

Основними чинниками підвищення інвестицій-

ної активності країн ЦСЄ є правове регулювання 

інвестиційної діяльності, реструктуризація держав-

них підприємств, реформування банківської систе-

ми та системи пенсійного забезпечення, формува-

ння ВЕЗ. У правовому плані найбільш ефективним 

та доцільним для України є визначення системи 

норм та пільг сприяння входу іноземного капіталу в 

країну і формування регулятивної моделі співпраці 

суб’єкта господарювання з державою, яка ґрунтува-

тиметься на сукупності взаємозалежностей “спри-

яння-зобов’язання” із урахуванням економічних пріо-

ритетів. Важливим є створення умов швидкої адап-

тації іноземного інвестора на території України, а 

також гарантувавння стабільності процесу реаліза-

ції його діяльності шляхом забезпечення незмінної 

дії наданих можливостей та пільг. 

Процес реструктуризації власності повинен 

проходити за умов сприйняття процесу привати-

зації як можливості залучення інвестиційних кош-

тів до державного бюджету, створення умов відк-

ритості об’єктів для інвесторів зовнішніх ринків. 

Вагомим напрямом державної політики пови-

нно стати визначення допустимих меж присутності 

іноземного капіталу в банківській системі та побу-

дові державної політики за використання принципу 

відбірності та формування вимог до капіталу, що 

увійшов на вітчизняний ринок. 

Пріоритетним напрямом України є побудова 

інвестиційної політики за використання другого 

рівня пенсійного забезпечення, а саме формування 

накопичувального пенсійного забезпечення. З огля-

ду на викладене доцільно: сформувати повноцінну 

систему мотивації населення вкладати кошти в 

НПФ; створити умови захисту інтересів вкладників 

на загальнодержавному рівні; запровадити низку 

заходів по просуванню пенсійного продукту шля-

хом створення нових НПФ. 

При побудові спеціального режиму господарю-

вання найбільш вдалим буде застосування польсь-

ких елементів сприяння малому та середньому біз-

несу, використання принципу єдності та взаємодії 

органів державного управління і місцевих структур, 

використання системи пільгового забезпечення 

інвестиційної діяльності. 
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ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ 
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Анотація. Проведено аналіз показників економічної ефективності, які відображають ефектив-

ність інновацій з точки зору інтересів усього національного господарства, регіонів, галузей виробництва 

та організацій, що беруть участь у інноваційно-інвестиційних проектах. При відборі інновацій і 

розрахунках показників економічної ефективності пропонується брати до уваги кінцеві виробничі, со-

ціальні, екологічні, прямі та побічні фінансові результати, кредитні позички, інвестиції інших держав, 
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INDICATORS OF INNOVATIONS 

Summary. The paper presents the analysis of indicators of economic efficiency that reflect the efficiency of 
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1. Вступ 

У загальному вигляді економічна ефективність 

інновацій визначається порівнянням результатів із 

витратами, що забезпечили цей результат. Щодо 

визначення ефективності інноваційної діяльності 

такий підхід є особливо актуальним. Справді, одер-

жуючи інновацію (у вигляді нового продукту, тех-

нології, методів організації й управління), що є ре-

зультатом інноваційного процесу, важливо не тіль-

ки одержати нововведення з мінімальними витрата-

ми, а й саме нововведення як цінність, що має бути 

корисною та потрібною, тобто відповідати певним 

вимогам і з боку підприємства, що ініціює його 

впровадження, і з боку споживачів цієї інновації. 

Для оцінки економічної ефективності інновацій 

у вітчизняній практиці використовується система 

показників, які широко висвітлюються у літературі 

[2, 3, 6-9, 11]. Ці показники відображають співвід-

ношення витрат і отриманих результатів, тобто тих 

вигод, які будуть одержані від реалізації інновацій. 

Показники економічної ефективності відображають 

ефективність інновацій з точки зору інтересів усьо-

го національного господарства, а також регіонів, 

галузей виробництва, організацій, що беруть участь 

в інноваційно-інвестиційному проекті. При відборі 

інновацій та розрахунках показників ефективності 

на рівні національного господарства беруться до 

уваги такі результати проекту: кінцеві виробничі 

результати (дохід від реалізації нових товарів та 

послуг, інтелектуальної власності – ліцензій, ноу-

хау, програм для ЕОМ тощо); соціальні й екологіч-

ні результати, розраховані виходячи зі спільних дій 

учасників проекту у регіонах; прямі фінансові ре-

зультати; кредитні позички, інвестиції інших дер-

жав, банків, фірм тощо; побічні фінансові резуль-

тати, що їх зумовлюють при здійсненні проекту: 

зміни доходів сторонніх організацій і громадян, 

ринкової вартості земельних ділянок, будівельних 

споруд, втрати природних ресурсів та інші над-

звичайні ситуації. До складу витрат [10] включа-

ються передбачені і необхідні для реалізації побічні 

та одночасні витрати всіх учасників проекту, обчис-

лені без повторного врахування однакових витрат 

одних учасників у складі результатів інших. 

Аналізуючи дослідження учених, зазначимо, 

що існуючі підходи до оцінювання ефективності 

інновацій не відображають усіх складових іннова-

ційного процесу. Досі в економічній науці не сфор-

мовано узагальнюючі методичні основи до аналізу 

інноваційної діяльності. Тому необхідно системати-

зувати напрацювання і створити комплексну систе-

му показників оцінювання ефективності інновацій. 

2. Аналіз показників оцінки економічної 

ефективності інновацій 

При розрахунку ефективності слід обов’язково 

враховувати зміну вартості грошей у часі, оскільки 

від вкладення інвестицій до отримання прибутку 

минає чимало часу. З огляду на це необхідне дотри-

мання таких принципів: оцінювання ефективності 

використання інвестованого капіталу здійснюється 
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зіставленням грошового потоку, який формується у 

процесі реалізації інноваційного проекту, та почат-

кових інвестицій, проект вважається ефективним, 

якщо забезпечується повернення початкової суми 

інвестицій та обумовлена дохідність для інвестора, 

що надав капітал; інвестований капітал і грошові 

потоки, які генеруються цим капіталом (отримані 

від продажу нової продукції), зводяться до тепе-

рішнього розрахункового періоду, який зазвичай 

визначається роком початку реалізації проекту; 

процес дисконтування капіталовкладень і грошових 

потоків здійснюється за різними ставками дискон-

ту, які визначаються залежно від особливостей 

інноваційних проектів. При визначенні ставки дис-

конту враховується структура інвестицій та вар-

тість окремих складових капіталу. 

Для швидкої і наближеної оцінки економічної 

привабливості інновацій, як правило, використову-

ються статистичні методи оцінки економічної ефек-

тивності, які належать до простих методів. Вони 

можуть бути рекомендовані для застосування на 

ранніх стадіях експертизи інноваційних проектів, а 

також для проектів, які мають відносно короткий 

інвестиційний період. До найбільш часто викорис-

товуваних у практиці економічного аналізу показ-

ників оцінки економічної ефективності проектів на-

лежать [5, 6, 9, 12]: сумарний (або середньорічний) 

прибуток, отриманий у результаті реалізації про-

екту; рентабельність інвестицій (проста норма при-

бутку); період окупності (термін повернення) інвес-

тицій. Показники прибутковості проекту характе-

ризують величину чистого прибутку, яку отри-

мують учасники проекту у результаті його реалі-

зації. Сумарний прибуток визначається як різниця 

сукупних вартісних результатів і витрат, виклика-

них реалізацією проекту: 

 T
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де Рt – вартісна оцінка результатів, отриманих 

учасником проекту протягом t-го інтервалу часу;  

     Зt – сукупні витрати, здійснені учасником 

проекту протягом t-го інтервалу часу;  

     T – інвестиційний період, тобто період життєво-

го циклу проекту. 

Середньорічний прибуток є розрахунковим по-

казником, що визначає усереднену величину чисто-

го прибутку, яку отримує учасник проекту протя-

гом року: 
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де Т – тривалість інвестиційного періоду, років. 

Проект можна вважати економічно привабли-

вим, якщо ці показники позитивні, в іншому випад-

ку проект – збитковий. Показники прибутковості 

можуть розраховуватися щодо різних економічних 

суб’єктів, зацікавлених в участі у проекті. Для кож-

ного з них змінюються лише зміст та значення вар-

тісних оцінок результатів і затрат. Так, для потен-

ційного інвестора економічними результатами ре-

алізації проекту виступають очікувані доходи (на-

приклад, дивіденди), отримані ним протягом періо-

ду реалізації проекту. Для кредитора економічним 

результатом є платежі за виданий кредит, інвесто-

ваний у проект. 

Рентабельність інвестицій (ROI – Return On 

Investments) дає можливість встановити не тільки 

факт прибутковості проекту, але й оцінити ступінь 

його прибутковості. Показник рентабельності інве-

стицій (проста норма прибутку) визначається як 

відношення річного прибутку до вкладених у про-

ект інвестицій: 
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де Р – прибуток від реалізації проекту;  

     І – початкові інвестиції у проект. 

Показник рентабельності інвестицій може бути 

розрахований за даними одного з років реалізації 

проекту (зазвичай для цього вибирається рік, який 

відповідає реалізації проекту на повну виробничу 

потужність чи потужність надання послуг), за 

окремими роками реалізації проекту при різному 

ступені використання виробничих потужностей або 

за середнім показником чистого прибутку. Окрім 

того, залежно від цілей економічного аналізу, мо-

жуть використовуватися різні показники прибутку 

та інвестованого капіталу. Так, для оцінки норми 

прибутку на повний вкладений капітал використо-

вується показник: 
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де r – процентні платежі, які виплачуються кре-

дитору, а норма прибутку на оплачений акціонер-

ний капітал розраховується за формулою: 
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де ІА – акціонерний капітал. 

Період окупності інвестицій визначає проміжок 

часу від початку інвестування проекту до моменту, 

коли чистий дохід від реалізації повністю окупляє 

початкові вкладення у нього. Вважається, що чим 

менший період окупності проекту, тим швидше по-

чаткові вкладення повертаються інвестору, тим 

проект є більш привабливим. Для проектів, які ха-

рактеризуються постійним за величиною чистим до-

ходом Ро, що рівномірно надходить, і одночасними 

капітальними вкладеннями у проект І, період окуп-

ності Ток, може бути розрахований за формулою: 

.
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Грошовий потік утворюється як сукупність 

грошових засобів, які реально надходять на ра-

хунки чи у касу господарюючого суб’єкта у ре-

зультаті реалізації проекту (вхідний грошовий по-

тік) і виплачуваних ним зовнішнім агентам (вихід-

ний грошовий потік). 

Вхідний грошовий потік – це фінансові резуль-

тати проекту, джерелами утворення яких можуть 

виступати: дохід від реалізації продукції (робіт, 

послуг); кредити і позики зовнішніх агентів; акціо-

нерний капітал, залучений за рахунок додаткової 

емісії акцій; дохід від реалізації активів, залучених 

у проект і оцінених на момент його завершення; 

інші позареалізаційні доходи, пов’язані з конкрет-

ним проектом. 
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Вихідний грошовий потік включає інвестиційні 

витрати, які визначають величину початкових капі-

тальних вкладень у проект, а також поточні фінан-

сові платежі за проектом, які включають вироб-

ничо-збутові витрати без врахування амортизацій-

них відрахувань на основні активи, вкладені у про-

ект; платежі за кредити і позики; податкові випла-

ти; інші платежі з прибутку, включаючи виплати 

дивідендів на додатковий акціонерний капітал. 

Чистий грошовий потік визначається як різниця 

між реальним припливом і реальним відпливом 

грошових ресурсів, здійснюваних протягом визна-

ченого інтервалу часу інвестиційного періоду: 

,tCOFtCIFtNCF                       (7) 

де NCFt – чистий грошовий потік в інтервалі часу t;   

     CIFt – вхідний грошовий потік в інтервалі t;  

     COFt – вихідний грошовий потік в інтервалі t. 

При прогнозуванні фінансових показників про-

екту за інтервал інвестиційного періоду можуть бу-

ти прийняті місяць, квартал чи рік. При виборі кон-

кретного інтервалу необхідно виходити, по-перше, 

із запланованої періодичності грошових надход-

жень і платежів, та, по-друге, з прийнятної точності 

отримання прогнозів за кожним інтервалом. 

Для оцінки економічної ефективності інно-

ваційних проектів слід враховувати різну цінність 

для потенційних учасників проекту грошових за-

собів, отриманих чи витрачених ними в різні мо-

менти часу. Співмірність різночасових грошових 

потоків, які утворюються при реалізації проекту, 

здійснюється шляхом дисконтування. Дисконтува-

ння – це перерахунок вигод і витрат для кожного 

розрахункового періоду за допомогою норми (став-

ки) дисконту [6, c. 449]. Воно ґрунтується на вико-

ристанні техніки складних відсотків.  

Приведення до базисного періоду витрат і вигод t-

го розрахункового періоду проекту здійснюється 

їхнім множенням на коефіцієнт дисконтування аt, 

що визначається для постійної норми дисконту Е як: 

,
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де t – номер кроку розрахунку. 

З погляду інвесторів, сума, яку вони одержать у 

майбутньому, має тим меншу цінність, чим довше 

її доводиться чекати, оскільки більшою буде сума 

витрачених за період очікуваних доходів. Результат 

порівняння двох проектів з різним розподілом вит-

рат і вигод у часі може істотно залежати від норми 

дисконту. У стабільній ринковій економіці величи-

на норми дисконту щодо власного капіталу визна-

чається депозитним відсотком за вкладами з ура-

хуванням інфляції та ризиків проекту. Якщо норма 

дисконту буде нижчою від депозитного відсотка, 

інвестори надаватимуть перевагу банківським де-

позитам. Якщо норма дисконту істотно перевищу-

ватиме депозитний банківський відсоток (з ура-

хуванням інфляції ті інвестиційних ризиків), ви-

никне підвищений попит на гроші, а отже, – підви-

щиться банківський відсоток. 

Норма дисконту позичкового капіталу – відпо-

відна відсоткова ставка, яка визначається умовами 

відсоткових виплат і погашення позик. 

У разі змішаного капіталу норму дисконту 

можна визначити як середньозважену вартість капі-

талу, розраховану з огляду на структуру капіталу, 

податкову систему, умови виплат тощо. Таким чи-

ном, якщо є n видів капіталу, вартість кожного з 

яких після сплати податків дорівнює Еі, і його част-

ка у загальному капіталі становить Аі, то норма дис-

конту Е приблизно дорівнює: 
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За перехідної економіки, коли депозитний від-

соток за вкладами не визначає реальної ціни гро-

шей, для оцінювання ефективності проекту норма 

дисконту визначається суб’єктом господарської ді-

яльності з урахуванням альтернативних і доступних 

на ринку вкладень з порівняним ризиком. 

Використовувані на практиці методи оцінюва-

ння економічної ефективності включають розраху-

нок кількох показників [1,4,6-9]: інтегрованого по-

казника ефективності, розрахованого на основі чис-

тої теперішньої (дисконтованої) вартості; індексу 

рентабельності інвестицій; внутрішньої норми рен-

табельності (доходності); терміну окупності; точки 

беззбитковості проекту. 

Чиста теперішня вартість ЧТВ (або інтегральний 

ефект) – це різниця результатів і витрат за розрахун-

ковий період, приведених до одного, як правило, по-

чаткового року, тобто з урахуванням їх дисконтування: 
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де  Тр – розрахунковий рік; Дt – доходи у t-й рік;  

      Вt – інноваційні витрати у t-й рік;  

      аt – коефіцієнт дисконтування. 

Рішення доцільно впроваджувати, якщо ЧТВ 

позитивна. Найскладнішим у розрахунку ЧТВ є 

прогнозування величини грошових потоків, точ-

ність якого великою мірою залежить від зовнішніх 

умов господарської діяльності – рівня інфляції, 

змін цін на ресурси, зміни попиту на продукцію 

внаслідок появи конкурентів тощо. Тому розраху-

нок ЧТВ слід супроводжувати аналізом чутливості 

проекту до ризику. 

Аналіз чутливості – це техніка аналізу про-

ектного ризику, яка показує, як зміниться значення 

чистого дисконтованого доходу (або чистої тепе-

рішньої вартості – ЧТВ) при заданій зміні вхідної 

змінної за інших умов. Метод передбачає: визна-

чення ключових змінних, які впливають на зна-

чення ЧТВ; встановлення аналітичної залежності 

ЧТВ від ключових змінних; розрахунок базової си-

туації (встановлення очікуваного значення ЧТВ при 

очікуваних значеннях ключових змінних); зміну 

однієї з вхідних змінних на потрібну величину (заз-

вичай на 10%), при цьому всі інші значення фіксо-

вані, що проводиться послідовно для всіх вхідних 

змінних; розрахунок нового значення та його зміни 

у %; розрахунок критичних значень змінних проекту та 

визначення найчутливіших з них; критичне значе-

ння показника – значення, за якого чиста теперішня 

вартість дорівнює нулю (ЧТВ=0); аналіз отриманих 
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результатів і визначення чутливості ЧТВ до зміни 

вхідних параметрів. 

Аналіз чутливості простий у практичному зас-

тосуванні, але він розглядає вплив кожної змінної 

на результуючу величину окремо. Однак на прак-

тиці всі змінні впливають на результати реалізації 

проекту одночасно, погіршуючи або поліпшуючи 

результуючу величину. 

Як правило, рішення про інвестування коштів у 

інноваційний проект приймають за наявності 

альтернативних варіантів проектів та їх зіставлення 

за вигідністю. Якщо величина ЧТВ виявилася пози-

тивною для всіх альтернативних проектів, необхід-

но вибрати той, де ЧТВ буде більшою. 

Індекс рентабельності інвестицій JR – відно-

шення приведених доходів до приведених на цю ж 

дату витрат, що супроводжують реалізацію іннова-

ційного проекту. Розрахунок індексу рентабельно-

сті здійснюють за формулою: 
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де Дt – дохід у період t;  

     Вt – розмір інвестицій в інновації у період t. 

Індекс рентабельності чітко пов’язаний з ЧТВ. 

Якщо ЧТВ позитивна, то індекс рентабельності 

JR>1, і навпаки. При JR>1 інноваційний проект вва-

жається економічно ефективним, а якщо JR<1 – не-

ефективним. Цей показник доцільно використову-

вати для порівняння кількох альтернативних проек-

тів. За жорсткого дефіциту коштів перевагу слід надава-

ти тим, для яких індекс рентабельності є найвищим. 

Внутрішня норма рентабельності (ВНР) пока-

зує ту норму дисконту ЕR, за якої величина дискон-

тованих доходів за певне число років досягає рівня 

інвестиційних вкладень у реалізацію проекту. У 

такому разі доходи і витрати проекту визначаються 

зведенням до розрахункового моменту: 
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Отже, норма рентабельності – це таке прог-

нозоване значення рентабельності, яке забезпечує 

рівність нулю інтегрального ефекту, розрахованого 

на економічний термін життя інноваційного про-

екту. Вона дорівнює максимальному відсотку за по-

зиками, який можна платити за використання не-

обхідних ресурсів, залишаючись при цьому на без-

збитковому рівні. 

Розрахунок внутрішньої норми рентабельності 

здійснюють методом послідовних наближень вели-

чини ЧТВ до нуля за різних ставок дисконту. На 

практиці можна застосовувати таку формулу: 
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де А – величина ставки дисконту, за якої ЧТВ 

позитивна;  

     В – величина ставки дисконту, за якої ЧТВ негативна; 

     – величина позитивної ЧТВ за величини ставки 

дисконту А;  

      в – величина негативної ЧТВ за величини ставки 

дисконту В.  

Якщо значення ВНР проекту для приватних 

інвесторів більше за існуючу ставку рефінансува-

ння банків, а для держави – за нормативну ставку 

дисконту, і більше за ВНР альтернативних варіан-

тів проекту з врахуванням ступеня ризику, то ріше-

ння про його інвестування може бути позитивним. 

Термін окупності інноваційного проекту – 

період, протягом якого додатковий прибуток, отри-

маний внаслідок реалізації інноваційного проекту, 

забезпечить повернення вкладених інвестицій. Йо-

го розрахунок також базується на грошовому по-

тоці з його дисконтуванням та приведенням до по-

чаткової (теперішньої) вартості. Необхідність тако-

го розрахунку викликана бажанням інвестора впев-

нитися, що термін повернення інвестицій буде не 

надто великим, оскільки ризики інвестування у 

ринкових умовах є тим більшими, чим триваліший 

час їхньої окупності. За цей час можуть змінитися і 

кон’юнктура ринку, і ціни. Крім того, у галузях із 

високими темпами НТП поява нових технологій на 

час, коли інвестиції ще не окупилися, може швидко 

їх знецінити.  

Період окупності інноваційного проекту розра-

ховують за формулою: 
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де ПІ – початкові інвестиції у проект;  

     Д – прогнозні щорічні грошові доходи. 

Оскільки щорічні грошові доходи змінюються 

протягом життєвого циклу інноваційного продукту, 

то розрахунок слід робити на їхню усереднену ве-

личину. Є й інший спосіб розрахунку терміну окуп-

ності, який ґрунтується на постадійному відніманні 

від величини початкових інвестицій прогнозного 

річного грошового доходу у відповідному році. 

При цьому кожна наступна стадія розрахунку пе-

редбачає зменшення початкових інвестицій на ве-

личину доходу, враховану на попередній стадії роз-

рахунку. Кількість стадій розрахунку, в яких отри-

мано позитивну величину, дасть кількість цілих 

років окупності. Розрахунок закінчується, коли за-

лишок початкових інвестицій буде меншим від 

прогнозного річного доходу наступного періоду. 

Для останнього періоду можна визначити і кіль-

кість місяців, протягом яких інвестиції окупляться. 

Отже, другий спосіб є точнішим від першого.  

Точка беззбитковості – використовується для 

визначення того обсягу нової продукції, який пот-

рібно реалізувати на ринку за прогнозного рівня цін 

на неї, досягнення якого забезпечуватиме прибут-

ковість проекту. Точку беззбитковості (критичний 

обсяг продукції) можна розраховувати у натураль-

них одиницях за формулою: 
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де Суп – умовно-постійні витрати підприємства, грн.;  

    Цод – ціна одиниці продукції, грн;  

    Взм – змінні витрати на одиницю продукції, грн. 

У вартісному вираженні критичний обсяг виз-

начають за формулою: 
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де mзм – частка змінних витрат у ціні продукції. 

За наявності альтернативних варіантів реаліза-

ції інновацій приймають той з них, що забезпечить 

більший запас фінансової міцності. Ним є різниця 

між прогнозним рівнем попиту на продукцію і кри-

тичним її обсягом. 

3. Висновки 

Основними показниками економічної ефектив-

ності, які відображають ефективність інновацій з 

точки зору інтересів усього національного госпо-

дарства, регіонів, галузей виробництва та організа-

цій, що беруть участь у інноваційно-інвестиційних 

проектах є такі: сумарний (або середньорічний) 

прибуток, отриманий у результаті реалізації інно-

вацій; рентабельність інвестицій (проста норма 

прибутку); термін повернення інвестицій; інтегро-

ваний показник ефективності; індекс рентабельно-

сті інвестицій; внутрішня норму рентабельності 

(доходності); термін окупності; точка беззбитко-

вості інновацій. Проаналізовані показники оцінки 

економічної ефективності інновацій можуть знайти 

широке застосування на практиці і якщо дані по-

казники свідчать про економічну вигідність інно-

вації у межах її життєвого циклу, за відповідних 

рівнів попиту та цін на продукцію, то приймається 

позитивне рішення про інвестування інновацій. 
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3. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

 
 

УДК 657.474:65.012.8+33 

Сопко В. В. 

ОЦІНКА КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕЛЕМЕНТ 

ГАРАНТУВАННЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
 

Анотація. Розглянуто проблеми оцінки капіталу підприємства як елементу гарантування його 

економічної безпеки й окреслено шляхи їх подолання, зроблено акцент на наявність облікового та еко-

номічного підходу до оцінки капіталу.  

Ключові слова: оцінка капіталу, економічна діяльність, економічна безпека, облік 

Sopko V. 

EVALUATION OF THE EQUITY CAPITAL AS AN ELEMENT OF 

ECONOMIC SECURITY 

Summary. The problems of estimation of capital of enterprise as an element of economic security are 

discussed, with the approaches for its attaining being discussed in detail. An analytical focus is given to issues of  

accounting and economic approaches for the estimation of equity capital. 

Keywords: estimation of capital, economic activity, economic security, accounting 

 

1. Вступ 

Успішність діяльності господарюючого суб’єк-

та у сучасних умовах багато у чому залежить від 

організації його економічної безпеки. Беручи до 

уваги зростання невизначеності зовнішнього сере-

довища, кризові ситуації, поглиблення соціально-

економічних ризиків, зростання політичної і соці-

альної нестабільності у суспільстві, конкурентну 

боротьбу з поглинаннями одних суб’єктів господа-

рювання іншими та деякі інші фактори, що впли-

вають на успішність бізнесу, необхідно відзначити, 

що ефективність організації економічної безпеки  

підприємства суттєво впливає як на саме ведення 

його господарської діяльності, так і на отриманий 

ним фінансовий результат.  

Ключову роль у забезпеченні фінансово-госпо-

дарської діяльності та досягненні мети підприєм-

ництва – отриманні прибутку – відіграє капітал су-

б’єкта господарювання, який є джерелом формува-

ння його господарських засобів та ресурсів. У 

зв’язку цим, вирішення існуючих проблем оцінки 

капіталу підприємства є питаннями вкрай важли-

вими та актуальними. Трансформація національної 

економіки, яка відбувається в сучасних умовах 

вимагає врахування нових позицій та підходів до 

ряду економічних категорій, включаючи досліджу-

вані нами.  

Варто зауважити, що теоретичні основи, а та-

кож практику здійснення оцінки капіталу (пасивів) 

підприємства досліджувало широке коло як вітчиз-

няних, так і зарубіжних науковців. Серед них найбільш 

фундаментальними є праці М. Т. Білухи,,, І. О. Бланка, 

Я. Ф. Бригхема, Ф. Ф. Бутинця, А. М. Герасимовича,  

С. Ф. Голова, Г. М. Давидова, А. М. Кузьмінського, 

М. В. Кужельного, Я. В. Соколова, В. В. Сопка та 

низки інших. Проте низка суттєвих проблем зали-

шилися не вирішеними.  

Метою дослідження є виявлення проблем оцін-

ки капіталу підприємства як елементів економічної 

безпеки підприємства та визначення шляхів їх 

подолання. 

2. Оцінка капіталу в умовах ринку 
Незважаючи на впровадження у вітчизняну 

практику національних Положень бухгалтерського 

обліку, в основі розробки яких лежало врахування 

міжнародних принципів (у тому числі щодо питань 

оцінки пасивів) в Україні, на жаль, не достатньо 

уваги приділяється теоретичному обґрунтуванню 

можливостей використання системи оцінки для прий-

няття управлінських рішень, рішень щодо інвесту-

вання та визначення ефективності використання 

власного й тимчасово залученого капіталу підпри-

ємства, що, у свою чергу, помітно впливає на еко-

номічну безпеку підприємства. Наприклад, однією 

з таких проблем є те, що як в міжнародній, так і у 

вітчизняній практиці загальна величина власного 

капіталу, визначається за залишковим принципом 

(виходячи з балансового методу: Власний Капітал 

= Активи – Зобов’язання). Тобто на обсяг власних 

інвестиційних ресурсів з точки зору теорії впливає 

не стільки величина того чи іншого виду капіталу, 

скільки реальна оцінка активів і стан розрахунків з 

кредиторами. Така суперечлива позиція вимагає по-

дальшого дослідження і вирішення. Однак не лише 

з цього слід виходити.  
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У системі теоретичних основ формування капі-

талу, як справедливо зазначає І. О. Бланк [4], важ-

ливу роль відіграє поняття його вартості. У даному 

випадку автор акцентує увагу на економічній оцін-

ці капіталу, яка в умовах ринку набуває все більшо-

го значення й надзвичайно активно використову-

ється у міжнародній практиці. 

Виходячи з вищенаведеного, варто розмежову-

вати так звану “бухгалтерську” та “економічну” 

оцінку, адже остання здійснюється на підставі пер-

шої шляхом застосування відповідних розрахунків. 

Однак необхідно прагнути до формування загаль-

нометодологічного наукового підходу, здатного за-

безпечити реальність цих розрахунків, а також слу-

жити базовим інструментом обґрунтування управ-

лінських рішень, спрямованих на підвищення ефек-

тивності фінансово-господарської діяльності суб’є-

кта господарювання та раціонального формування 

й використання його капіталу. 

Щодо бухгалтерської оцінки капіталу вітчиз-

няних підприємств, то усі ключові положення виз-

начені Законом України „Про бухгалтерський облік 

і фінансову звітність в Україні” [7], а також Поло-

женнями (стандартами) бухгалтерського обліку. За-

гальнометодологічною основою оцінки переважної 

більшості статей пасиву є історична (фактична) со-

бівартість (що задекларовано вищевказаним зако-

ном). Проте існують також підходи, які базуються 

на застосуванні низки інших принципів бухгал-

терського обліку, особливо переваги змісту над 

формою, достовірність та інші. 

3. Проблеми оцінки зобов’язань підприємства 

Особливо багато проблем існує у питаннях 

здійснення оцінки такої складової пасиву, як зо-

бов’язання.  

Для визначення балансової вартості зобов’я-

зань використовують такі види оцінок: 

- історична собівартість; 

- поточна собівартість; 

- вартість розрахунку (платежу); 

- теперішня вартість. 

У випадку необхідності застосування поточної, 

теперішньої та розрахункової вартості (вартість 

платежу) найчастіше виникають проблеми при 

здійсненні оцінки зобов’язань. Загалом умовою 

визнання зобов’язання у балансі є можливість його 

достовірної оцінки. Тобто найбільш вдалою і зро-

зумілою є оцінка, встановлена за даними бухгал-

терського обліку, відображена у первинних доку-

ментах. Проте не завжди це можливо. Врахування 

критерію достовірності стосується й тих ситуацій, 

коли сума платежу по зобов’язанню залежить від 

подальших подій. Наприклад, якщо умовами дого-

вору визначено, що сума авансового платежу за 

визначену кількість та якість товару може бути 

скоригована постачальником у випадку зміни курсу 

іноземної валюти по відношенню до гривні, або 

можливим є варіант застосування знижки в оплаті в 

разі оплати зобов’язання у більш короткі терміни. 

Аналогічна ситуація виникає у випадку, коли 

фірма – виробник бере на себе зобов’язання з га-

рантійного обслуговування чи заміни (у випадку 

неможливості усунення псування) протягом вста-

новленого терміну. Характерною рисою подібних 

зобов’язань є залежність від майбутніх подій. Ре-

ально встановити обсяг таких зобов’язань немож-

ливо, тому за основу оцінки береться сума, що виз-

начається із застосуванням попередніх аналітичних 

чи експертних оцінок. Вказані зобов’язання в облі-

ку відображаються у вигляді резервів та пока-

зуються у II розділі пасиву балансу “Забезпечення 

наступних витрат і платежів” у тому звітному пе-

ріоді, коли була реалізована продукція. Врахову-

ючи сучасні особливості розвитку національної 

економіки, при оцінці вказаних зобов’язань доціль-

но було б враховувати середній відсоток фактично 

досягнутого рівня у минулому звітному періоді, 

скоригований на офіційний (чи прогнозний) рівень 

інфляції звітного періоду.  

4. Показники вартості капіталу в управлінні 

підприємством 

Не менш важливою складовою загальної оцінки 

капіталу є оцінка їх з точки зору економіки, а саме: 

розгляд капіталу як фактора виробництва, який, 

маючи свою власну вартість, здатний приносити 

дохід. Економічні показники вартості капіталу важ-

ливі практично для усіх користувачів, як внутріш-

ніх, так і зовнішніх. Зокрема, для власників та пра-

цівників зацікавленість виникає щодо рівня витрат, 

використаних на залучення та обслуговування фі-

нансових потоків (капіталу), тобто йдеться про те, 

яку ціну суб’єкт господарювання платить за ви-

користання капіталу і чи є це вигідно для нього. 

Для інвесторів і кредиторів рівень вартості капіталу 

оцінюється з точки зору можливих доходів, що 

будуть отримані у випадку його вкладення в бізнес. 

У даному випадку мова може йти як про абсолют-

ний, так і про відносний показники.  

Загалом використання показників оцінки капі-

талу, особливо з урахуванням економічного напря-

му, необхідне для прийняття рішень (у тому числі 

управлінських) з таких питань: 

- при виборі напряму й схеми фінансування 

нового бізнесу (слід прорахувати усі альтернативні 

варіанти); 

- при визначенні ринкової вартості суб’єкта гос-

подарювання (з метою продажу); 

- при проведенні оцінки рівня прибутковості; 

- при оцінці сукупних ризиків фінансово-госпо-

дарської діяльності; 

- у випадку необхідності прийняття рішення про 

злиття чи навпаки поділ підприємства; 

- з метою розробки політики фінансування обо-

ротних і необоротних активів та ін. 

Варто зазначити, що при оцінці вартості ка-

піталу в економічній літературі [4] рекомендується 

розмежовувати його за компонентами (елемен-

тами). Такий підхід виправданий і обґрунтовується 

тим, що різні види капіталу здатні приносити різ-

ний дохід (можливий і варіант отримання збитків). 

Економічний підхід у цих питаннях вирізняє є те, 

що в якості елементів капіталу рекомендується ви-

користовувати капітал, що залучається шляхом ре-

інвестування отриманого підприємством прибутку, 
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емісії привілейованих акцій, емісії простих акцій, 

отримання банківського кредиту, емісії облігацій, 

фінансового лізингу. Вищевказані елементи дещо 

відрізняються від складових джерел формування 

господарських засобів, які відображаються в обліку 

та балансі. Наприклад, незважаючи на різнома-

нітність у назві перша складова в бухгалтерському 

обліку класифікується як нерозподілений прибуток, 

друга – як цінні папери, кредити розрізняються за 

термінами погашення (довгострокові та коротко-

строкові) тощо. Як бачимо, зведення облікових 

складових пасивів до економічних – цілком мож-

ливе. Отже суттєва реорганізація обліку та його да-

них з цього приводу не потрібна. Важливо лише 

правильно обрати розрахункові показники та нау-

ково обґрунтувати механізм їх розрахунку. 

5. Висновки 
Таким чином, розглянуті підходи та проблеми з 

точки зору теорії можуть бути вирішені шляхом 

використання певних трансформаційних процесів 

наявної облікової інформації, а поєднання бухгал-

терської оцінки з економічною служитиме базою та 

обґрунтуванням прийняття управлінських рішень, 

що, у свою чергу, підвищить економічну безпеку 

підприємства. 
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4. КООПЕРАТИВНЕ БУДІВНИЦТВО 
 

 
061.5+330.145

EMPIRICAL ESTIMATION OF SUSTAINABILITY AND EFFICIENCY OF 

CURRENT ASSETS OF THE CONSUMER CO-OPERATIVES (ON THE 

EXAMPLE OF THE LVIV UNION OF CONSUMER COOPERATIVES) 

Summary. Specific features of forming and flow of current assets for the consumer cooperatives are studied. 

Indexes of current assets and their location among individual enterprises of the Lviv regional union of consumer 

cooperatives. Indicators of effectiveness of accumulation and utilization of current assets are analyzed. Models of  

the financial stability and conditional probability of bankruptcy are applied. Main approaches and applied 

directions for mobilization of current assets for the enterprises of consumer cooperation are determined.  

Keywords: current, consumer co-operation, management indexes, efficiency of advancement of current  

assets 

 

1. Вступ 

Розвиток сучасної інфраструктури підприємств 

споживчої кооперації стримується багатьма причина-

ми об'єктивного і суб'єктивного характеру: недоліком 

фінансових ресурсів, неприйнятною системою креди-

тування, відсутністю зв'язаності в роботі торгових і 

транспортних підприємств, відсутністю в регіонах 

чітких стратегій розвитку структури роздрібної та 

оптової торгівлі і ін. Однією із вагомих проблем для 

стратегічного розвитку діяльності торговельних під-

приємств системи споживчої кооперації є дефіцит фі-

нансових ресурсів в цілому та оборотних коштів, зокрема. 

2. Огляд літературних джерел 

Питання методики аналізу, оцінки достатності та 

ефективності авансування оборотних коштів широко 

розглядається зарубіжними і вітчизняними науковця-

ми. Вагомий внесок у дослідження даної проблема-

тики внесли Ю.Брігхема [23], І. Бланк [3-5], Дж. К. Ван 

Хорн [6], О. Вілкул [20], Л. Лігоненко [12-14], С. Лобов 

[20], В. Нусінов [20], Л. Соляник [18] та інші вчені. У 

їхніх роботах відображений вітчизняний і закордо-

нний досвід обґрунтування економічної сутності та 

процесу формування і використання оборотних кош-

тів підприємства, а також побудова моделей аналізу 

та ефективного управління ними. 

Найширше проблематика коефіцієнтного аналізу 

управління оборотними коштами через призму розра-

хунку показників-коефіцієнтів для торговельних під-

приємств висвітлена у працях І. О. Бланка [3-5],             

Ю. А. Вериги [8], Л. О. Лігоненко [12-14], А. А. Мазаракі 

[14], Г. В. Ситника [5], Н. М. Ушакової [14], Р. С. Со-

роки [20] та інших. 

Водночас, враховуючи специфіку галузі спожив-
чої кооперації, необхідно виділити особливості кру-
гообігу оборотних коштів, основні риси їх функціо-
нування при адаптації підприємств даної сфери до 
ринкових реалій економіки, діагностувати достатність 
та ефективність авансування оборотних коштів,  а на 
основі визначених тенденції виділити шляхи та на-
прями підвищення ефективності управління ними. 

Окремі спроби в дослідженні фінансового стану, 
в тому числі й ефективності управління оборотними 
коштами підприємств споживчої кооперації, а також 
напрямів стратегічного розвитку, здійснювали такі 
вітчизняні вчені, як О. Белей [2], С. Жукевич [10],           
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Р. Сорока [19] та ін. Однак, вивчення літературних 
джерел, узагальнення досвіду управління вітчизняни-
ми підприємствами, в умовах формування ринкових 
відносин дозволяє зробити висновок про недоско-
налість механізмів управління ними в контексті 
динаміки його розвитку, а в умовах дефіциту фінансо-
вих ресурсів за доступною середньозваженою варті-
стю капіталу, оцінка достатності та ефективності 
авансування оборотних коштів у підприємствах спо-
живчої кооперації набуває особливої актуальності. 

3. Особливості формування та кругообігу 

оборотних коштів для підприємств споживчої 

кооперації 
У підприємствах споживчої кооперації процес 

функціонування оборотних коштів має певну специ-
фіку. По-перше, споживчі кооперативи за визначе-
нням і по нормах статутної діяльності не мають на 
основній меті функціонування отримання прибутку, 
тому розподіл дивідендів не властиво цим економіч-
ним суб'єктам. По-друге, багато авторів вважають, що 
для виконання своєї соціальної функції споживчі 
кооперативи повинні реалізувати товари пайовикам за 
цінами дещо нижчими ніж ринкові. Однак, досягне-
ння даного соціального ефекту за значної конкуренції 
з приватним сектором вкрай важко, адже в цьому ви-
падку виникає проблема не розподілу прибутку, а ком-
пенсації витрат, оскільки джерело цієї компенсації в 
умовах занижених цін відсутнє. Інший прояв цієї 
проблеми полягає в наданні товарного кредиту насе-
ленню. Водночас, у сучасних умовах господарювання 
та загального дефіциту фінансових ресурсів за прий-
нятною середньозваженою вартістю капіталу викона-
ння соціальних функцій підприємств споживчої коо-
перації є частковим або взагалі відсутнім. Тому кру-
гообіг оборотних коштів у підприємствах споживчої 

кооперації у сфері торгівлі по суті отримує основні 
риси ринкової економіки та є типовим для вітчиз-
няного бізнесу. 

У мінливих умовах ринкового середовище, при 
посиленні конкурентної боротьби між підприємст-
вами приватної форми власності та суб'єктами госпо-
дарювання в системі споживчої кооперації, особливої 
актуальності набуває ефективне залучення, розподіл 
та використання фінансових ресурсів, направлене на 
стратегічний розвиток діяльності як окремих струк-
турних одиниць, так і Укоопспілки в цілому. Безпе-
речним лишається те, що підприємства споживчої 
кооперації набули рис характерних для ринкових 
умов господарювання, однак у діяльності системи є 
певні недоліки, що пов'язані, в першу чергу, із браком 
фінансових ресурсів, у тому числі і оборотних коштів, 
при цьому актуальним є вливання додаткового капіталу.  

4. Оцінка показників обсягу власних коштів та їх 

розміщення у підприємствах Львівської 

облспоживспілки 
У загальному контексті, власний капітал є основ-

ним початковим та умовно безстроковим джерелом 

фінансування господарської діяльності підприємства, 

а також джерелом покриття його збитків у разі не-

ефективного управління, виступає одним із найваго-

міших показників, що використовуються при оцінці 

фінансового стану підприємства, оскільки показує, з 

одного боку, ступінь його фінансової самостійності, а 

з іншого боку – ступінь кредитоспроможності під-

приємства через призму забезпеченості вимог креди-

торів, фактично наявним у підприємства власним ка-

піталом. 

 

Таблиця 1 

Показники обсягу власних коштів та їх розміщення у підприємствах Львівської облспоживспілки за 

період 2006-2010 рр. 

(тис грн) 
Їх розміщення: 

У тому числі 
№ 

п/п 
 Роки 

Власні 

кошти 
Необорот-

них 

активах 

основні за-

соби і не-

матеріаль-

ні активи 

незавер-

шене бу-

дівництво 

фінансові 

інвестиції 

Власні 

кошти в 

обороті 

У тому 

числі 

у сфері 

торгівлі 

2006 46625 42818 41262 1271 283 3807 4323 

2007 47353 44310 43797 218 292 3043 3171 

2008 50542 45965 45138 312 186 4577 3665 

2009 51373 47289 46237 270 463 4084 3105 

1. 
Споживчі 

товариства 

2010 52793 49149 47908 231 691 3644 3084 

2006 54462 51571 42057 2583 5207 2891 1817 

2007 53970 48916 41770 671 4443 5054 2276 

2008 59266 53866 44303 748 4966 5400 3813 

2009 59387 54009 43417 764 6166 5378 1502 

2. 

Підприємства 

і організації 

облспожив-

спілки 
2010 62142 55056 44415 665 6314 7086 1852 

2006 101087 94389 83319 3854 5490 6698 6140 

2007 101323 93226 85567 889 4735 8097 5447 

2008 109808 99831 89441 1060 5152 9977 7478 

2009 110760 101298 89654 1034 6629 9462 4607 

3. 

Всього 

по Львівській 

облспожив-

спілці 
2010 114935 104205 92323 896 7005 10730 4936 
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Для оцінки напрямків авансування власного ка-
піталу розглянемо показники обсягу власних коштів 
та їх розміщення у підприємствах Львівської облспо-
живспілки за період 2006─2010 рр. у табл.1. 

Отже, можемо відзначити позитивні тенденції 
зростання суми власних коштів у підприємствах 
Львівської облспоживспілки за період 2006─2010 рр. 
Однак, станом на 31.12.2010 р. лише  9,34% (10730,0 
тис грн) власного капіталу було зосереджено у обо-
ротних коштах, а у сфері торгівлі сума власних обо-
ротних коштів становила 4936,0 тис грн.  Харак-
терним для Львівської облспоживспілки є те, що 
основна частина власного капіталу знаходить своє 
відображення у вартості основних фондів, які в 
значній мірі є морально застарілі і зношені, та для 
забезпечення належної конкурентоспроможності на 
товарному ринку потребують реконструкції або 
цілковитого оновлення, водночас у оборотних кош-
тах питома вага власного капіталу є недостатньою. 

В умовах дефіциту власних  оборотних коштів та 
кредитних ресурсів у сфері товарного обігу значно 
зросли ризики діяльності, характерними є риси стохас-
тичного функціонування значної частини підприємств 
та непередбачуваність процесу їх розвитку. Підприєм-
ства, які використовують переважно власний капітал, 
мають більш високу фінансову стабільність, але при цьо-
му обмежують темпи свого розвитку, оскільки не мо-
жуть забезпечити формування оптимальної потреби обо-
ротних коштів, а також необхідного додаткового обся-
гу активів у періоди сприятливої ринкової кон’юктури. 
Виходячи із вищенаведеного, оцінка достатності та 
ефективності авансування оборотних коштів підприєм-
ств споживчої кооперації набула особливої актуальності. 

5. Оцінка достатності та ефективності авансування 

оборотних коштів у Львівській облспоживспілці 
Здійснюючи оцінку достатності та ефективності 

авансування оборотних коштів підприємств, у тому 
числі і  системи споживчої кооперації, важливим є за-
безпечення реалізації наступних завдань ефективного 
функціонування оборотних коштів: визначення су-
купної потреби та формування оптимального складу і 
структури оборотних коштів; ефективне інвестування 
коштів у окремі елементи оборотних активів, що за-
безпечує відновлення кожного господарського циклу 
та створення умов для приросту капіталу; оптимізацію 
складу власних та запозичених джерел формування 
оборотного капіталу в умовах обраної фінансової стра-
тегії; формування оптимальних обсягів товарних запа-
сів для забезпечення безперервності торговельно-опе-
раційного процесу; забезпечення необхідного фінансу-
вання дебіторської заборгованості, пов'язаної із створе-
нням умов розширення реалізації товарів покупцям; 
формування оптимального обсягу запасу грошових 
активів, що забезпечить підтримку абсолютної ліквід-
ності підприємства; мінімізацію середньозваженої вар-
тості капіталу; прискорення оборотності оборотних 
коштів, яке дозволить скоротити потребу в них за раху-
нок більш раціонального їх використання; забезпече-
ння зростання рівня рентабельності оборотного 
капіталу при прогнозованому рівні фінансового 
ризику; захищеність оборотних коштів в процесі їх 
використання в умовах інфляції; здійснення ефек-
тивного контролю за формуванням і використа-
нням оборотних коштів. 

Показники ефективності формування та вико-
ристання оборотних коштів Львівської облспожив-
спілки за період 2006─2010 рр. наведено у табл.2. 

Таким чином, на основі проведених досліджень 
ефективності формування та використання оборотних 
коштів підприємствами Львівської облспоживспілки 
можемо зробити наступні узагальнюючи висновки: 

- питома вага оборотних коштів у структурі акти-
вів є досить низькою (у 2010 р. – 19,17%), що є не-
типовим для приватного сектору економіки у сфері 
торгівлі. Однак, це зумовлено специфікою галузі спо-
живчої кооперації: більшість активів знаходить своє 
відображення у вартості основних засобів, які є над-
бання радянської економіки, при цьому оборотні кош-
ти формуються на загальних принципах ринкової еко-
номіки з позиченого капіталу (у 2010 р. – 59,09%) та 
власного капіталу (у 2010 р. – 40,91%); 

- за аналізований період характерним є зростання 
питомої ваги власного капіталу у структурі оборотних 
коштів, коефіцієнту забезпечення товарно-матеріаль-
них запасів власним капіталом, коефіцієнту маневре-
ності, коефіцієнту участі товарно-матеріальних запа-
сів у покритті поточних зобов'язань, коефіцієнту уча-
сті власних оборотних коштів у покритті коротко-
строкових зобов'язань, показники ліквідності та обо-
ротності оборотних коштів у Львівській облспожив-
спілці відповідають нормативам на ринковим вимо-
гам господарювання, що в цілому можна оцінити по-
зитивно; 

- водночас необхідно звернути увагу на зниження 
показника закріплення оборотних коштів (коефіцієнту 
достатності оборотних коштів для забезпечення зрос-
тання товарообороту), абсолютне та відносне вивіль-
нення (зменшення) оборотних коштів, а також зміну 
(зменшення) товарообороту за рахунок зміни серед-
ньорічної вартості  оборотних коштів у 2010 р. Така 
ситуація, на наш погляд, є свідчення дефіциту обо-
ротних коштів у Львівській облспоживспілці у 2010 р., 
при цьому актуальним вважаємо проведення більш 
детального дослідження впливу дефіциту оборотних 
коштів на товарооборот та широту його асортименту.   

Дискусійність та багатоваріантність проблемати-
ки аналізу ефективності управління оборотними кош-
тами пов'язана, насамперед, з розбіжностями методо-
логічного характеру та інструментарієм концепту-
альних основ систем і моделей оцінювання. Актуаль-
ним є формування комплексної системи аналізу ефек-
тивності формування та використання оборотних 
коштів підприємств споживчої кооперації, що перед-
бачає послідовне використання вертикального (струк-
турного), горизонтального (трендового), порівняль-
ного, коефіцієнтного, факторного, декомпозиційного 
та інтегрального форм аналізу, оскільки дана струк-
турно-логічна послідовність аналізу синтезує в собі 
весь вплив включених у дослідження показників, що 
значно полегшує економічну інтерпретацію отрима-
них результатів. В умовах дефіциту оборотних коштів 
для підприємств споживчої кооперації, поряд із ши-
роко дослідженими показниками ефективності управ-
ління оборотними коштами, актуальним вважаємо 
визначення додаткових показників оцінки ефективно-
сті їх авансування та використання, а саме надлишок 
(дефіцит) власних  і загальних оборотних коштів для 
формування товарних запасів, а також у % до то-
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варообороту, ефект фінансового левериджу для дже-
рел фінансування оборотних коштів, інтегральний по-
казник стану та ефективності використання оборот-
них коштів, комплексний показник оцінки результатів 
впливу системи управління оборотним капіталом на 
фінансовий стан підприємств методом здійснення 
подвійної згортки даних, а також дослідження сис-
теми показників оцінки ефективності управління 
окремими групами оборотних активів в умовах де-
фіциту фінансових ресурсів.  

6. Емпіричне застосування  

моделей оцінки фінансової стабільності та 

можливості банкрутства підприємств Львівської 

облспоживспілки 
Стан української економіки та фінансові диспро-

порції, що склались за останні роки, призвів до знач-
них фінансових втрат у сфері приватного бізнесу та 
закриття окремих суб'єктів господарювання у різних 
сферах національної економіки. Виходячи із вище-
наведеного, доцільним є емпіричне застосування мо-
делей оцінки фінансової стабільності та  можливості 
банкрутства на прикладі підприємств Львівської 
облспоживспілки. Одним із важливих інструментів 
запобігання та прогнозування ймовірності банкрут-
ства підприємств є застосування дискримінаційного 
аналізу, що ґрунтується на використанні матема-
тично-статистичних методів для побудови функції та 
розрахунку інтегрального показника оцінки. Загаль-
новідомими методами діагностики фінансової ста-
більності та можливості банкрутства є двофакторна та 
п'ятифакторна моделі Альтмана, дискримінанті мо-
делі Р. Ліса, Дж. Таффлера та Г. Тішоу, О. Терещенка, 
Г. Спрінгейта, Р. Сайфуліна-Кадикова, система показ-
ників У.Бівера, показники діагностики платоспромож-
ності Ж. Конана і М. Гольдера та інші. Дану пробле-
матику досліджують і вітчизняні вчені О. Базілінська 
[1], В. Подольська [15], Р. Романіва [17], Т. Рзаєва,           
І. Стасюк[16], Н. Шморгун [22], при цьому актуаль-
ним є адаптація зарубіжних методик для реалій 
української економіки.  

Розглянемо емпіричне застосування класичних мо-
делей оцінки фінансової стабільності та можливості 
банкрутства для Львівської облспоживспілки у табл. 3. 

Здійснюючи оцінку інтегральних показників діаг-
ностики ймовірності банкрутства Львівської облспо-
живспілки (за даними станом на 31.12.2010 р.) , на основі 
використання дискримінантного аналізу за моделями 
Альтмана, ДЖ. Таффлера і Г. Тішоу, Г. Спрінгейта,   
Р. Ліса, Сайфуліна-Кадикова,  ми отримали позитивні 
результати по всіх без виключення моделях, при роз-
рахунках виявлено, що ймовірність банкрутства є ду-
же низькою і відповідно діяльність досліджуваного 
об'єкту можна оцінити як фінансово стабільну.  

Поряд із вищенаведеним, безумовним є те, що у 
структурі капіталу та джерел його авансування у 
системі споживчої кооперації України та зокрема 
Львівської облспоживспілки, є характерними певні 
диспропорції. Актуальним, на наш погляд, є побудова 
дискримінантних моделей з врахуванням галузевої 
специфіки споживчої кооперації та здійснення порів-
няльного аналізу інтегрального показника оцінки ефе-
ктивності використання оборотних коштів з суб'єк-
тами господарювання споживчої кооперації та із під-
приємствами приватного сектору економіки.  

7. Основні напрями поповнення та акумуляції 

оборотних коштів у системі споживчої кооперації 
В умовах дефіциту фінансових ресурсів та висо-

кої середньозваженої вартості залученого капіталу 
актуальним для підприємств споживчої кооперації є 
вибір оптимальних джерел фінансування для попов-
нення оборотних коштів, що дасть змогу забезпечити 
належний рівень їх конкурентоспроможності та ста-
більний стратегічний розвиток. 

На основі проведених досліджень, можемо ви-
ділити основні напрями поповнення та акумуляції 
оборотних коштів у підприємствах споживчої коо-
перації, а саме: 

1. Пошук альтернативних власних та залуче-
них джерел фінансування. 

1.1. Поповнення оборотних коштів за рахунок 
власного капіталу.  

Пріоритетним завданням управління капіталом 
підприємств системи споживчої кооперації безумовно 
є не лише збереження власного капіталу, але і ство-
рення додаткової вартості, що збільшує суму власних 
коштів, у тому числі і в обороті. Здійснюючи прибут-
кову діяльність, підприємства споживчої кооперації 
поповнюють власний капітал за рахунок реінвесту-
вання прибутку, який є одним із ефективних механіз-
мів поповнення оборотних коштів. Альтернативними 
джерелами поповнення оборотних коштів для таких 
підприємств може бути також поповнення пайового 
капіталу, зокрема додаткові внески за рахунок влас-
них коштів, реінвестування частки доходу на пай, 
інші додаткові пайові внески, а також тимчасово ви-
вільнені кошти із цільових фондів, перерозподілені 
кошти із нарахувань амортизаційного фонду, індек-
сація активів, безкоштовно отриманий капітал тощо. 

1.2. Поповнення оборотних коштів за рахунок 
залучених джерел. 

Залучений капітал, як джерело фінансування обо-
ротних коштів, відіграє стимулюючу функцію акти-
візації діяльності, оскільки залучені ресурси повинні 
бути не лише компенсовані, а й приносити позиковий 
прибуток, достатній для виконання умов такого залу-
чення (сплати банківського процента, покриття інфля-
ційних втрат, пені, недостачі, тощо), тобто генерувати 
приріст фінансової рентабельності. Для поповнення 
оборотних коштів за рахунок залучених джерел вико-
ристовується довгострокові та короткострокові бан-
ківські кредити, довгострокові фінансові зобов'язання, 
інші довгострокові зобов'язання, кредиторська забор-
гованість за товари, роботи, послуги, поточні зобо-
в'язання за розрахунками, товарний кредит, простро-
чені або відстрочені довгострокові та короткострокові 
зобов'язання, інші довгострокові та короткострокові 
зобов'язання. Для підприємств споживчої кооперації 
особливо актуальним є укладання взаємовигідних до-
говорів із постачальниками (виробниками) та надання 
відтермінування в оплаті за товари, роботи, послуги, 
що є одним із основних джерел фінансування оборот-
них коштів за рахунок позиченого капіталу, при цьо-
му направлене на мінімізацію його середньозваженої 
вартості, що дозволяє забезпечити безперервність тор-
говельно-операційної діяльності. 
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2. Налагодження співпраці із кредитними спіл-

ками у системі споживчої кооперації. 

Альтернативним джерелом поповнення оборот-

них коштів у підприємств споживчої кооперації є 

налагодження ефективної системи співпраці між 

споживчими та кредитними спілками. З одного 

боку, позикові засоби цього вигляду є джерелом 

формування додаткових оборотних коштів, причо-

му, слід враховувати, що процентні ставки по таких 

позиках, як правило, нижчі, ніж відповідні ставки 

комерційних банків. З іншого боку, залучення позик 

населення дозволяє підсилити зацікавленість пайовиків 

у результатах діяльності споживчого суспільства. 

Однак, така практика доцільна тільки у тому випад-

ку, коли вона супроводжується обґрунтованими еко-

номічними розрахунками, якщо у керівництва коо-

перативних організацій існує повна упевненість у 

тому, що привернуті засоби населення будуть повністю 

повернені у встановлений договорами термін.  

3. Розвиток оптової торгівлі на національному 

та регіональному рівнях. 

Актуальним для мобілізації фінансових ресур-

сів та підвищення ефективності використання обо-

ротних коштів у системі споживчої кооперації є, на 

наш погляд, розвиток оптової торгівлі з врахува-

нням специфіки економіки України. Необхідно заз-

начити, що значна частина великих національних 

та регіональних торговельних мереж приватного 

сектору економіки створюють розподільчі оптові 

центри та заключають прямі договори як із вітчиз-

няними товаровиробниками, так із імпортерами, що 

додає додаткові переваги при формуванні їх цінової 

політики. Водночас, система споживчої кооперації, 

яка володіє багатолітніми традиціями та досвідом 

роботи у сфері оптової торгівлі, значно зменшує 

питому вагу товарів, які реалізуються через власні 

оптові центри для торговельних підприємств спо-

живчої кооперації на регіональному рівні.  

Головною метою реструктуризації оптової тор-

гівлі споживчої кооперації є послідовне збільшення 

своєї частки на споживчому ринку, здійснення за-

купівель товарів за найбільш низькими цінами і 

скорочення витрат на продаж, для того щоб товари 

були конкурентоздатні. Необхідно зазначити, що на 

сьогоднішній день розвиток оптової торгівлі краю  

стримується недоліком власних оборотних коштів і 

низькою платоспроможністю багатьох коопера-

тивних організацій. Проте тільки закупівля товарів 

великими партіями є одним з умов економічної 

стійкості системи. Стратегічно важливим завда-

нням оптових підприємств є розробка і послідовне 

здійснення програми поповнення оборотних акти-

вів за рахунок власних засобів з метою зміцнення 

фінансової стійкості.  

4. Проведення загальної реструктуризації сис-

теми споживчої та внесення змін до загальнонор-

мативних та статутних документів з метою залу-

чення приватного капіталу для стратегічного роз-

витку діяльності.  

8. Висновки 

Виходячи із вищенаведеного, ефективність фор-

мування і використання оборотних коштів підпри-

ємств системи споживчої кооперації значною мі-

рою залежить від організації процесу прийняття та 

реалізації управлінських рішень, тобто від доско-

налості організації управління ними. Сучасний стан 

дослідження проблеми побудови механізму управ-

ління оборотними коштами вимагає формування 

комплексного підходу до аналізу і побудови меха-

нізму управління капіталом, як системи взаємо-

залежних організаційно-економічних елементів та 

спеціальних функцій управління, спрямованих на 

досягнення цілей, пов'язаних із забезпеченням ефек-

тивності управління оборотним капіталом. 
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Драбовський А. Г. 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА КООПЕРАЦІЯ ЯК ЧИННИК 

ВІДРОДЖЕННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

Анотація. Проаналізовано вихідні чинники становлення та розвитку сільськогосподарської 

кооперації в Україні в другій половині ХІХ-кінці ХХ століття з метою визначення пріоритетних напрям-

ків її розвитку на сучасному етапі. Досліджено передумови розвитку сільськогосподарської кооперації в 

Україні у перехідний період та визначено її роль в аграрному секторі вітчизняної економіки. 

Ключові слова: кооперація, кооператив, сільське господарство, аграрна реформа, земельна 

власність, виробничий кооператив, обслуговуючий кооператив 

Drabovskiy А. 

AGRICULTURAL COOPERATION AS FACTOR OF REVIVAL OF 

AGRARIAN SECTOR OF DOMESTIC ECONOMY 

Summary. The initial factors of becoming and development of agricultural cooperation are analysed in 

Ukraine in the second half ХІХ are ends of ХХ age with the purpose of determination of priority directions of its 

development on the modern stage. Investigational pre-conditions of development of agricultural cooperation in 

Ukraine in a transitional period and certainly its role in the agrarian sector of domestic economy. 

Keywords: co-operation, cooperative store, agriculture, agrarian reform, agrarian property, production 

cooperative store, service cooperative 

 

1. Вступ 

Україна – одна із найбільших країн Європи, має 

вигідне географічне розташування та наділена над-

звичайно потужним земельно-ресурсним потенціа-

лом. Земельний фонд нашої держави займає близь-

ко 6% території Європи та становить 60,35 млн га. 

У структурі земельного фонду переважають родючі 

землі, найбільш цінні із яких – чорноземи, зай-

мають понад 60% загальної  площі орних земель, 

що становить 7% світових запасів [1, с. 30]. Усе це 

формує передумови для продуктивного землероб-

ства. За підрахунками експертів, при раціональній 

структурі землекористування, Україна здатна забез-

печити продуктами харчування 140─180 млн осіб у 
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рік. Однак, наявність передумов ще не дає гарантій 

високого рівня розвитку. Незважаючи на те, що 

сільське господарство є однією з пріоритетних сфер 

матеріального виробництва, Україна не здатна за-

довольнити навіть власних потреб у продовольстві. 

Однією з головних причин такого стану є обмежені 

можливості сільськогосподарських виробників че-

рез брак у них матеріальних та фінансових ресур-

сів. За цих умов важлива роль належить сільсько-

господарській кооперації. Становлення і розвиток 

кооперації в аграрному секторі економіки України 

дасть змогу забезпечити ефективне виробництво та 

збут сільськогосподарської продукції, дозволить 

протистояти неконтрольованому посередництву. 

Характерно, що питання розвитку кооперації не 

є новим як в Україні, так і в економічно розвинутих 

країнах світу, які на певних етапах розвитку лікві-

дували непродуктивне посередництво безпосеред-

ньо через кооперативні формування шляхом об’єд-

нання і входження в суміжні з сільськогосподарсь-

ким виробництвом сфери діяльності для забезпе-

чення контролю за рухом створеної у власному гос-

подарстві продукції й отримання від цього відпо-

відного зиску. Цю проблему протягом останніх ро-

ків досліджували такі вітчизняні вчені, як Б. Берн-

штейн [3], О. Третяк [3], О. Коваль [4], В. Мессель-

Веселяк [6], О. Святохо [9], С. Каліпарова [9] та ін. 

Проте, проведені дослідження засвідчили, що в 

процесі аграрної реформи на шляху відродження і 

сталого розвитку кооперації в сільському господар-

стві України стоїть чимало проблем, що обумовило 

вибір теми дослідження.                

2. Історія розвитку сільськогосподарської 

кооперації в Україні 
Сільськогосподарська кооперація України бере 

свій початок з другої половини ХІХ століття. Отри-

мання селянами земельних наділів після скасування 

кріпацтва заклало основу для орієнтації селянсь-

кого господарства на ринок та створило імпульс 

для об’єднання селян у кооперативи з метою залу-

чення нових технологій і засобів виробництва. Пер-

ший хліборобський кооператив у нашій державі був 

створений на Херсонщині у 1894 р. В кінці 1890-х 

років у регіоні діяло вже 125 подібних кооперати-

вів, до складу яких входило близько 3 тис селян. 

Внаслідок успіху столипінських реформ кількість 

сільськогосподарських кооперативів зросла до 257, 

а на 1 січня 1915 р. їх чисельність досягла 1500 [2; 

3]. Перша світова війна суттєво ослабила сільсь-

когосподарську кооперацію. Відродження коопера-

тивного виробництва уможливило запровадження 

НЕПу.  

В 1922 р. радянською державою було ініційо-

вано участь у сільськогосподарській кооперації 

артілей, союзів, комун, що перетворило сільсько-

господарські кооперативи на псевдокооперативи. 

На початку 1926 р. учасниками сільськогосподарсь-

кої кооперації в Україні було 4270 універсальних і 

3087 спеціалізованих кооперативних товариств, до 

складу яких входило 385 тис селянських госпо-

дарств. Частка селян, що брали участь у кооперації 

зросла з 8,2% у 1923 р. до 59,9% у 1928 р., а 

кількість кооперативних товариств збільшилась з 

8,1 тис до 26,1 тис. На цей час сільськогосподарсь-

ка кооперація охопила 82,5% селянських госпо-

дарств України, забезпечуючи виробництво близь-

ко 75,5 продовольчої продукції [4, с. 41─42].  

Кооперативні основи господарювання в сільсь-

кому господарстві дозволили зберегти ринкові 

принципи в цій сфері економіки. Водночас, вироб-

ничим кооперативам не вдалось уникнути адмініст-

ративного регулювання та фактичного одержавле-

ння. Більшість з них поступово перейшли у влас-

ність держави і перетворились на органічну скла-

дову адміністративно-командної економіки. Колек-

тивні господарства мало чим відрізнялись від рад-

госпів, виступаючи об’єктом централізованого пла-

нування. Здійснення масової колективізації, всебіч-

ний економічний тиск на селянство обумовили руй-

нування системи виробничої кооперації. 

3. Передумови розвитку сільськогосподарської 

кооперації в Україні у перехідний період та її 

роль в аграрному секторі економіки 

Поступове відродження сільськогосподарської 

кооперації розпочалось лише наприкінці 1980-х ро-

ків минулого століття з початком трансформаційних 

процесів. Сприятливий вплив на розвиток сільсь-

когосподарських кооперативів мав Закон України 

“Про сільськогосподарську кооперацію” (469/97-ВР) 

та Укази Президента України від 6.06.2000 р. “Про 

заходи щодо забезпечення формування функціо-

нування аграрного ринку” та від 19.12.2000 р. “Про 

заходи щодо розвитку кооперативного руху та 

посилення його ролі в формуванні економіки 

України на ринкових засадах”. 

Метою реформування на селі було проголоше-

но формування ефективної системи господарюва-

ння. Але реформування аграрної сфери в Україні не 

супроводжувалось цілеспрямованою політикою щодо 

забезпечення рівних можливостей розвитку різних 

організаційно-правових форм господарювання. До 

2000 р. реформування аграрного сектора насампе-

ред було пов’язане з перерозподілом прав власності 

та переходом земельних і майнових паїв до членів 

колишніх сільськогосподарських підприємств і 

пенсіонерів з їх числа. Оскільки видача земельних 

сертифікатів, зумовлюючи право на землю, не 

забезпечувала надання реальних ділянок землі, 

земельні реформи як в Україні, так і інших країнах 

пострадянського простору не забезпечили фор-

мування реальних власників на землю. Фактичними 

її господарями залишаються керівники сільсь-

когосподарських підприємств, оскільки в багатьох 

господарствах власність на землю залишається 

неоформленою належним чином, а селяни поз-

бавлені техніки та необхідних коштів.  

Трансформація адміністративно-командної сис-

теми супроводжувалась глибоким спадом аграрно-

го виробництва в кінці 1990-х років. Питома вага 

продукції сільського господарства з 1990 по 2009 р. 

у національній економіці знизилась з 25,2% до 

8,2%, а вартість основних фондів зменшилась зі 

100% до 10,7% у доларовому еквіваленті [4, с. 140]. 

З 2000 р. почався приріст обсягів виробництва в 
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аграрному секторі. Тенденція збереглася навіть у 

кризовому  2008 р., що здебільшого пояснюється 

експертами висхідною фазою економічного циклу в 

аграрному секторі [5], початком “довгої хвилі” [6], 

позитивними організаційними зрушеннями в ре-

зультаті реформування аграрних підприємств. В 

2001─2008 рр. валова продукція сільського госпо-

дарства у порівняльних цінах 2005 р. збільшилась 

на 21%, а в господарствах населення  – на 4%. У 

2009 р., незважаючи на негативний вплив світової 

фінансової кризи, сільське господарство показало 

стабільність і навіть деяке зростання порівняно з 

найбільш успішним 2008 р. Обсяги виробництва 

продукції рослинництва зросли при цьому на 30%, 

а в сільськогосподарських підприємствах – більш 

ніж на 50%. У той же час, аграрне виробництво 

залишається недостатньо ефективним, що в значній 

мірі обумовлено обмеженням цін на сільськогоспо-

дарську продукцію, парцеляризацією земель.  

Станом на 1 квітня 2010 р. в Україні діяло 34,4 

тис сільськогосподарських підприємств, у власно-

сті та користуванні яких перебувало понад 19 млн 

га земель. Питома вага господарств з площею зе-

мель до 500 га. становила близько 55%, майже 9% 

сільськогосподарських угідь перебувало у викорис-

танні дрібних підприємств із середньою площею 

3,6 га. [7, с. 66], тоді як оптимальними з точки зору 

управління та організації виробництва вважаються 

господарства з площею від 5 до 10 тис га [8, с. 15]. 

Нарощування виробництва в дрібних господарст-

вах значною мірою зумовлене надмірною інтенсив-

ністю праці самих селян, що підриває їх здоров’я. 

Молоде покоління, як правило, не сприймає спо-

собу життя, що вимагає постійної фізично важкої 

та мало привабливої за змістом праці. В результаті 

молодь покидає село і аграрна сфера відчуває 

дефіцит кваліфікованих працівників. Цей процес 

посилюється внаслідок загрозливого розриву у рів-

ні оплати праці в промисловості та аграрній сфері 

(більш як у два рази). Якісні зрушення в їх діяль-

ності можуть бути досягнуті як за рахунок скоорди-

нованості між особистими підсобними та селянсь-

кими (фермерськими) господарствами, так і завдя-

ки розвитку системи кооперативів по реалізації 

продукції та обслуговуючих кооперативів. 

Доцільність створення кооперативів зумовлена 

також необхідністю підвищення ефективності та 

конкурентоспроможності невеликих приватних се-

лянських господарств. У ряді регіонів ці господар-

ства відіграють важливу роль у виробництві аграр-

ної продукції та є основним джерелом доходів се-

лян. Разом з тим, рівень їх дохідності є недостатнім 

внаслідок нестачі технічних засобів, дефіциту обо-

ротних коштів, браку знань тощо. Особисті та фер-

мерські господарства неспроможні поодинці за-

безпечити оптимізацію розмірів посівних площ для 

раціональних сівозмін і підвищення продуктив-

ності. Майже 9/10 ріллі фермерські господарства 

використовують для вирощування зернобобових 

культур та соняшнику, при тому, що цей напрям 

аграрного виробництва ефективніший при великих 

розмірах господарства. Одним з основних напрямів 

підвищення ефективності невеликих господарств є 

їх кооперування, горизонтальна та вертикальна 

інтеграція.  

В умовах, коли земельні паї подрібнюються, 

кооперативна форма організації аграрного виробни-

цтва дає змогу зберегти переваги ефекту масштабу, 

підвищити ефективність та конкурентоспромож-

ність невеликих приватних селянських госпо-

дарств, рівень дохідності яких відчутно відстає від 

результативності крупних агроформувань. Суттє-

вий ефект має організація кооперативів у вироб-

ництві трудомісткої продукції. Це підтверджують 

результати діяльності кримських кооперативів по 

збору лікарських трав, вирощуванню суниці тощо. 

Об’єднання зусиль виробників дозволяє оптом за-

куповувати матеріали, орендувати техніку, здійс-

нювати будівництво сховищ, продавати продукцію 

великими партіями за вищими цінами, отримувати 

гранти та кредити [9], створює реальну можливість 

при нестачі фінансових і матеріальних ресурсів у 

кожного з виробників не руйнувати науково обґру-

нтовану систему сівозмін. Організація виробничих 

кооперативів забезпечує трудову участь селян у ви-

робництві, що в значній мірі вирішує проблеми зай-

нятості та стабілізації доходів сільського населе-

ння. Одночасно досягається матеріальна зацікав-

леність у результатах спільної праці. Збільшення 

доходів дозволяє утримувати на належному рівні 

об’єкти соціальної інфраструктури села. Практика 

свідчить, що там, де успішно функціонують ви-

робничі кооперативи, значно розширюється перс-

пектива для молоді, покращується демографічна 

ситуація. Актуальність інтенсифікації кооперува-

ння сільськогосподарського виробництва обумов-

лена також посиленням відкритості української 

економіки. Входження України до СОТ загострює 

конкуренцію на аграрному ринку. В умовах підви-

щення вимог до якості та безпечності аграрної про-

дукції ускладнюються проблеми її реалізації, на-

самперед – для дрібного аграрного бізнесу. Під-

вищення якості продукції та її здешевлення можли-

ве за рахунок об’єднання зусиль окремих виробни-

ків шляхом їх кооперування та організації некомер-

ційних виробничих структур. 

Поряд з організацією виробничих кооперативів 

актуалізується питання стимулювання розвитку 

обслуговуючих кооперативів, що дасть змогу забез-

печити участь безпосередніх виробників у подаль-

шому просуванні продукції до споживача, у конт-

ролі за збутом своєї продукції та цінами, перет-

ворення їх на рівноправних партнерів у ринковому 

середовищі 

4. Висновки 

Значний досвід кооперативної діяльності в 

аграр-ному секторі економіки був нагромаджений 

українським населенням, сприяючи покращенню 

матеріального становища селян. У результаті вста-

новлення в Україні планової економіки з доміну-

ванням державної власності, в умовах засилля тех-

нократичного підходу та адміністративних методів 

управління, кооперативні системи набули спот-
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вореного вигляду, значною мірою перетворившись 

у соціально-політичний інструмент держави. 

Для трансформаційної економіки на порядку 

денному стоїть питання відродження та вдоскона-

лення кооперативних систем, знаходження ними 

“свого” місця у новій соціально-економічній систе-

мі, посилення їх впливу на розвиток економіки та 

соціальний захист населення. Доцільність створе-

ння виробничих кооперативів зумовлена необхід-

ністю підвищення ефективності та конкурентоспро-

можності невеликих приватних селянських госпо-

дарств. Формування обслуговуючих кооперативів 

дасть змогу витіснити посередницькі структури, що 

буде значним кроком на шляху до повноцінного 

задоволення потреб і запитів споживачів, високо-

ефективного господарювання в аграрномій сфері 

економіки.  
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1. Вступ  

У зв’язку з прийняттям Закону України „Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні” [3] та запровадженням Міністерством фі-

нансів України з 1 січня 2000 року нового Плану 

рахунків бухгалтерського обліку [10], прийняттям 

Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, 

розроблених у відповідності до вимог Міжнарод-

них стандартів та нової методики формування і ві-

дображення в обліку витрат, доходів і фінансових 



 

 88 

результатів у системі споживчої кооперації виникла 

необхідність розробити план рахунків, методику 

аналітичного обліку і відображення в обліку госпо-

дарських операцій із застосуванням книжково-жур-

нальної форми, які б враховували специфіку її ді-

яльності, відповідали б обліковим методикам Мі-

ністерства фінансів України та забезпечили б від-

повідну аналітичність облікової інформації.  

Метою даної статті є дослідження актуальних 

проблем методики та організації аналітичного облі-

ку товарів у роздрібній торгівлі підприємств та 

організацій системи споживчої кооперації України 

за книжково-журнальною формою у відповідності 

до чинного законодавства та нормативних докумен-

тів як державних органів, так і системи споживчої 

кооперації України. 

2. Огляд досліджень і публікацій 

Організації аналітичного обліку в підприємст-

вах і організаціях відводиться надзвичайно велике 

значення. У Законі України „Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні” зазначено, 

що „Дані аналітичних рахунків повинні бути то-

тожні відповідним рахункам синтетичного обліку 

на перше число кожного місяця” [3, ст. 3 ]. В 

Інструкції про застосування плану рахунків бух-

галтерського обліку [6] визначено, що вести аналі-

тичний облік, тобто застосовувати чи не застосо-

вувати в обліку рахунки третього і нижчих поряд-

ків, підприємство вирішує самостійно. Причому 

підприємство може вводити нові субрахунки, вихо-

дячи з потреб управління, контролю, аналізу і звіт-

ності з обов’язковим збереженням кодів субрахун-

ків, передбачених Планом рахунків [10].  

Проф. Ф.Ф. Бутинець вважає, що „Аналітичні 

рахунки формуються на підставі інформації, що 

узагальнюється та об’єднується на відповідному 

рівні. Їх склад, і, певною мірою, зміст визначаються 

конкретною характеристикою господарських опе-

рацій, завданнями контролю та аналізу госпо-

дарської діяльності на підприємстві” [2, с.172]. А 

відомий український дослідник проблем теорії бух-

галтерського обліку проф. П. П. Німчинов наголо-

шував, що „Аналітичний облік трудомісткий, але 

дуже важливий для надійного контролю за збере-

женням власності, за ефективним і доцільним вико-

ристанням коштів в інтересах суспільства, для опе-

ративного керівництва господарством” [7 , с.96].  

У процесі історичного розвитку суспільства 

бухгалтерський облік постійно змінювався – вини-

кали нові види регістрів аналітичного обліку, засто-

совувалися різні способи записів та їхня послі-

довність. Усе це приводило до зміни порядку облі-

кової реєстрації, організації аналітичного обліку й 

запровадження нових форм бухгалтерського обліку.  

В організаціях і підприємствах споживчої коо-

перації, починаючи з 1952 року, застосовується 

книжково-журнальна форма, яка не втратила своєї 

актуальності й сьогодні, оскільки майже 80% су-

б’єктів господарювання її застосовують у практич-

ній діяльності.  

У 2000-2001 рр. для організацій і підприємств 

споживчої кооперації України колективом науков-

ців кафедри бухгалтерського обліку Львівської ко-

мерційної академії (проф. В. О. Озеран, доц.          

Н. В. Трушина, ст. викл. Л. С.Кміцікевич, асист. 

О.В. Москалюк) за участю начальника управління 

бухгалтерського обліку, звітності і корпоративних 

прав Укоопспілки А. М. Волошина було розробле-

но План рахунків бухгалтерського обліку [11] та 

Інструкцію про застосування книжково-журнальної 

форми бухгалтерського обліку в організаціях і під-

приємствах споживчої кооперації [5], які були за-

проваджені в практику з 1 січня 2002 року. Апроба-

ція названих документів у практичній діяльності під-

приємств і організацій засвідчила про правильний на-

прямок подальшого розвитку організації та методики 

бухгалтерського обліку в системі споживчої коопе-

рації. 

У наступні роки Мінфін, Держкомстат та Дер-

жавна податкова адміністрація України приймали 

нові нормативні документи, пов’язані з регламен-

тацією обліку і звітності, так, відповідно, виникла 

потреба в подальшому удосконаленні методики та 

організації бухгалтерського обліку. Станом на 31 

жовтня 2011 року було внесено зміни і доповнення 

до Плану рахунків бухгалтерського обліку підпри-

ємств та організацій споживчої кооперації України 

(Укоопспілки) [11]. Це призвело до необхідності 

внесення низки уточнень до побудови звітності ма-

теріально відповідальних осіб та регістрів аналітич-

ного обліку (журналів та книг).  

3. Принципи побудови книжково-журнальної 

форми бухгалтерського обліку 

У проекті Методичних рекомендацій щодо зас-

тосування книжково-журнальної форми бухгал-

терського обліку в організаціях і підприємствах 

споживчої кооперації, розроблених колективом фа-

хівців кафедри бухгалтерського обліку Львівської 

комерційної академії запропоновано схему побу-

дови сучасної книжково-журнальної форми, яку 

наведено на рис. 1. Регістри ж аналітичного обліку 

(журнали, книги) побудовані у відповідності до чи-

нного Плану рахунків системи споживчої кооперації.  

Згідно з книжково-журнальною формою бух-

галтерського обліку, масові операції з товарно-ма-

теріальними цінностями й грошовими коштами ві-

дображають у спеціалізованих журналах, які є на-

копичувальними регістрами аналітичного обліку.  

У розвиток аналітичного обліку, який здійс-

нюють у журналах у вартісному вимірі, з низки ра-

хунків відкривають аналітичні рахунки для обліку 

наявності та руху цінностей за кількістю і сумою в 

спеціальних книгах або картках. У такому випадку 

складають оборотні відомості для проведення зві-

рок з журналами. 

За рахунками, для яких не передбачені журнали, 

аналітичний облік здійснюють, як правило, в книгах. 

За книжково-журнальної форми бухгалтерсько-

го обліку широке застосування мають накопичу-

вальні регістри: 

- журнали для обліку масових операцій; 

- розроблювальні відомості, в яких протягом мі-

сяця реєструють документи за однорідними операціями; 

- накопичувальні меморіальні ордери. 
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В окремі регістри аналітичного обліку записи 

здійснюють тільки в кінці місяця з меморіальних 

ордерів загальними підсумками, що значно скоро-

чує кількість записів. 

В основу побудови форм журналів покладено 

низку загальних принципів. У кожному журналі пе-

редбачені розділи для запису операцій за дебетом і 

кредитом відповідного рахунку (субрахунку), а та-

кож залишків коштів та цінностей. У графах розді-

лів журналів надруковані коди та назви основних 

кореспондуючих рахунків (субрахунків). У низці 

журналів передбачені графи для відображення обо-

ротів з продажу товарів, готової продукції тощо. 

Підставою для записів у журнали є перевірені, 

опрацьовані та затверджені звіти матеріально від-

повідальних і посадових осіб. Після запису у від-

повідному журналі підсумкових даних зі звітів за 

останнє число місяця підраховують підсумки за ко-

респондуючими рахунками (субрахунками), стаття-

ми витрат, за кожною матеріально відповідальною 

чи посадовою особою та за синтетичним рахунком 

(субрахунком) загалом. Підсумки за синтетичним 

рахунком (субрахунком) відображають окремим 

рядком у журналі, а у випадку великої кількості мате-

ріально відповідальних осіб – у зведеному журналі.  

Отже, журнали є регістрами синтетичного й 

аналітичного обліку за відповідними рахунками та 

субрахунками і, разом з тим, виконують функції 

оборотних відомостей за рахунками аналітичного 

обліку. При цьому необхідно мати на увазі: „Підпри-

ємства роздрібної торгівлі, що застосовують метод 

оцінки товарів за ціною продажу, можуть аналітич-

ний облік товарів вести в сумовому вираженні” [6]. 

4. Документування господарських операцій та 

порядок складання звітності матеріально 

відповідальними особами 

Підставою для записів господарських операцій 

в облікових регістрах за книжково-журнальної фор-

 

 
 

Рис. 1. Схема книжково-журнальної форми бухгалтерського обліку 
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ми бухгалтерського обліку є належним чином 

оформлені первинні документи, які додані до звітів 

матеріально відповідальних осіб. Первинні доку-

менти повинні бути складені в момент здійснення 

кожної господарської операції або, якщо це не-

можливо, безпосередньо після її завершення.  

Первинні документи, створені в електронному 

вигляді, застосовуються у бухгалтерському обліку 

за умови дотримання вимог законодавства про 

електронні документи та електронний документо-

обіг [4]. 

Первинні документи, що пройшли в бухгалтерії 

перевірку та опрацювання, повинні мати позна-

чення (дату та підпис), що виключає можливість 

їхнього повторного використання. Документи, які 

підлягають затвердженню, повинні бути підписані 

керівником підприємства, організації, або його зас-

тупником. Відповідальність за достовірність даних 

у документах, своєчасне та якісне їхнє складання, 

передавання у встановлені графіком документо-

обігу терміни для відображення в бухгалтерському 

обліку, несуть особи, які склали й підписали ці до-

кументи. Графік документообігу (табл. 1), складе-

ний на рік та затверджений керівником підпри-

ємства, є обов’язковим до виконання усіма адмініст-

ративними і оперативними  працівниками. 

За книжково-журнальної форми бухгалтерсько-

го обліку всі первинні документи, якими оформлені 

господарські операції, матеріально відповідальні 

особи додають до звітів та подають у бухгалтерію 

для перевірки, опрацювання та затвердження. Зві-

ти, як правило, складають у двох примірниках (під 

копірку) пастою кулькових ручок, за допомогою дру-

карських машинок, принтерів, засобів механізації та 

іншими засобами. Перший примірник звіту разом з 

документами здають у бухгалтерію, а другий – з 

розпискою бухгалтера про перевірку і прийняття звіту, 

залишається у матеріально відповідальної особи.  

5. Аналітичний облік товарів у роздрібній 

торгівлі споживчої кооперації 

Для синтетичного обліку товарів у роздрібній 

торгівлі підприємства споживчої кооперації вико-

ристовують субрахунок 2822 „Товари в роздрібній 

торгівлі” рахунку 28 „Товари”. Вартісний аналі-

тичний облік товарів здійснюють за продажними 

(роздрібними) цінами у журналі № К-3 за кожною 

матеріально відповідальною особою, а за бригадної 

відповідальності – за кожною бригадою на окре-

мому аналітичному рахунку. Записи в журнал 

здійснюють на підставі перевірених, опрацьованих 

та затверджених товарно-грошових звітів. У бух-

галтерії під час приймання та перевірки товарно-

грошових звітів встановлюють: 

- наявність всіх документів, зазначених у звіті, 

правильність їхнього оформлення, відповідність 

дат прибуткових і видаткових  документів звітному 

періоду, наявність підпису матеріально відпові-

дальної особи; 

-  наявність підстав і законність господарських 

операцій; 

- відповідність залишків товарів і тари на по-

чаток звітного періоду  залишкам, відображеним у 

попередньому звіті на кінець звітного періоду, або  

фактичним залишкам в інвентаризаційному описі, 

якщо на звітну дату проводили інвентаризацію; 

- відповідність залишків товарів на початок 

звітного періоду записам у журналі № К-3; 

- повноту оприбуткування у звітному періоді 

товарів за виданими довіреностями, сплаченими або 

прийнятими до сплати товарними документами; 

- правильність арифметичних підрахунків у зві-

ті та в доданих до нього документах; 

- відповідність сум внутрішнього переміщення 

товарів і тари сумам, зазначеним у звітах інших 

об’єктів роздрібної торгівлі; 

- відповідність суми доходу, зазначеного у ви-

датковій частині звіту, сумі, зазначеній у прибут-

ковій частині касового звіту. 

Під час опрацювання товарно-грошових звітів у 

прибутковій частині в окремих графах за кореспон-

дуючими рахунками відображають суми надход-

ження товарів, тари та податкового кредиту з ПДВ.  

У видатковій частині товарно-грошового звіту 

відображають собівартість реалізованих товарів, 

інше вибуття (переміщення) товарів та вибуття (пе-

реміщення) тари. У випадку реалізації тари її спо-

чатку необхідно оприбуткувати до складу товарів, а 

потім відобразити у собівартості реалізованих товарів. 

 

Таблиця 1 

Графік документообігу _____________________________________________ 

                                                                          (назва підприємства, організації) 

 

Фактично здані 

документи № 

з/п 

№ та 

назва   

підпри-

ємства 

Прізвище 

та 

ініціали 

МВО 

Назва 

доку- 

ментів 

Спосіб 

представ-

лення 

документів 

Кому 

документи 

здані 

Термін 

здавання сі-

чень 

лю-

тий 
і т. д. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

і   т. д. 

Головний бухгалтер____________________ 

                                                          (підпис) 
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Окремо відображають суму доходу від реаліза-

ції товарів (роздрібний товарооборот). Під час реа-

лізації товарів, звільнених від оподаткування в гра-

фі „у тому числі роздрібний товарооборот від про-

дажу товарів, звільнених від оподаткування” за 

кожним первинним документом записують відпо-

відні суми. 

Для заповнення на зворотній стороні звіту 

рядка  „Роздрібний товарооборот, всього ____ грн 

___коп.” підсумовують показники на лицьовій сто-

роні звіту, записані за дебетом різних рахунків 

(субрахунків) з кредиту субрахунку 7022 „Дохід від 

реалізації товарів у роздрібній торгівлі”. 

Роздрібний товарооборот від продажу товарів 

за готівку визначають за підсумком сум, відобра-

жених за дебетом субрахунку 301 „Каса в націо-

нальній валюті” з кредиту субрахунку 7022 „Дохід 

від реалізації товарів у роздрібній торгівлі”.  

Роздрібний товарооборот від продажу товарів 

за безготівковим розрахунком визначають за під-

сумком сум, відображених за дебетом субрахунку 

361 „Розрахунки з вітчизняними покупцями” з кре-

диту рахунку 7022 „Дохід від реалізації товарів у 

роздрібній торгівлі”. 

Крім того, за підсумками відповідної графи на 

лицьовій стороні, визначають оборот від продажу 

товарів, звільнених від оподаткування. 

У журналі № К-3 записи господарських опе-

рацій групують за розділами: 

- Дебет субрахунку 2822 „Товари в роздрібній 

торгівлі”; 

- Кредит субрахунку 2822 „Товари в роздрібній 

торгівлі”;  

- Залишок;  

- Кредит  субрахунку 7022 „Дохід від реалізації 

товарів у роздрібній торгівлі”;  

- Кредит субрахунку 631 „Розрахунки з вітчиз-

няними постачальниками”. 

Підсумкові дані кожного товарно-грошового 

звіту записують в одному рядку відповідного осо-

бового рахунку. Так, дані звіту за перший звітний 

період записують у першому рядку, де вже відоб-

ражено залишок товарів на початок звітного пе-

ріоду. Дані звіту за другий звітний період – у дру-

гому рядку тощо. Результати інвентаризації відоб-

ражають у журналі окремим рядком.  

Підсумок кожного рядка журналу за дебетом 

субрахунку 2822 „Товари в роздрібній торгівлі” має 

дорівнювати підсумку оприбуткованих товарів за 

звітом матеріально відповідальної особи, а підсу-

мок рядка журналу за кредитом субрахунку 2822 

„Товари в роздрібній торгівлі” – підсумку товарів, 

що вибули. Правильність здійснених записів пере-

віряють арифметичним способом: до суми залишку 

товарів на початок періоду додають суму, що ві-

дображена у графі „Разом за дебетом” і віднімають 

суму, записану у графі „Разом за кредитом”. Одер-

жаний результат має дорівнювати сумі, відобра-

женій у графі „Залишок”. 

У розділі за кредитом субрахунку 7022 „Дохід 

від реалізації товарів у роздрібній торгівлі” запи-

сують суми операцій, що включають до складу  

роздрібного товарообороту, у тому числі: від прода-

жу товарів за безготівковим розрахунком та звільнених 

від оподаткування. 

Останні графи журналу № К-3 використовують 

для запису сум за кредитом рахунку 631 „Розра-

хунки з вітчизняними постачальниками” та дебетом 

рахунків (субрахунків): 641 „Розрахунки за подат-

ками” (суми податкового кредиту з ПДВ);  374 

„Розрахунки за претензіями” (суми претензій до 

постачальників, транспортних організацій) тощо, 

крім суми транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ), 

які обліковують на субрахунку 2892 „Транспортно-

заготівельні витрати в роздрібній торгівлі”. 

Аналітичні рахунки матеріально відповідальних 

осіб у журналі № К-3 відкривають на місяць або на 

рік. В організаціях із невеликою кількістю роздріб-

них торговельних підприємств (структурних під-

розділів) особові рахунки, як правило, відкривають 

на місяць, а в організаціях із великою кількістю 

підприємств слушно відкривати аналітичні рахунки 

на рік. Під час відкриття аналітичних рахунків у 

журналі на всіх сторінках у вільних графах повинні 

бути записані однакові коди кореспондуючих ра-

хунків (субрахунків). 

У кінці місяця за аналітичними рахунками 

кожної матеріально відповідальної особи підрахо-

вують підсумки за всіма графами журналу, за ви-

нятком графи „Залишок”. Підсумки записують у 

рядку „Разом”. 

Для узагальнення інформації про рух і залишки 

товарів об’єктів роздрібної торгівлі використо-

вують зведений журнал № К-3 (зв). У зведеному 

журналі замість граф „Дата” і „№ звіту, документу” 

передбачені графи „Номер підприємства (магази-

ну)” і „Назва секції (відділу) чи прізвище та ініціа-

ли  матеріально відповідальної особи (бригадира)”. 

Для кожного підприємства (матеріально відпові-

дальної особи) в цьому журналі відводять один ря-

док, у який записують підсумкові дані і залишки з 

усіх аналітичних рахунків матеріально відповідаль-

них осіб та визначають загальні підсумки за кожною 

графою журналу, включаючи графу „Залишок”. 

Далі здійснюють арифметичну перевірку залишків 

товарів на кінець місяця та звірку зустрічних сум із 

записами, як у межах журналу № К-3 (зв), так і в 

інших журналах вартісного аналітичного обліку. 

Якщо в підсумковому рядку журналу № К-3 

(зв) записані суми за дебетом субрахунку 2822 „То-

вари в роздрібній торгівлі” у кореспонденції з суб-

рахунком 2822 „Товари в роздрібній торгівлі”, то 

суми повинні бути тотожними сумам, записаним за 

кредитом субрахунку 2822 „Товари в роздрібній 

торгівлі” в кореспонденції з субрахунком 2822 „То-

вари в роздрібній торгівлі”. Такі записи відобра-

жають внутрішнє переміщення товарів з одного 

об’єкта роздрібної торгівлі в інший у межах одного 

підприємства (організації).  

Зустрічні суми за кореспондуючими рахунками 

(субрахунками) звіряють також із записами в інших 

журналах, а саме: за субрахунками 301 „Каса” і 311 

„Рахунки в банках” (журнали № К-1, № К-1а), за 

субрахунками 2811 „Товари в оптовій торгівлі” 

(журнал № К-2);  2823 „Товари і продукти в закладах 

ресторанного господарства” (журнал № К-4); 2824 



 

 92 

„Товари у заготівлях” (журнал № К-5), 2601 „Го-

това продукція” (журнал № К-6) тощо. 

На підставі підсумкових даних журналу № К-3 

(зв) складають меморіальні ордери відповідно до зак-

ріплених порядкових номерів. Під час складання ме-

моріальних ордерів необхідно враховувати, що:   

- до меморіального ордеру на оприбуткування 

товарів в об’єкті роздрібної торгівлі (за дебетом 

субрахунку 2822 „Товари в роздрібній торгівлі”) 

включають суму внутрішнього переміщення това-

рів та не включають зустрічні суми в кореспонден-

ції з субрахунком 2811 „Товари в оптовій торгівлі”; 

- до меморіального ордеру на вибуття товарів з 

об’єкту роздрібної торгівлі (за кредитом субрахун-

ку 2822 „Товари в роздрібній торгівлі”) не вклю-

чають зустрічні суми в кореспонденції з субрахун-

ками 2822 „Товари в роздрібній торгівлі” (внутріш-

нє переміщення) та 2811 „Товари в оптовій торгівлі”; 

- до меморіального ордеру за кредитом суб-

рахунку 7022 „Дохід від реалізації товарів у розд-

рібній торгівлі” не включають зустрічні суми в ко-

респонденції з субрахунком 301 „Каса в національ-

ній валюті”. 

Для обліку транспортно-заготівельних витрат 

(затрат на придбання (заготівлю) товарів, оплату 

тарифів (фрахту) за навантажувально-розвантажу-

вальні роботи й транспортування товарних запасів 

усіма видами транспорту до місця їхнього викорис-

тання, включаючи витрати зі страхування ризиків 

транспортування запасів) використовують субраху-

нок 2892 „Транспортно-заготівельні витрати в розд-

рібній торгівлі”. Вартісний аналітичний облік ТЗВ 

здійснюють у книзі № К-39. Сума транспортно-

заготівельних витрат, що узагальнена за звітний 

місяць на цьому рахунку підлягає розподілу між 

сумою залишку товару на кінець місяця і сумою 

товарів, що реалізовані  або вибули за місяць.  

Суму транспортно-заготівельних витрат на то-

вари, що реалізовані за місяць, відображають за де-

бетом субрахунку 9022 „Собівартість реалізованих 

товарів у роздрібній торгівлі” з кредиту субрахунку 

2892 „Транспортно-заготівельні витрати в роздріб-

ній торгівлі”, а на товари, що вибули – за дебетом 

відповідних субрахунків з кредиту субрахунку 2892 

„Транспортно-заготівельні витрати в роздрібній 

торгівлі”. На підставі записів у книзі № К-39 виз-

начають сальдо ТЗВ на кінець звітного місяця, що 

відносять до залишку товарів. 

На підставі розрахунку складають окремий ме-

моріальний ордер за кредитом субрахунку 2892 

„Транспортно-заготівельні витрати в роздрібній тор-

гівлі” у дебет відповідних рахунків (субрахунків).  

На роздрібних торгових підприємствах облік 

товарів здійснюють за продажними цінами, які 

 

Таблиця 2  

 

назва організації (підприємства)  

Розрахунок 

торгової націнки на товари, що реалізовані та вибули 

за ______________ 20___ року 

 

№ 

з/п 
Зміст Сума, грн 

1 Сума торгової націнки на:   

 а) залишок товарів на початок місяця  

 б) товари, що надійшли за місяць  

 Разом (ряд. 1а + ряд. 1б)  

2 Вартість товарів за обліковими цінами:  

 а) залишок на початок місяця  

 б) надійшло товарів за місяць  

 Разом (ряд. 2а + ряд. 2б)  

3 Середній відсоток торгової націнки (ряд. 1 : ряд. 2 х 100)  

4 Вартість товарів за обліковими цінами:  

 а) реалізованих  

 б) що вибули  

 Разом (ряд. 4а + ряд. 4б)  

5 Сума торгової націнка на:  

 а) реалізовані товари (ряд. 4а х ряд. 3 : 100)  

 б) товари, що вибули (ряд. 4б х ряд. 3 : 100)  

 Разом (ряд. 5а + ряд. 5б)  

6 Торгова націнка на залишок товарів на кінець місяця (ряд. 1 – ряд. 5)  

 

Примітка. Усі рядки розрахунку, крім рядку 3, заповнюють у гривнях без копійок,  а рядок 3 – у 

відсотках з точністю до двох знаків після коми.  

Розрахунок склав : ___________________       _________________________ 

                                            (підпис)                           (прізвище та ініціали) 

«___» ___________ 20___ р. 
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включають первісну ціну товару (собівартість) та 

торгову націнку. Для обліку торгової націнки вико-

ристовують субрахунок 2852 „Торгова  націнка на 

товари в роздрібній торгівлі”.  

Вартісний аналітичний облік торгової націнки 

здійснюють у книзі  № К-39. Протягом місяця за 

кредитом субрахунку 2852 „Торгова націнка на то-

вари в роздрібній торгівлі” в кореспонденції з суб-

рахунком 2822 „Товари в роздрібній торгівлі” ві-

дображають торгову націнку на товари, що надійш-

ли. За дебетом субрахунку 2852 „Торгова націнка 

на товари в роздрібній торгівлі” записи здійснюють 

на підставі розрахунку торгової націнки на товари, 

що реалізовані та вибули (табл. 2). 

Торгову націнку на реалізовані товари відоб-

ражають за дебетом субрахунку 9022 „Собівартість 

реалізованих товарів у роздрібній торгівлі” з кре-

диту субрахунку 2852 „Торгова націнка на товари в 

роздрібній торгівлі” методом „червоне сторно”. 

Торгову націнку на товари, що вибули, відобра-

жають за дебетом субрахунку 2852 „Торгова націн-

ка на товари в роздрібній торгівлі” з кредиту різних 

рахунків (субрахунків).  

На підставі розрахунку складають меморіаль-

ний ордер за кредитом субрахунку 2852 „Торгова 

націнка на товари в роздрібній торгівлі” у дебет 

субрахунку 9022 2 Собівартість реалізованих това-

рів у роздрібній торгівлі” методом „червоне сторно”.  

6. Висновки 
В основі побудови системи аналітичного обліку 

на підприємстві є потреби управління. У процесі 

формування інформації, необхідної для управління, 

мають бути сформовані ті показники, які є важли-

вими для прийняття оперативних рішень. Виріше-

ння цих питань чинне законодавство відносить до 

компетенції самого підприємства.  

У зв’язку з цим, вивчення практичного досвіду 

діяльності підприємств роздрібної торгівлі системи 

споживчої кооперації України, опрацювання дію-

чих нормативних документів та літературних дже-

рел дало можливість авторам обґрунтувати і запро-

понувати методику та організацію аналітичного 

обліку товарів у сумовому вираженні з використа-

нням книжково-журнальної форми бухгалтерського 

обліку. 
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ОСНОВНІ ОЗНАКИ „КООПЕРАТИВНОГО” ТА „АКЦІОНЕРНОГО” 

ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ 
 

Анотація. Охарактеризовано основні аспекти кооперативної діяльності. Визначено основні озна-

ки та зроблено порівняльний аналіз нормативно-правових актів, які регулюють діяльність споживчої коо-

перації і акціонерних товариств.   

Ключові слова: законодавство, кооперативне законодавство, акціонерне законодавство  

Koshkarov S., Koshkarov V. 

THE MAIN FEATURES OF THE UKRAINE’S “COOPERATIVE” AND 

“JOINT-STOCK” LEGISLATION: COMPARATIVE ASPECT 

Summary. The main aspects of the cooperative activities are discussed. The main features are defined and 

the comparative analysis of legal acts which regulate the activity of consuming cooperation and joint-stock 

companies is presented. 

Keywords: legislation, cooperative legislation, joint-stock company law 

 

1. Вступ  

Практично завершується формування моделі 

ефективного господарювання кооперативних під-

примств і організацій України на засадах світового і 

європейського досвіду. Ключова теза основних засад 

реформування споживчої кооперації України, схва-

лених шостими зборами Ради Укоопспілки XX скли-

кання, які є підгрунтям майбутніх реформ, – „рекон-

струкція” відносин власності. Тобто замість колек-

тивної має бути запроваджена приватна, а, отже, від-

новлення пайовика у правах ефективного власника, 

розмежування кооперативної та господарської діяль-

ності споживчих товариств і їх спілок, які матимуть 

змогу зосередитися на кооперативній діяльності. 

Господарську діяльність здійснюватимуть створені 

ними суб’єкти господарювання, зокрема і на акціо-

нерних засадах. Усе це вимагає узгоджєення копера-

тивного законодавства з Конституцією України, 

іншими нормативно-правовими актами держави, 

зокрема і новою редакцією Закону ”Про споживчу 

кооперацію”.  

Теорією і практикою світового і європейського 

кооперативного руху напрацьовано дві основні 

форми економічних умов розвитку кооперативів. 

Зокрема, у деяких країнах кооперативи працюють у 

єдиному підприємницькому економічному полі, а 

подекуди кооперативи мають особливий правовий 

статус неприбуткових (англ. non profit). Такі наміри 

будуть затверджені  на ХХІ (позачерговому) з’їзді 

споживчої кооперації України, що на нашу думку, 

сприятиме створенню привабливого інвестиційного 

поля, підвищенню ефективерсті управління госпо-

дарськими процесами та захисту кооперативного 

майна. 

2. Огляд літературних джерел і публікацій  

Пошук шляхів розвитку кооперації у різні істо-

ричні епохи досліджували видатні вчені: М. Туган-

Барановський, П. Пожарський, С. Бородаєвський, 

О. Чаянов, І. Витанович, М. Левитський, Б. Мартос 

та інші. 

Нині – це В. В. Апопій [1], В. М. Геєць [4],             

Л. П. Горніна, С. Г. Бабенко [3], Н. В. Карпенко [6], 

В. Семчик, Г. І. Башнянин, В. В. Гончаренко, В. О. Шевчук, 

С. Р. Семів, П. О. Куцик [8], С. Д. Гелей, В. М. Артеменко 

[2], О. О. Нестуля та інші. Вчені розглядали різні 

питання щодо розвитку й становища споживчої 

кооперації та її місії у розвитку суспільства як з 

економічної, так і з правової точок зору. Проте, 

враховуючи настрої у суспільстві та державних 

органах щодо майбутнього споживчої кооперації та 

її власності, дані питання потребують правового 

вивчення.       

3. Характеристика та порівняльні аспекти 

„кооперативного” й „акціонерного” 

законодавства 

У Господарському кодексі діяльність, що здійс-

нюється підприємствами для досягнення економіч-

них і соціальних результатів і одержання прибутку, 

називають підприємництвом (ст. 3, п. 2), а госпо-

дарська діяльність, що здійснюється суб′єктами го-

сподарювання, але спрямована на досягнення еко-

номічних, соціальних та інших результатів без мети 

одержання прибутку називається некомерційним 

господарюванням [5, с. 5]. Для більш повного ро-

зуміння економічної сутності кооперативного і під-

приємницького законодавства (за певними ознака-

ми), нами запропонований порівняльний аналіз (табл. 1). 

Систематизація та характеристика поданої 

інформації дає підстави стверджувати, що метою 

господарської діяльності акціонерних товариств є 

отримання прибутку, а у Примірному Статуті спо-

живчого товариства зазначено, що воно є непід-

приємницькою господарської одиницею, яка немає 

на меті отримання прибутку. Щодо Податкового 

кодексу, то у ньому визначення неприбутковими 

кредитних спілок аналогічне при ідентичності мети 

діяльності всіх видів кооперативів – задоволення 
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економічних і соціальних потреб своїх членів (крім 

виробничих кооперативів). 

Неприбутковість – це преференція, яка на-

дається державою соціально значимим видам діяль-

ності, таким, наприклад, як освіта, медицина тощо.  

У цьому мета діяльності споживчих коопе-

ративів повністю співзвучна завданням та функціям 

держави і заслуговує на однозначне узаконення 

неприбутковості, „надання кооперативам пільг та 

гарантій” [11, п.1].  

Теза про те, що кооперативні ідеали та прин-

ципи не мають нічого спільного з підприємництвом 

виявилася хибною і завдала великикої шкоди коо-

перативним структурам, які розвивалися у руслі 

 

Таблиця 1 

Порівняльний аналіз кооперативного та господарського законодавства  

 

Ознаки 
Кооперативи 

(зведені визначення) [13 – 16] 
Акціонерні (господарські) товариства [10] 

1. Визначення, мета Кооперація – система кооперативних 

організацій, створених з метою 

задоволення економічних, соціальних та 

інших потреб своїх членів 

Акціонерне товариство – господарське 

товариство, статутний капітал якого поділено 

на визначену кількість акцій однакової 

номінальної вартості, корпоративні права за 

якими посвідчуються акціями 

2. Основні принципи - добровільність членства 

- соціальна справедливість 

- взаємодопомога та співробітництво 

- вільний вибір напрямів і видів діяльності 

- управління за правилом: „Один член – 

один голос” 

- демократичний контроль з боку членів 

споживчих товариств 

- вільний вибір підприємцем видів 

діяльності 

- вільний найм працівників  

- комерційний розрахунок і власний 

комерційний ризику 

- вільне розпорядження прибутком 

- самостійного здійснення підприємцем зов-

нішньоекономічної діяльності тощо [5,  с. 93] 

3. Членство Громадяни України, іноземці та особи без 

громадянства, юридичні особи України та 

іноземних держав, що діють через своїх 

представників 

      

 Акціонерами товариства є фізичні і юридичні 

особи, а також держава в особі органу, 

уповноваженого управляти державним 

майном, або територіальна громада в особі 

органу, уповноваженого управляти 

комунальним майном, які є власниками акцій 

товариства 

4. Формування 

капіталу, форма 

власності 

Вступні, пайові та інші внески членів 

кооперативу, доходи від реалізації товарів, 

послуг тощо, майно, передане членами. 

Форма власності – колективна  [5, с.176]                                   

Статутний капітал – капітал товариства, що 

утворився з суми номінальної вартості всіх 

розміщених акцій. Форма власності – 

приватна. Акція товариства посвідчує 

корпоративні права акціонера  

5. Вищий орган 

управління, голосу-

вання 

Загальні збори членів кооперативу: „Один 

член кооперативу – один голос” 

Загальні збори є вищим органом управління 

товариства. Одна проста акція товариства 

надає акціонеру один голос для вирішення 

кожного питання 

6. Розподіл 

результату 

Виплати частини доходу на паї. 

Кооперативні виплати – розподіл частини 

доходу за результатами фінансового року 

пропорційно їх участі в господарській 

діяльності кооперативу 

Кожна проста акція АТ її власнику-акціонеру 

надається право на отримання дивідендів. 

Дивіденди – частка чистого прибутку 

товариства, що виплачується на одну акцію 

7. Прибутковість Кооператив утворюється з метою 

задоволення економічних, соціальних та 

інших потреб членів на засадах 

самоврядування. 

Обслуговуючі кооперативи не ставлять за 

мету отримання прибутку. Виробничі 

кооперативи здійснюють господарську 

діяльність на засадах підприємництва з 

метою отримання прибутку. Створені 

об’єднання кооперативів є неприбутковими 

Господарським товариством визнаються 

підприємства, створені з метою одержання 

прибутку 

8. Облік, звітність, 

контроль 

Кооператив веде бухгалтерський облік ре-

зультатів своєї діяльності, складає фінан-

сову та статистичну звітність у порядку, 

встановленому законодавством. 

Загальні збори  затверджують звітність. 

Ревізія фінансово-господарської діяльності 

проводяться ревізійними комісіями або 

контрольно-ревізійним апаратом спілок чи 

аудиторськими підприємствами 

Усі суб’єкти господарювання зобов’язані 

вести первинний облік результатів своєї 

діяльності, складати та подавати фінансову та 

статистичну звітність та іншу інформацію, 

визначену законодавством. Річна фінансова 

звітність публічного АТ потребує 

обов′язкового підтвердження незалежним 

аудитором 
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відкинутої суспільством колективної форми влас-

ності. Таким чином, реформування кооперативного 

господарства на сучасних ринкових принципах – 

кардинальний шлях та економічна необхідність до 

подальшого розвитку кооперативної системи України.   

Між тим, чимало кооперативних і підприємни-

цьких принципів співпадають, але є і відмінності. 

Відтак, якщо у кооперативах діє норма „один член 

– один голос”, то в АТ – „одна акція – один голос”. 

Даний кооперативний принцип, на наш погляд, вже 

давно застарів і логіка сучасного розвитку світової 

економіки зумовлює замінити його акціонерним 

принципом, – кількість голосів і розмір нарахова-

них дивідендів члену споживчого чи господарсь-

кого товариства має залежати від його інвестова-

ного капіталу. До такого капіталу належить статут-

ний капітал.    

Статутний капітал акціонерних товариств фор-

мується шляхом розміщення акцій, які не тільки 

підтверджують корпоративні права, але і є вартіс-

ним (кількісним) вираженням цих прав. Ця норма, 

як свідчить сучасний розвиток економіки, має та-

кож стати наріжним каменем розбудови споживчої 

кооперації України на сучасних ринкових засадах. 

В акціонерних товариствах – приватна влас-

ність, а в кооперативах – колективна форма влас-

ності, яку не визнавала і не визнає жодна цивілі-

зована держава. Наша держава задекларувала своє 

прагнення стати повноправним членом Євросоюзу і 

напогегливо й цілеспрямовано наближається до цієї 

мети, отже потрібно і споживчій кооперації прий-

няти „правила гри” світового та європейського рин-

ків. Тим більше, що в Конституції України (ст. 41) 

згадується приватна, державна та комунальна фор-

ми власності [7]. Відповідно, „поле” для дискусії 

подають інші нормативно-правові акти, у яких не 

визначено єдиного принципу щодо видів власності 

в Україні. Відтак, у Цивільному кодексі описані та-

кі форми власності: право власності народу Украї-

ни, державна, комунальна, приватна, спільна влас-

ність (ст. 324 – 327, 355) [17]. Проте у Господарсь-

кому кодексі існує окрема глава 10 „Підприємства 

колективної власності” [5], у ст. 93 якого виз-

начено: „Підприємствами колективної власності є 

виробничі кооперативи, підприємства споживчої 

кооперації…”. Цю норму, яка також не відповідає 

реаліям часу, на наше переконання, також потрібно 

врегулювати. 

Щодо „кооперативного” законодавство, то воно 

передбачає виплату часток доходу на паї (додаткові 

паї). У Примірному Статуті споживчого товариства 

зафіксовано, що і в споживчих товариствах отри-

мані доходи можуть розподілятись між пайовиками 

пропорційно їх внеску, хоча на це й виділяється 

обмежена частина доходів. Суб’єктами права влас-

ності у кооперативах є члени кооперативу, трудові 

колективи, а також юридичні особи, частка яких у 

власності визначається відповідними статутами. 

Майно споживчого товариства складається з непо-

дільної і подільної частин [9, с. 46]. На наш погляд, 

свою „місію” ця норма вже виконала – призупи-

нила розпад споживчої кооперації. Все майно має 

бути подільним між пайовиками відповідного коо-

перативу. 

Демократичні переваги колективної форми влас-

ності і кооперативних принципів, на наше переко-

нання, є суттєвим недоліком при розгляді питання 

інвестицій у „кооперативні” підприємства. Світо-

вий економічний досвід переконує, що прискоре-

ння темпів соціально-економічного зростання знач-

ною мірою залежить від обсягів, структури і дос-

тупності інвестицій. Класична інвестиційна діяль-

ність спрямована, насемперед, на отримання при-

бутку… [12, с. 1]. А сповідування принципу „один 

член – один голос”, поділ майна на подільне і не-

подільне, неможливість біржового регулювання 

зменшує класичну інвестиційну привабливість „ко-

оперативних” підприємств.    

4. Висновки  
Отже, розробка механізмів захисту „кооперати-

вних” підприємств і організацій від глобальних та 

локальних ризиків і загроз – необхідна умова функ-

ціонування та розвитку кооперативного руху в 

України. Відтак, у процесі реформування системи 

споживчої кооперації мають бути враховані, насам-

перед, умови ринкового середовища, яке передба-

чає адаптацію форм і видів господарювання коопе-

ративів відповідно до мети їх створення, ролі в 

соціально-економічному розвитку держави, відпо-

відних цьому преференцій від держави, насамперед 

визнання їх неприбутковими.  

Складова інвестиційної привабливості і, як нас-

лідок, конкурентоспроможності „кооперативних” 

підприємств і організацій – персоніфікація влас-

ності, реальний власник, механізми захисту його 

капіталів і прав. Для залучення інвестицій доцільно 

запроваджувати зарубіжний досвід співпраці коо-

перативів з бізнесом, на зразок змішаних коопе-

ративно-акціонерних товариств („КООПАГ” (Німе-

ччина), концерн „КФ” (Швеція)), де кооперативи 

перетворюється на холдингову компанію-заснов-

ника і головного утримувача акцій, доручаючи всю 

комерційну діяльність приватним фірмам [з від-

повідною системою оподаткування підприємниць-

кої частини діяльності.  

Утвердження пайовика як реального власника, 

з контрольними функціями та важелями впливу на 

діяльність кооперативу – основа ефективності його 

функціонування в сучасних умовах. 
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5. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО 

СЕКТОРА 

 

 
УДК 658.562.6.012  

Акопова В. Г., Макаров Б. А. 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА 

ЗАКОРДОННИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ  
 

Анотація.  Розглянута проблема управління якістю продукції у різних підприємствах у зарубіжних 

країнах світу. Наукові розробки в цьому напрямі дозволять вирішити економічні питання вітчизняного 

виробника, відштовхуючись від багаторічного досвіду вісімки лідируючих країн світу.  

Ключові слова: підприємство, управління, якість, продукція, зарубіжний досвід  

Akopova V., Makarov B. 

SPECIFIC FEATURES OF THE INTERNATIONAL ENTERPRISE  

QUALITY CONTROL  

Summary. The problem of quality control at the enterprise level abroad is considered. Research results in 

this field allow to resolve the economic problems of the domestic manufacturers as well, assuming successful 

implementation of the long-standing experience of the Group of Eight leading industrial countries.  

Keywords: enterprise management, quality, production, foreign experience 

 

1. Вступ 

Управління якістю продукції на підприємстві – 

це керуюча діяльність, яка заснована на плануванні, 

управлінні та покращенні якості продукції з метою 

задоволення вимог споживача. Оцінити рівень про-

дукції, що випускається, доцільно за якісними і 

кількісними характеристиками. Кількісна характе-

ристика класифікується за різними напрямками в 

залежності від характеру поставлених завдань. У 

будь-якому випадку кінцева мета для будь-якого 

підприємства – це отримання сертифікату на дану 

продукцію. Тому проблема управління якістю про-

дукції є стратегічною, яка розглядає ефективність 

та конкурентоспроможність підприємства на світо-

вому ринку товарів і послуг.  

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Світова практика з управління якістю продукції 

розробила безліч способів та методів, дієвість яких 

не піддається сумніву, як у розвинених, так і краї-

нах, що розвиваються. Зарубіжний досвід управ-

ління якістю продукції показав, що забезпечення 

якісною продукцією прямо залежить від якості 

використовуваного матеріалу. Відтак, налагоджу-

ється тісний взаємозв'язок виробника продукції з 

постачальниками сировини, матеріалів, комплекту-

ючих деталей і т. д. Адже не випадково в міжнарод-

ному стандарті ISO 9000 постачальник є одним з еле-

ментів моделі системи менеджменту якості [1, с. 4─5]. 

Відповідно, до міжнародних стандартів ISO 9000 зара-

ховують основні напрями діяльності у сфері якості: 

планування якості; управління якістю; контроль 

якості; забезпечення якості; поліпшення якості.  

Таким чином, система менеджменту якості 

охоплює всі життєві цикли продукції для досягне-

ння економічної ефективності підприємства. Досяг-

нення стратегічних цілей підприємства за допомо-

гою різних методів управління сприяє підвищенню 

продуктивності та інтенсивності праці робітників, і 

в кінцевому результаті – підвищенню конкуренто-

спроможності всього підприємства.  

У дослідженні Ю. І. Ребрина [2, с. 87] об'єктами 

управління якості продукції є всі елементи, що 

утворюють „петлю якості”. Під „петлею якості”, 

відповідно до міжнародних стандартів серії ISO 

9000, розуміють замкнутий у вигляді кільця „жи-

ттєвий цикл продукції”, що складається з 12 основ-

них етапів: 1) маркетинг; 2) проектування і розроб-

ка технічних вимог, розробка продукції; 3) матері-

ально-технічне постачання; 4) підготовка виробни-

цтва та розробка технології та виробничих проце-

сів; 5) виробництво; 6) контроль, випробування та 

обстеження; 7) упаковка і зберігання; 8) реалізація і 

розподіл продукції; 9) монтаж; 10) експлуатація; 

11) технічна допомога і обслуговування; 12) утилі-

зація.  

Слід пам'ятати, що в практичній діяльності всі 

ці етапи можуть бути розбиті на складові, але най-

більш важливим тут є цілісність процесів управ-

ління якістю на всіх етапах „життєвого циклу про-

дукції”. За допомогою „петлі якості” здійснюється 

взаємозв'язок виробника продукції зі споживачем і 

з усіма об'єктами, що забезпечують рішення задач 

управління якістю продукції.  
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Отже, в основі багатьох застосовуваних абсо-

лютно різних методів і способів управління якістю 

продукції на підприємствах лежить „петля якості”, 

яка розглядає кожну стадію „життєвого циклу про-

дукції”, виробляючи оцінку якості конкретного етапу.  

Найбільшого поширення на промислових під-

приємствах Європи, Америки та Японії, на думку 

Н. А. Сафронова [3, с. 247-249], отримали дві кон-

цепції: концепція TQC (англ. Total Quality Control) і 

СWQC (англ. Company-Wide Quality Control). Кон-

цепція TQC передбачає побудову добре структуро-

ваного функціонального підрозділу, що спеціалізу-

ється на проблемах якості. Вся повнота відпові-

дальності за якість продукції покладається на ви-

щий рівень керівництва фірми. Концепція CWQC 

заснована на децентралізації функцій управління і 

передбачає участь усього персоналу фірми в управ-

лінні якістю, включаючи рядових працівників.  

Звідси випливає, що, на думку, автора найбільш 

конструктивними способами для ефективної робо-

ти підприємства є концепції TQC і СWQC. На жаль, 

не можу погодитися з автором, так як однією з най-

більш популярних і відрегульованих концепцій ме-

неджменту у вирішенні численних проблем євро-

пейських підприємства стало застосування най-

більш необхідної та авторитетної концепції TQM.  

Метою статті є дослідити та проаналізувати 

управління якістю продукції на закордонних під-

приємствах провідних країн світу (які входять у не-

офіційний форум лідерів країн „Великої вісімки”, 

англ. Group of eight, G8): Великобританії, Німеччи-

ни, Італії, Канади, Росії, США, Франції та Японії. 

Вивчити та виявити необхідні дії для підвищення і 

забезпечення якості продукції на закордонних під-

приємствах провідних країн світу.  

3. Єдиний підхід до вирішення якості продукції 

Як зазначає В. В. Окропілова [4, с. 135], на су-

часному етапі розвитку науково-технічного прог-

ресу якість продукції входить у число ключових 

проблем національної економіки. В усіх промис-

лово провідних країнах світу ведеться активний 

пошук рішення проблеми щодо підвищення якості 

продукції та її конкурентоспроможності на світово-

му ринку. Таким чином, був вироблений єдиний 

європейський підхід до вирішення проблем з управ-

ління та випуску якісної продукції, який був визна-

ний фахівцями всіх зарубіжних країн концепція TQM. 

Багаторічна світова практика показує, що по-

няття „якісна продукція” в різних країнах сьогодні 

залежить від безпеки виробленого продукту, ви-

правданої ціни і доцільного рівня експлуатації вит-

рат, а також від забезпечення якості на стадії збуту 

та післяпродажного сервісу. Міжнародна органі-

зація по стандартизації, ISO (International Standar-

dization Organization) займається випуском стандар-

тів, у ГОСТ ИСО 8402 [5, с 12-13] визначає якість 

як сукупність властивостей і характеристик продук-

ції або послуги, які надають їм здатність задоволь-

няти обумовлені чи передбачувані потреби. 

Міжнародна організація ISO ввела вимоги до 

якості продукції, які визначені в міжнародних стан-

дартів ISO серії 9000. У зв'язку з тим, що потреби 

споживача можуть бути як громадськими, так і 

індивідуальними, в управлінні якістю продукції по-

винні здійснюватися різні підходи з урахуванням 

права споживачів та їх захист.  

 
 

Рис. 1. Динаміка ВВП у провідних країнах світу (% від рівня 2000 р.), 

2000–2010 рр. 
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4. Вплив економічного показника „якості 

продукції” на кінцевій результат виробничої 

діяльності 

Для того, щоб проаналізувати якість наданої про-

дукції різних компаній найбільш доцільним вважаю 

вивчити економічну ситуацію кожної країни окре-

мо. Нижче представлений малюнок 1.1 дозволяє ві-

зуально переглянути у всіх галузях економіку країн 

на території держави для споживання, експорту та 

накопичення, незалежно від національної прина-

лежності використаних факторів виробництва [6]. 

Отже економічний показник ВВП, який харак-

теризує кінцевій результат виробничої діяльності, 

дозволяє визначити вартістю товарів та послуг. В 

Україні розрахунки ВВП здійснюють лише з сере-

дини 90-х із переходом від статистики балансу на-

родного господарства (БНГ) до прийнятої в усьому 

світі системи національних рахунків (СНР). На 

жаль, продукція, що випускається в Україні, не 

охоплює весь спектр європейських вимог. Це зви-

чайно пов'язано з тим, що в Україні діють норми 

колишнього СРСР, які не відповідають міжнарод-

ним вимогам і заважають виконувати умови для 

приєднання України до європейських країн.  

У монографії В. В. Дементьева [7, с. 308] 

обґрунтований загальний економічний підхід до 

проблеми влади. Якщо розглянути проблему влади 

з економічної точки зору, то досягнення ефектив-

ного результату за допомогою економічних агентів 

(тобто суб'єктів і об'єктів влади) здійснюється шля-

хом співробітництва (підпорядкування суб'єкта вла-

ди над об'єктом влади), так як, відстоюючи власні 

інтереси, приймаються до уваги бажання і потреби 

іншого боку. Відтак „влада” детермінується в кін-

цевому рахунку економічною владою, виражаючи 

не тільки потреби але й інтереси пануючого су-

б'єкта. Влада змінює умови, зміст і результати ви-

бору економічної діяльності, в порівнянні з ситуа-

цією, де влада відсутня. Тому можна стверджувати, 

що влада в економіці „має значення”.  

5. Висновки 

Проаналізовано світовий досвід з вирішення 

проблеми управління якістю продукції на підпри-

ємствах. Представлені статистичні дані та мате-

ріали провідних країнах світу 2000–2010 рр. з ме-

тою вивчення економічної ситуації кожної країни 

окремо. У цілому проблема ефективного управління 

якістю продукції на закордонних підприємствах про-

відних країн світу є дослідженою і обґрунтованою. 

Світова практика виробила величезну кількість 

методів та підходів до вирішення проблем з управ-

ління якості продукції, дієвість яких не піддається 

сумніву. На мій погляд, вирішення цієї проблеми 

полягає у взаємозв'язку і взаємодії виробника про-

дукції з постачальниками та кваліфікованими фа-

хівцями несуть відповідальність за надання якісно-

го матеріалу або сировини. Підвищити і забезпечи-

ти випуск якісної продукції на підприємствах про-

відних зарубіжних країн світу можливе в одному 

випадки, якщо домогтися вихідних якісних мате-

ріалів від виробника.  
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Анотація. Проаналізовано вплив промислового потенціалу гірничо-металургійного комплексу 

України на стан та перспективи розвитку галузі. Визначено взаємопов’язані завдання стратегії гірничо-
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STRATEGIC MANAGEMENT OF MINING AND METALLURGICAL 

ENTERPRISES 

Summary. Economic effects of the industrial potential of the mining and metallurgical sector of Ukraine 

on its long-run prospects are examined. The tasks of a strategy of mining and metallurgical enterprises are 

formulated. The system analysis of macro and internal environment of the enterprise is presented.  

Keywords: industrial capacity, system analysis, strategic management  
 

1. Вступ 

Стан і перспективи розвитку будь-якої галузі 

чи підгалузі промисловості України визначаються, 

насамперед, її потенціалом. Промисловий потен-

ціал гірничо-металургійного комплексу України в 

останні роки є фундаментним елементом економіки 

держави. Металургія, гірничо-металургійний комп-

лекс (ГМК) є основним донором бюджету, забезпе-

чуючи понад 40% надходжень валюти в країну. 

Майже 30% становить його частина у валовому 

внутрішньому продукті. На металургійну промис-

ловість спираються і для неї працюють енергетика, 

машинобудування, будівництво, фінансова сфера. 

В галузі задіяно понад півмільйона осіб. Підпри-

ємства ГМК забезпечують робочі місця в найбільш 

густонаселених регіонах країни. Ресурсний потен-

ціал гірничо-металургійного комплексу України 

визначається наявними покладами залізної (чет-

верте місце у світі) і марганцевої руди, вугілля, вап-

няків, тобто основних сировинних матеріалів для 

виробництва металу. Вітчизняна металургія достат-

ньою мірою забезпечена електроенергією. За обся-

гами виробництва металургійна промисловість 

України посідає сьоме місце у світі [5]. 

У статті поставлено за мету виявити особли-

вості системного аналізу в стратегічному управлі-

нні гірничо-металургійними підприємствами. 

Основним завданням дослідження є аналіз 

впливу промислового потенціалу гірничо-металур-

гійного комплексу України на стан та перспективи 

розвитку галузі. 

Вирішення проблем гірничо-металургійного 

комплексу на сучасному етапі відіграє важливу 

роль, оскільки сам комплекс є одним з основних 

секторів економіки України. Разом з тим, металур-

гійні підприємства Запорізького, Донецького та Дні-

пропетровського регіонів, визначають пріоритети 

сучасного експорту України (близько 80% вироб-

леної продукції). Гірничо-металургійний комплекс 

Дніпропетровщини складає 42% товарної продукції 

ГМК України. При вирішенні проблем комплексу 

необхідно враховувати те, що вітчизняні господа-

рюючі структури ГМК залежать від кон’юнктури 

світових ринків, важливим видається дослідження 

їх сучасного стану та визначення перспективних 

напрямків розвитку.  

Управління підприємством в умовах ринкової 

економіки неможливе без планування господарсь-

кої діяльності на всіх рівнях: стратегічному, так-

тичному й оперативному. Найважливішим є страте-

гічний рівень, на якому приймаються життєво важ-

ливі для подальшого розвитку підприємства управ-

лінські рішення. Стратегічний рівень управління – 

це найвищий рівень, забезпечуючою функцією яко-

го є стратегічний аналіз. 

2. Огляд літературних джерел 

Місце та роль стратегічного аналізу в страте-

гічному управлінні визначається трактуванням його 

суті та співвідношенням аналізу та процесу управ-

ління. Сьогодні не існує єдиного підходу щодо 

трактування сутності стратегічного аналізу, його 

завдань, об’єктів та етапів, також однозначно не 

визначено його предмет та інструментарій. Перші 

праці, в яких згадується стратегічний аналіз, трак-

тують його доволі загально. Зокрема, І. Х. Ансофф 

поняття стратегічного аналізу та процес формува-

ння стратегії підприємства розглядає як єдине ціле. 

А. А. Томпсон і А. Дж. Стрікленд вважають, що 

стратегічний аналіз є основою здійснення правиль-

ного стратегічного вибору, на основі обґрунтова-
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них альтернатив та критеріїв вибору. В більш пізніх 

працях стратегічний аналіз найчастіше розглядають як: 

- спосіб перетворення інформації, отриманої у 

результаті аналізу середовища, на стратегію (стра-

тегічний план) підприємства [4]; 

- виконання функції управління, яка спрямо-

вана на перспективу [2; 8; 10]; 

- аналіз внутрішнього та зовнішнього середо-

вища з метою визначення напряму розвитку [10; 3]; 

- метод, що забезпечує процес стратегічного плану-

вання та контролінгу інформаційно-аналітичними даними [7]. 

На нашу думку, ці підходи можна доповнити 

наступними можливостями, що не достатньо дос-

ліджені: визначення певного потенціалу підприєм-

ства для повного виявлення його можливостей; ана-

ліз ефективності стратегії, яка використовується та адап-

тація її до умов середовища, що розвивається, зав-

дяки прогнозуванню змін як у внутрішньому, так і 

зовнішньому середовищах діяльності підприємства. 

3. Методологія системного аналізу 

Суть системного аналізу ГМК полягає у тому, 

що він використовується заради вибору конкретної 

стратегії гірничого підприємства з багатьох альтер-

натив і формування всієї системи стратегій. При 

здійсненні стратегічного аналізу визначається вплив 

зовнішніх і внутрішніх факторів на критерії конк-

ретних стратегій. Оскільки у системі стратегій 

окремі стратегії взаємопов’язані, то один і той же 

критерій може належати до різних стратегій. 

Окрім загальновизначених п’яти завдань, стра-

тегія гірничо-металургійного підприємства пови-

нна, у зв’язку з розширенням сировинної бази, по-

шуку нових родовищ, шляхом зменшення земель 

сільськогосподарського, лісогосподарського приз-

начення тощо, визначити шосте стратегічне завда-

ння для даних підприємств. До прикладу, найбіль-

шим у титанорудному районі Середнього Придні-

пров’я України є розсипне Малишівське циркон-

рутил-ільменітове родовище, котре являється сиро-

винною базою Вільногірського гірничо-металургій-

ного комбінату, де ведеться постійна робота з роз-

ширення цього родовища. 

Отже, стратегія гірничо-металургійного підпри-

ємства повинна складатись з таких взаємопов’яза-

них завдань: 

1. Визначення сфери діяльності підприємства добув-

ної промисловості і формування стратегічних напрямів. 

2. Постановка стратегічних цілей і завдань для 

їх досягнення. 

3. Формування стратегії для досягнення постав-

лених цілей і результатів діяльності виробництва. 

4. Реалізація стратегічного плану. 

5. Оцінка результатів діяльності з розширення 

сировинної бази гірничо-металургійного підприємства 

6. Зміна стратегічного плану або методів його 

реалізації.  

Кожне з п’яти завдань стратегічного управлі-

ння потребує постійного аналізу і прийняття рі-

шень: чи продовжувати роботу в заданому напрямі, 

чи вносити зміни? В процесі стратегічного управ-

ління ніщо не є закінченим, і всі попередні дії ко-

ригуються залежно від трансформації навколиш-

нього середовища або появи управління – процес, 

який перебуває в постійному русі. Зміни обставин 

як усередині гірничого підприємства, так і поза ним, 

або все разом потребують відповідних коригувань 

стратегії. Все вищесказане про процес стратегічного 

управління можна подати у вигляді структурно-

логічної схеми, аналіз якої свідчить про те, що 

процес стратегічного управління гірничо-металу-

ргійного підприємства є замкнутим циклом (рис.1). 

Водночас слід зазначити, що план управління 

підприємством охоплює всі його головні функції та 

підрозділи: виробництво, фінанси, маркетинг, кад-

ри, наукові дослідження та розробки. Для кожного 

підрозділу підприємства, кожної функції визнача-

ється певна роль у цій стратегії. Зробити стратегіч-

ний вибір за даними стратегічного аналізу – озна-

чає пов’язати бізнеc-рішення з конкурентоспро-

можними діями, виходячи при цьому з даних щодо 

всього підприємства. 

У більшості випадків стратегічний аналіз зосе-

реджується на вирішенні трьох основних питань, 

важливих для будь-якого підприємства, а зокрема, 

для підприємств гірничо-металургійного комплексу 

в будь-якій ситуації: 

1. В якому становищі перебуває підприємство нині? 

2. В якому становищі воно повинно бути через 

певний проміжок часу (через три, п’ять, десять років)? 

3. Які існують шляхи досягнення бажаного 

становища і якими способами його можна досягнути? 

Виходячи з цього, можна зробити висновок про 

основи методології стратегічного аналізу, який по-

винен бути озброєний такими методичними прийо-

мами: 

- прийомами оцінки поточного становища під-

приємства на ринку, наявних ресурсів (матеріаль-

них, фінансових, кадрових, наукових та ін..), мож-

ливостей і потреб; 

- прийомами прогнозування і планування різ-

номанітних показників діяльності підприємства, а 

також прийомами прогнозної оцінки зовнішнього 

середовища; 

- прийомами альтернативного (варіантного) 

аналізу для підготовки прийняття стратегічних рі-

шень в умовах невизначеності. 

4. Системна модель підприємства 

Результатом стратегічного аналізу стає систем-

на модель об’єкта (підприємства) та його оточення. 

Системна модель – результат системного ана-

лізу – складається за допомогою дослідження як 

зовнішнього, так і внутрішнього середовища під-

приємства. При цьому відбувається поділ стратегіч-

ного аналізу на дві частини: 

– аналіз зовнішнього середовища; 

– аналіз внутрішнього середовища (управлінсь-

кий аналіз). 

Ці частини системного аналізу організаційно 

відокремлені одна від одної: за проведення зовніш-

нього аналізу відповідає комерційний відділ (служ-

ба маркетингу), а функції внутрішнього (управлінського) 

аналізу можуть виконувати працівники різних під-

розділів (бухгалтерії, служби внутрішнього аудиту 

або планово-економічного відділу). 
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Системний аналіз зовнішнього середовища гір-

ничо-металургійного підприємства – це комплексне 

дослідження зовнішнього середовища організації 

ГМК (галузь, конкурентів, споживачів, постачаль-

ників) з метою оцінки можливостей та загроз і роз-

робки оптимальної економічної стратегії на основі 

вибору серед можливих альтернатив. 

Системний аналіз внутрішнього середовища 

(управлінський аналіз) може бути визначений як 

процес комплексного дослідження внутрішніх ре-

 

Рис. 1. Системний аналіз гірничо-металургійного підприємства у виробленні  

завдань стратегічного управління. 
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сурсів та резервів підприємства з метою системної 

оцінки його реальних і потенційних можливостей, 

виявлення внутрішніх стратегічних можливостей та 

проблем. 

Системний аналіз поділяється на зовнішній та 

внутрішній лише на організаційному і частково на 

методологічному рівнях. У той же час їх об’єд-

нують спільні завдання і деякі методи, які являють 

собою інтерфейс між аналізом зовнішніх та внут-

рішніх стратегічних факторів [6]. 

Аналіз середовища — це важливий інструмент 

управління гірничо-металургійним підприємством. 

Він допомагає менеджерам різних рівнів забезпе-

чувати баланс між підприємством і середовищем 

шляхом створення продукції та обміну її у зовніш-

ньому середовищі на необхідні для забезпечення 

життєдіяльності підприємства ресурси. У процесі 

взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем 

менеджерів цікавить насамперед те, як повинно 

вести себе підприємство у довгостроковій перспек-

тиві, щоб в умовах конкурентної взаємодії з інши-

ми підприємствами підтримувати баланс в обміні із 

зовнішнім середовищем і забезпечувати при цьому 

стале функціонування підприємства. У зовнішньо-

му середовищі відбуваються динамічні процеси 

змін. Одні з цих процесів відкривають нові мож-

ливості для підприємства, створюють для нього 

сприятливі умови. Інші, навпаки, створюють до-

даткові труднощі. Для успішного виживання у дов-

готерміновому періоді менеджери повинні вміти 

передбачати труднощі, з якими може зіткнутися 

підприємство у майбутньому, і нові можливості, які 

можуть відкритися для нього. Тому в процесі стра-

тегічного аналізу необхідно зосередити увагу на 

 

 

Рис. 2. Рівні організації середовища та їх елементи 
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майбутніх загрозах і можливостях, пов’язаних зі 

станом зовнішнього середовища, а також врахувати 

сильні та слабкі сторони внутрішнього середовища 

підприємства. 

Аналіз „стратегічного рівня” підприємства — 

це аналіз, у якому внутрішні характеристики трак-

туються у порівнянні з параметрами діяльності 

інших, насамперед, процвітаючих підприємств-кон-

курентів Порівняльна характеристика дає змогу 

виявити ключові, внутрішні фактори конкуренто-

спроможності, які допомагають підприємству за-

безпечувати досить тривале своє функціонування 

та розвиток в умовах несталого, динамічного, не-

рідко ворожого оточення. Ключові фактори конку-

рентоспроможності — це унікальна комбінація 

наявного виробничого потенціалу підприємства з 

нагромадженим у минулому досвідом його вико-

ристання і сформованим іміджем, що сприяють ви-

готовленню конкурентоспроможної продукції, зав-

дяки реалізації якої підприємство здатне забезпе-

чити своє існування в довгостроковій перспективі. 

Використовуючи системний підхід до аналізу внут-

рішнього середовища, доцільно трактувати його як 

виробничий потенціал. 

На думку І. С. Левик, стратегічний аналіз слід 

виділяти як самостійний напрям дослідження, як 

окрему систему, оскільки його елементи присутні 

на кожному із етапів стратегічного управління: від 

визначення стратегічних цілей до реалізації стра-

тегії та оцінки її ефективності. Щодо співвідноше-

ння оперативного та стратегічного аналізу, то ана-

ліз оцінки поточного стану організації передує 

стратегічному і є основою для його проведення [9]. 

Інформаційна база стратегічного аналізу — це 

постійно діюча система взаємозв’язків фахівців, 

обладнання і концептуальних моделей, призначе-

них для збору, класифікації, аналізу та оцінки 

інформації, необхідної для стратегічного управ-

ління підприємством. Джерелом такої інформації є 

середовище. За ступенем зв’язків елементів середо-

вища зі стратегічним управлінням підприємства розріз-

няють такі його складові частини: макрооточення; 

безпосереднє оточення; внутрішнє середовище.  

Взаємозв’язок організаційних рівнів середови-

ща та їх елементів наведено на рис. 2 [4]. 

Системний аналіз макросередовища включає 

вивчення впливу економіки держави, правового ре-

гулювання, політичних процесів, природних умов і 

ресурсів, соціальних аспектів на стратегію розвитку 

підприємства. Ці елементи макрооточення не мають 

прямого зв’язку з підприємством, але впливають на 

формування загальної атмосфери бізнесу. Безпосе-

реднє оточення аналізується за такими основними 

компонентами: покупці, постачальники, конкурен-

ти, ринок робочої сили та інші. Воно охоплює тих 

учасників ринку, з якими підприємство має прямі 

стосунки або які безпосередньо впливають на його 

діяльність. Стратегічний аналіз внутрішнього сере-

довища виявляє можливості і потенціал, на який 

може розраховувати підприємство у конкурентній 

боротьбі в процесі досягнення своїх цілей. Внут-

рішнє середовище включає такі елементи підпри-

ємства: виробництво, фінанси, маркетинг, управлі-

ння персоналом, організаційну структуру.  

5. Висновки 

Отже, системний аналіз посідає важливе місце 

у процесі підготовки і прийняття управлінських 

рішень і є невід’ємною частиною планування гос-

подарської діяльності підприємств усіх форм влас-

ності, зокрема підприємств добувної промислово-

сті. Основний зміст системного аналізу ГМК поля-

гає у тому, що він використовується заради вибору 

конкретної стратегії гірничого підприємства з бага-

тьох альтернатив і формування всієї системи стра-

тегій. Системна модель, як результат системного 

аналізу, складається з допомогою дослідження як 

зовнішнього, так і внутрішнього середовища під-

приємства. При цьому відбувається поділ страте-

гічного аналізу на дві частини: аналіз зовнішнього 

середовища; аналіз внутрішнього середовища (управ-

лінський аналіз). 
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ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 

Анотація. Розглянуто внутрішні і зовнішні фактори, що спричиняють появу проблем підприєм-

ства; особливості криз (криза виробництва, економічна криза, фінансова криза) і причини їх виникнення. 

Наведено основні складові ефективного антикризового управління підприємством.  
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ECONOMIC PROBLEMS OF THE ENTERPRISE MANAGEMENT  

Summary. Internal and external factors contributing to various problems of enterprise are considered. 

Specific features of several types of crises, as those of production, economic and financial origin, are analyzed, 

with a focus on their origin. The basic constituents of effective anti-crisis management at the enterprise level are exposed.  

Keywords: enterprise, management, resources, crisis, anti-crisis management 

 

1. Вступ 

Необхідною умовою становлення і розвитку 

економіки України є відновлення функціонування 

та підвищення ефективності діяльності підпри-

ємств. Це зумовлює необхідність системного дос-

лідження проблем виведення підприємств з кри-

зового становища, адаптації їх діяльності до рин-

кових умов. За таких умов важливого значення на-

буває розробка систем антикризового управління 

підприємствами. 

Над проблемами управління підприємством 

працювали багато відомих вчених світу, зокрема        

Л. В. Канторович., В. В. Леонтьєв, В. М. Треньов, а 

також провідних вчених України: О. О. Бакаєв,           

В. М. Глушков, І. М. Ляшенко та багато інших. 

Однак, питання антикризового управління підпри-

ємством залишаються ще недостатньо вивченими. 

2. Загальна характеристика управлінського 

середовища на підприємстві 

Будь-яке підприємство є складною соціально-

економічною системою, яка включає низку пара-

метрів: цільове призначення, правова та норматив-

на основа; ресурси; процеси; структура; розподіл 

праці; навколишнє середовище; система внутрішніх 

соціальних та економічних зв’язків.  

У центрі управлінської діяльності знаходяться 

три основні складові процесу: проблема, рішення, 

кадровий потенціал. 

Під проблемою розуміємо невідповідність фак-

тичного стану об’єкта управління запланованому. 

Саме у зв’язку з відхиленням від планових станів, 

яке відмічається в певний момент часу або прогно-

зується на майбутнє, виникають кризи на підпри-

ємствах [1]. 

Фактори, які спричиняють появу тої чи іншої 

проблеми, поділяються на внутрішні та зовнішні. 

До внутрішніх, які залежать від самого підприєм-

ства, належать стратегія розвитку, стан портфелю 

замовлень, цілі, структура виробництва і управлі-

ння, обсяг та якість робіт, фінансові та трудові ре-

сурси тощо. Вони формують підприємство як сис-

тему, взаємозв’язок та взаємодія елементів якої за-

безпечує досягнення цілей, які стоять перед нею. 

Тому зміна одного чи декількох факторів одночас-

но викликає потребу прийняття управлінських рі-

шень, спрямованих на збереження системи як ціліс-

ної організації та недопущення кризового стану. 

Внутрішні фактори добре керовані. 

Зовнішні фактори – це стан економіки країни, 

політична ситуація, рівень науково-технічного та 

соціального розвитку тощо. Вони формують сере-

довище, в якому працює підприємство і характе-

ризуються великою складністю та невизначеністю. 

Зовнішні фактори слабко керовані, здійснюють не-

прямий вплив на діяльність підприємства, тому 

необхідно просто враховувати можливі наслідки 

такого впливу. 

Аналіз факторів дозволяє розглядати проблему 

в зв’язку з подіями, які її спричинили, змінами у 

внутрішньому і зовнішньому середовищі підпри-

ємства, та почати пошук необхідного рішення. 

Якщо проблема не є складною, а ситуаційні 

фактори керовані, процес прийняття рішень може 

бути достатньо простим і швидким. У цьому ви-

падку після аналізу проблемної ситуації прийма-

ється рішення, яке призводить систему до стану, 

відповідного заданому. 

Якщо ж проблемна ситуація не є очевидною, то 

процес прийняття управлінського рішення потре-

бує структуризації, яка дозволить визначити етапи 

та процедури, спрямовані на її вирішення. 

Для визначення виникнення кризової ситуації 

розглянемо підприємство як господарську систему, 

до якої належать наступні складові [2]: 

- ресурси підприємства (вхідні елементи) – 

потоки матеріальних, енергетичних, інформацій-

них, трудових і фінансових ресурсів, які не вироб-

ляються в господарській системі, а отримуються із 

зовнішнього середовища для споживання; 

- виробничо-комерційний процес – поведінка 

господарської системи, тобто ступінь ефективності 

використання наявних ресурсів, а також управління 

цими ресурсами; 

- кінцевий результат діяльності підприємства 

(вихідний елемент) – потоки матеріальних і фінан-

сових ресурсів, які не споживаються, а виробля-
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ються в господарській системі, постачаються у нав-

колишнє середовище. 

Виникнення причин кризової ситуації в госпо-
дарській системі може відбуватись в області вхід-
них ресурсів і в області виробничо-комерційного 
процесу.  

Застаріле обладнання, що не використовується, 
призводить до неможливості використання ефек-
тивних технологій, які забезпечують економію ре-
сурсів; зростанню витрат на експлуатацію і ремонт 
обладнання, а також невиправданому податку на 
обладнання, що не використовується, і виробничі 
площі; високому рівню технічної і моральної заста-
рілості, що не дозволяє забезпечити повне заванта-
ження застарілого і надлишкового обладнання. Зас-
таріле і надлишкове обладнання призводить до зрос-
тання собівартості продукції, низької рентабель-
ності і збитковості виробництва. Внаслідок низької 
якості продукції та низького споживанького попиту 
таке обладнання призводить до затоварювання, зро-
стання дебіторської і кредиторської заборгованості. 

До проблем функціонування господарської 
системи підприємства може призвести відсутність 
резервних страхових запасів сировини, матеріалів і 
комплектуючих, а також у деяких випадках і енер-
гетичних потужностей. Неефективними у викорис-
танні є низької якості матеріали, сировина і  комп-
лектуючі, а також застарілі системи перетворення, 
передачі і контролю використання енергії, які спри-
чиняють загальне зниження конкурентноздатності 
підприємства і його внутрішньої гнучкості в ринко-
вому середовищі. 

3. Типологія кризових явищ у 

підприємницькому середовищі 
Оскільки основними напрямками діяльності 

підприємства є виробнича, економічна і фінансова, 
доцільно розглядати кризи підприємства у відпо-
відності до цих напрямків: криза виробництва, еко-
номічна криза, фінансова криза. Розглянемо особ-
ливості цих криз і причини їх виникнення. 

Криза виробництва характеризується, в основ-
ному, неефективністю виробничого процесу, який 
визначається застарілим обладнанням, яке не ви-
користовується, а також недосконалими техноло-
гіями, які неможливо змінити внаслідок відсутності 
мобільності і гнучкості в застарілому обладнанні. 
Крім цього, причинами кризи виробництва можуть 
бути неефективність маркетингової політики під-
приємства у визначенні споживацького попиту, а 
також проблеми в системі постачання і просування 
товарів на ринок збуту. 

Основними ознаками настання виробничої кри-
зи є зниження конкурентоспроможності продукції, 
що виробляється, зменшення обсягів продаж, зрос-
тання невиправданих витрат виробництва. 

Криза виробництва є найбільш потужною серед 
наведених видів криз, тому при її виникненні авто-
матично набувають розвитку економічна і фінансо-
ва кризи. 

Економічна криза характеризується зниженням 
зростання доходу і відсутністю прибутку у підпри-
ємства. Вона настає при низькому рівні рентабель-
ності виробництва і характеризується зростанням 
збитків і позареалізаційною діяльністю підприємства. 

Основними ознаками виникнення економічної 
кризи є наступні: низький рівень рентабельності 
виробничої діяльності підприємства, зниження 
обсягів реалізації і виробництва продукції, негатив-
ний фінансовий результат від виробничої діяльно-
сті підприємства. 

Причинами виникнення економічної кризи є 
криза виробництва, зростання витрат внаслідок 
неефективного управління витратами, забезпечення 
невиправдано дорогими матеріалами, сировиною і 
комплектуючими. 

Економічна криза є менш потужною, ніж криза 
виробництва, проте вона спричиняє автоматичне 
виникнення фінансової кризи на підприємстві. При 
ефективному антикризовому управління розвиток 
кризової ситуації на підприємстві можна зупинити і 
запобігти виникненню кризи виробництва. 

Фінансова криза характеризується неплато-
спроможністю підприємства в зв’язку з дефіцитом 
грошових коштів, внаслідок чого виникає разбалан-
сування активів і пасивів балансу, яке визначається 
за допомогою коефіцієнта поточної ліквідності. 

Ознаками фінансової кризи є: випереджене 
зростання кредиторської заборгованості до зроста-
ння ліквідних оборотних коштів (низька ліквідність 
балансу), від’ємний показник власного оборотного 
капіталу, від’ємний грошовий потік. 

Причинами виникнення фінансової кризи є нас-
тупні: зростання неповернених платежів, коли під-
приємство працює з ненадійними партнерами або 
не вільно у виборі покупців; підприємство має ве-
ликий запас сировини, матеріалів і готової продук-
ції, які вилучають з обороту грошові кошти; підпри-
ємство здійснює неефективні довгострокові фінансові 
вкладення, що також вилучають кошти з обороту. 

Виникнення фінансової кризи на підприємстві 
не сприяє винекненню економічної і виробничої 
криз та при ефективному антикризовому управлінні 
дозволяє локалізувати розвиток кризи підприємства 
саме на фінансовому рівні і досить швидко перейти 
до стану стабільного функціонування і розвитку. 

4. Чинники антикризового управління 
Зважаючи на вищевикладене, наведемо основні 

складові ефективного антикризового управління 
підприємством [3]. 

1. Діагностика підприємства, оцінка його ре-
зультатів діяльності та зміни останніх по відно-
шенню до минулих періодів. Розрахунок коефіцієнтів 
доповнюється оцінками експертів. Зниження коефі-
цієнтів свідчить, що стан підприємства послаблено, 
зростання – про підвищення стійкості стану підпри-
ємства. 

2. Визначення причин, які призвели до змін 
поточного стану підприємства. Необхідно встано-
вити не тільки причини проблем, але і причини 
успіхів. При цьому необхідно визначити, в якій 
області знаходяться ці причини – в області ре-
зультатів діяльності підприємства чи використання 
ним цих результатів і які дії підприємства чи зміни 
зовнішнього середовища призвели до таких результатів. 

3. Розробка плану дій на майбутнє. Рішення мо-
жуть бути різними, змінюватись від періоду до пе-
ріоду. Наприклад, в періоди спаду прибутковості 
особливо важливим стає контроль управління при-
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бутковим капіталом, визначення величини капі-
тальних вкладень, маркетингові заходи. 

4. Реалізація антикризових заходів та контроль 
за їх виконанням. 

Таким чином, усвідомлюючи проблеми підпри-
ємства і знаючи шляхи їх подолання, можна здійс-
нювати антикризове управління підприємством та 
мати позитивні результати навіть тоді, коли під-
приємство знаходиться у стані глибокої кризи. 

5. Висновки 
Кризи підприємства є закономірним явищем. Їх 

виникнення може бути зумовлено як внутрішніми, 
так і зовнішніми факторами. Можливість виникне-
ння кризи необхідно враховувати при управлінні 
підприємством.  

До внутрішніх факторів належить стратегія роз-
витку, стан портфелю замовлень, цілі, структура 
виробництва і управління, обсяг та якість робіт, фі-
нансові та трудові ресурси тощо. Зовнішіні фактори 
формують середовище, в якому працює підприєм-
ство: стан економіки країни, рівень науково-техніч-
ного та соціального розвитку, тощо. 

Основними складовими ефективного антикри-
зового управління підприємством є: оцінка поточ-
ного стану підприємства та його зміни по відноше-
нню до минулого періоду; визначення причин, які 

призвели до змін поточного стану підприємства; 
розробка плану дій на майбутнє. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 
1. Ансофф И. Стратегическое управление /                  

И. Ансофф ; [пер. с англ.] – М.: Экономика, 1989. – 519 с. 
2. Антикризисное управление: учебник / под 

ред. Э. М. Короткова. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 
2000. – 432 с. 

3. Антикризисное управление: учеб. пособие: В 
2 т. / отв. ред. Г. К. Таль. - Т. 1: Правовые основы. – 
928 с.; Т. 2: Экономические основы. – М.: ИНФРА-
М, 2004. – 1027 с. 

4. Байков Н. Д. Организация и эффективность 
управления производством / Н. Д. Байков, Ф. М. Русинов. 
– М.: Мысль, 1973. – 116 с. 

5. Василенко В. О. Антикризове управління 
підприємством: навч. посібник / В. О. Василенко. – 
К.: ЦУЛ, 2003. – 504 с. 

6. Економіка підприємства.: підручник / За заг. 

ред. С. Ф. Покропивного. – Вид. 3-тє, без змін – К.: 

КНЕУ, 2006. – 528 с. 

7. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер. – 

М.: Прогресс, 1991. – 736 с.  

 

 

УДК 330.101 

Докторук Є. В., Савіцький А. В. 

УДОСКОНАЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ ЗА  

ДОПОМОГОЮ ПОКРАЩЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПРОВЕДЕННЯ 

ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

Анотація. Розглянуто основні положення щодо здійснення економічного аналізу на підприємстві 

та оцінки його господарських процесів. На основі даних положень охарактеризовано метод дослідження 

впливу окремих факторів виробництва на узагальнюючий показник, що дозволило виділити головні 

переваги його застосування.  

Ключові слова: ринкова економіка, економічний аналіз, аналітична робота, фактори виробництва, 

плановий і фактичний показники, відхилення 

Doktoruk E., Savitskyy A. 

IMPROVEMENT OF ECONOMIC PROCESSES WITH IMPROVING THE 

MECHANISM OF ECONOMIC ANALYSIS IN PLANT 

Summary. Main aspects of economic analysis at the enterprise level are considered, with a focus on the 

assessment of business transactions. Based on the main points of the analysis, the research method of the study for 

production effects of separate production  factors is elaborated. Principal advantages of our proposals are 

emphasized.  

Keywords: market economy, economic analysis, analytical work, production factors,  

planned and actual indicators, deviation 

 

1. Вступ 
Виходячи з сучасних вимог та умов ринку, 

будь-яке підприємство повинно володіти та вміло 

використовувати аналітичні методи і прийоми ана-

лізу. Перехід до ринкової економіки вимагає від 

підприємств підвищення ефективності їхнього ви-

робництва, конкурентоспроможності продукції і 

послуг на основі впровадження досягнень науково-

технічного прогресу, ефективних форм господарю-

вання і управління виробництвом. Важливу роль у 
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реалізації цих завдань відіграє економічний аналіз 

господарської діяльності [1, c. 9].  

Вагомий внесок у вивчення питань щодо еко-

номічного аналізу на підприємстві зробили такі 

вчені, як: О.С. Воронко, В.М. Івахненко, В.О. Мец, 

Н.В. Тарасенко, Г.В. Савицька, Б.В. Гринів та ін. 

Однак, недостатньо висвітленими залишаються пи-

тання удосконалення господарських процесів за до-

помогою покращення механізму проведення еконо-

мічного аналізу на підприємстві. 

2. Взаємозв’язок господарських процесів 
Економічний аналіз як наука представляє со-

бою спеціальну систему знань, які  пов’язані: 

- з дослідженням економічних процесів та їх 

взаємозв’язку, що складаються під дією об’єктив-

них економічних законів і суб’єктивних факторів; 

- з оцінкою бізнес-планів та доцільністю їх ви-

конання; 

- з виявленням позитивних і негативних факто-

рів та кількісним вимірюванням їх дії на кінцевий 

показник; 

- з розкриттям тенденцій господарського розвитку; 

- з визначенням невикористаних внутрішньо-

господарських резервів; 

- з узагальненням попереднього досвіду та 

прийняттям оптимальних управлінських рішень. 

Будь-яке дослідження починається з малого чи 

одиничного господарського факту, явища, ситуації, 

які в сукупності є господарським процесом. 

Економічний аналіз вивчає господарські проце-

си в їх взаємозв’язку, взаємозалежності і взаємо-

обумовленості. Встановлення цих зв’язків – най-

важливіший момент аналізу. Причинний зв’язок 

опосередковує всі господарські факти, явища, си-

туації, процеси. Поза цим зв’язком господарське 

життя неможливе. 

Причинний або факторний аналіз виходить з 

того, що кожна причина, кожен фактор отримують 

відповідну оцінку. З цією метою фактори-причини 

попередньо класифікуються по групах: суттєві і не-

суттєві, основні і побічні, визначальні та друго-

рядні. Розкрити і зрозуміти основні причини, що 

створили визначальний вплив на виконання бізнес-

плану, з’ясувати їх вплив і взаємодію – означає ро-

зібратися в особливостях господарської діяльності 

об’єкта, який аналізується. Але в процесі аналізу не 

тільки відкриваються і характеризуються основні 

фактори, які впливають на господарську діяльність, 

а й вимірюється ступінь (сила) їх дії. Для цього зас-

тосовуються відповідні методи і прийоми еконо-

мічних та математичних розрахунків [4, c.15-27]. 

Але далеко не на всіх підприємствах викори-

стовуються прийоми та методи економічного ана-

лізу для оцінки факторів виробництва, які є рушій-

ною силою будь-якого процесу та явища, який виз-

начає характер та результат. Виробничі ресурси, які 

взаємодіють один з одним, створюючи певні про-

дукти та послуги, і є факторами виробництва.  

Метою статті є удосконалення господарських 

процесів за допомогою використання та покраще-

ння механізму проведення економічного аналізу на 

підприємстві. 

3. Методика економічного аналізу 
Під методикою економічного аналізу розу-

міють певну послідовність операцій, прийомів, дій і 

правил найдоцільнішого використання аналітичної 

роботи, що супроводжується системністю наступ-

них етапів: 

1) На першому етапі уточнюють об'єкти, мету і 

завдання аналізу, складають план аналітичної роботи; 

2) На другому етапі розробляють систему син-

тетичних і аналітичних показників, за допомогою 

яких характеризують об'єкт аналізу; 

3) На третьому етапі готують і збирають для 

аналізу необхідну інформацію (перевіряють її точ-

ність , приводять до зіставного вигляду); 

4) На четвертому етапі порівнюють фактичні 

результати господарювання з показниками плану 

досліджуваного періоду, з фактичними даними ми-

нулих періодів, з показниками провідних підпри-

ємств, із середніми по галузі тощо; 

5) На пятому етапі вивчають фактории і визна-

чають їхній вплив на результатии діяльності під-

приємства; 

6) На шостому етапі виявляють невикористані 

і перспективні резерви  підвищення ефективності 

виробництва; 

7) На сьомому етапі оцінюють результати  гос-

подарювання з урахуванням дії різноманітних фак-

торів і виявлених невикористаних резервів, розроб-

ляють заходи для їх використання. 

Найважливішим елементом методики є технічні 

прийоми і способи аналізу (інструментарій аналізу) 

[4, c. 24].  

Загало, фактор завжди має не тільки величину, 

а й напрям дії. Тому розрізняють позитивні та нега-

тивні фактори. Будь-який господарський процес на 

підприємстві не може відбуватись без відхилень та 

негативних результатів. Саме тому для кожного 

підприємства є доцільно досліджувати вплив кож-

ного з факторів на кінцевий показник [2, c.19]. 

4. Метод елімінування та його застосування 

Щоб зробити такий аналіз управління кожного 

підприємства, можна застосовувати спеціальний 

метод економічного аналізу – елімінування. 

Елімінувати означає усунути, відхилити, вик-

лючити дію всіх факторів на відхилення за резуль-

тативим показником, окрім одного. Це логічний 

прийом, за допомогою якого вивчають дію зміни 

даних за одним факторним показником на зміну 

даних за головним показником. Це здійснюється 

різними способами, найпоширенішим з них э при-

йом ланцюгових підстановок. 

Спосіб ланцюгових підстановок використову-

ється в аналізі результативного показника, коли на 

його зміну впливає три і більше факторів. Під  цим 

методом розуміємо зміну факторів незалежно один 

від одного: спочатку змінюється один, а інший 

залишається без змін, потім змінюються два, три і 

т. д. при незмінності решти факторів. Це дозволяє 

обчислити вплив кожного фактора на результатив-

ний показник [3, c. 31].    

Розрахунки на основі способу ланцюгових підс-

тановок відображаються на основі сформованої мо-

делі (табл.1, табл.2). 
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Для того щоб відобразити порядок факторів на 
відхилення за обсягом промислової продукції слід 
побудувати модель способу ланцюгових підста-
новок (табл.2). 

Пофакторна перевірка: -52,5-26,0-117,1+315,6= 
+120,0(3320-3200). 

Як видно з таблиці, зі зменшенням чисельності 
робітників на 9 (540-549) обсяг промислової про-
дукції зменшився на 52,5 тис грн. Із зменшенням 
кількості днів, відпрацьованих одим робітником на 
2 (240-242), обсяг промислової продукції зменшив-
ся на 26,0 тис грн. Із зменшенням тривалості ро-
бочого дня на 0,3 години (7,7-8,0) обсяг продукції 
зменшився на 117,1 тис грн. Лише збільшення се-
редньогодинного виробітку одного робітника на 
0,3162 тис грн (3,3269-3,0107) сприяло збільшенню 
обсягу продукції на 315,6 тис грн [5, с. 55─57]. 

Даний приклад показує вплив кожного окремо-
го фактору на кінцевий показник, а саме на скільки 
впливає додатній чи від'ємний показник на ефек-
тивність роботи підприємства, що проявляється в 
отриманні додаткових прибутків, чи на основі 
сформованих відхилень відбувається втрата окре-
мих коштів, які не відповідають плану.  

На основі такого аналізу можна приймати певні 
рішення щодо прогнозування проведення майбут-
нього господарського процесу.  

5. Доцільність аналізу впливу факторів у 

господарській діяльності підприємства 
Дуже часто в процесі виробництва менеджмент 

підриємства не акцентує увагу на аналізі впливу 
факторів на кінцевий показник, який досягається 
своєрідним методом дедукції. Спосіб ланцюгових 
підстановок є вдалим вибором для аналізу окремих 
показників виробничої діяльності. Можливо, на 
підставі комплексних розрахунків данного методу 
багато економістів відмовляються від його вико-

ристання. Але незважаючи на це, він є доволі ефек-
тивним підходом до прийняття важливих рішень 
щодо розвитку підприємства. 

Представлений метод дозволяє брати до уваги 
цілий ряд важливих моментів, на основі яких слід 
приймати рішення та будувати певну виробничу 
програму підприємства на майбутній період: 

- виокремлення окремих факторів дозволяє роз-
межувати їх на фактори за від'ємним результатом 
та фактори за додатнім результатом, що конкретно 
показує на який потрібно звернути увагу в наступ-
ному періоду для покращення результативного по-
казника; 

- показує конкретну величину суми результату 
певного фактора, яка дозволяє точно прийняти рі-
шення щодо скорочення розриву від запланованого 
показника; 

- показує кількісну частку в загальній сумі ре-
зультативного показника, що дозволяє побачити, 
яке саме місце посідає певний фактор серед всіх 
факторів впливу; 

- на основі кількісної частки певного фактора в 
загальній сумі результативного показника дозволяє 
визначити його силу та ступінь, що, в свою чергу, 
дозволить виокремити фактори за силою та ступе-
нем дії для того, щоб краще орієнтуватися, на який 
з факторів звертати увагу в першу чергу; 

- проведений аналіз дає змогу акцентувати ува-
гу не на виробничому процесі вцілому, а на конк-
ретно визначених окремих його складових; як ві-
домо – для того, щоб вирішити певну проблему, 
потрібно дослідити її складові. 

- проведений аналіз дає змогу побачити вели-
чину межі до якої можливо збільшити потужність 
використання впливу певного фактора; 

- на основі пофакторної перевірки зробити вис-

новок щодо достовірності отриманих показників. 

Таблиця 1 

Дані для обчислення впливу факторів на відхилення за загальним показником, 

 використовуючи метод ланцюгових підстановок 

 

Показники План Фактичне 
Відхилення 

(+, -) 

Виконання 

плану, % 

Обсяг промислової продукції, тис 

грн 
3200 3320 +120 103,75 

Середньорічна чисельність 

робітників, чол. 
549 540 -9 98,36 

Відроблено всіма робітниками за рік: 

днів 

Годин 

 

132858 

1062864 

 

129600 

997920 

 

-3258 

-64944 

 

97,55 

93,89 

Середньорічний виробіток на одного 

робітника, грн. 
5828,8 6148,1 +319,3 105,48 

Кількість днів відпрацьованих одним 

робітником за рік 
242 240 -2 99,17 

Середньоденний виробіток продукції 

на 1 робітника, грн 
24,1 25,6 +1,5 106,22 

Середня тривалість робочого дня, 

год 
8,0 7,7 +0,3 96,25 

Середнього динний виробіток на 

одного робітника, грн 
3,0107 3,3269 +0,3162 110,5 
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6. Висновки 

Таким чином, у ринкових умовах кожне під-

приємство повинно починати свою справу з ретель-

но розробленого і обґрунтованого короткостроко-

вого чи довгострокового бізнес-плану, складання 

якого починається з обов’язкового аналізу самої 

ідеї розпочатої справи, використання попереднього 

досвіду та висновку з аналізу показників минулих 

періодів, з оцінки розумності обраного підходу, з 

його реалістичності, перспективності, фінансової 

результативності, ефективності та продуктивності. 

Економічний аналіз служить засобом розрахун-

ку, узагальнення, виміру та виокремлення показни-

ків, на основі яких організовують виробничий про-

цес, обгрунтовують рішення щодо розробки та 

удосконалення виробничих программ, організації 

колективу акціонерів, ділових партнерів, залучення 

інвестицій, кредитування тощо. 
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549 242 8 3,0107 3200,0 

Назва часткового 

показника 

Розрахунок впливу 

(тис грн) 

1 540 242 8 3,0107 3147,5 Чисельність робітників 3147,5-3200,0=-52,5 

2 540 240 8 3,0107 3121,5 
Кількість днів відпрацьо-

ваних одним робітником 

3121,5-3147,5=-26,0 

3 540 240 7,7 3,0107 3004,4 
Тривалість робочого дня 3004,4-3121,5=-117,1 

4 540 240 7,7 3,3269 3320,0 
Середнього-динний ви-

робіток одного робітника 

3320,0-3004,4=+315,6 

Разом      
 +120,0 
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1. Вступ 

Питання забезпечення конкурентоспроможно-

сті підприємництва особливо актуальне у світлі 

розбудови ринкової економіки і подолання струк-

турної деформації. Головним критерієм її забезпе-

чення, що синтезує якісні та кількісні показники, є 

конкурентоспроможність економіки [9], а засобом 

досягнення є інструменти індикативного регулюва-

ння інвестування та механізми саморозвитку під-

приємництва. Необхідними умовами для цього є 

сукупність нормативно-правових, соціальних і еко-

логічних умов, які забезпечують надійність та 

ефективність відтворювання вкладеного капіталу. 

Водночас, з погляду забезпечення фінансової ста-

більності держави, формування системи інвестицій-

ного розвитку в Україні обов’язково слід здійсню-

вати з урахуванням необхідності дотримання вива-

женої антиінфляційної політики, досягнення скоро-

чення бюджетного дефіциту [11].  

Значний внесок у дослідження окресленої те-

матики зробили такі науковці світового рівня, як          

Г. Менш [12], М. Портер [13], відомі українські 

дослідники Т. Васильців [3], В. Мосейко [8],                

Ю. Гершуненко, М. Кирилів [5], Л. Антонюк,               

А. Поручник, В. Савчук [1], О. Ворсовський [4] та 

ін. На думку В. І. Любімова, достатній рівень інвес-

тування економіки дозволяє підвищувати капітало-

віддачу, нарощувати темпи розширеного відтворе-

ння і технологічного переозброєння [7].  

Актуальність і нагальність вивчення інвести-

ційної складової конкурентоспроможності підпри-

ємництва зумовлюють її подальше опрацювання.  

У статті поставлено за мету розкрити окремі 

проблеми інвестування з точки зору їхнього впливу 

на рівень конкурентоспроможності малого і серед-

нього підприємництва (МСП). Відповідно, в проце-

сі дослідження вирішено завдання:  

1) охарактеризувати послідовні стадії суспіль-
ного розвитку економіки;  

2) розглянути інвестиційну складову конкурен-
тоспроможності МСП;  

3) дослідити вітчизняне інституційне середови-
ще розвитку МСП. 

2. Сучасне трактування 

конкурентоспроможності 
Нами зроблена спроба виявити і дослідити 

характерні риси, що формують інвестиційний тип 
економічного зростання за допомогою використа-
ння інструментарію статичної неокласичної мікро-
економічної теорії. Закономірним результатом ево-
люціонування економіки є інвестиційна стадія кон-
курентного росту країни [2]. Зростаюча здатність 
економіки країни заснована на розвитку техніки, 
технології і відповідних інституційніх змін. М. Портер 
описав чотири послідовні стадії суспільного розвитку [13]: 

1. Factor-driven Economy (спонукання фактора-
ми виробництва) – початкова стадія розвитку, яка 
характеризується низькими витратами виробни-
цтва, дешевими природними, сировинними і трудо-
вими ресурсами.  

2. Investment-driven Economy (спонукання інвес-
тиціями) – інвестиції спрямовуються на придбання 
складних закордонних, хоча і не найновітніших 
технологій і скеровуються у перетворення основ-
них виробничих факторів, створюється сучасна 
інфраструктура, з’являються нові галузі.  

3. Innovation-driven Economy (спонукання інно-
ваціями) – зростання значущості стратегії компанії, 
розроблення стратегій інтернаціоналізації, міжна-
родні і глобальні стратегії розвитку, з’являються 
нові кластери, повномасштабна вертикальна і гори-
зонтальна інтеграція. 

4. Wealth-driven Economy (спонукання багатств-
вом) – завершальна постіндустріальна стадія роз-
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витку, яка характеризується переорієнтацією сус-
пільних цілей з економічних на соціальні.  

Отож, основними інвестиційними цілями України 

сучасного періоду суспільного розвитку (на етапі 

Investment-driven) є економічна модернізація дер-

жави, розбудова сучасних ефективних підприємств 

і розвиток галузей, які націлюються на глобальну 

конкурентоздатність. Одним з найбільш сильних 

стимулюючих факторів для інвестиційної діяльно-

сті є висока прибутковість і швидка окупність, а 

мультиплікаційний ефект інвестування проявля-

ється у прискоренні зростання бізнесу, ефективно-

сті споріднених галузей і в цілому економіки дер-

жави. Таким чином, цільова функція інвестиційної 

діяльності реалізується за рахунок зміцнення кон-

курентних позицій суб’єктів підприємництва та 

зниження їх вразливості до несприятливих фінан-

сових факторів. 

3. Інвестиційна складова 

конкурентоспроможності МСП 

Узагальнення теоретичних засад управління 

конкурентоспромож-ністю МСП в економічній лі-

тературі дозволяє зосередитися на важливіших спе-

цифічних принципах забезпечення її інвестиційної 

складової. Зокрема, Т. Г. Васильців включає до їх 

складу посилення рівня адаптованості підприєм-

ницького середовища до умов глобалізації, недопу-

щення монополізації суспільно-економічного жи-

ття, прозорі та рівні правила економічної поведін-

ки, публічність регуляторної політики держави та 

стосунків між владою і бізнесом, гарантування пра-

ва власності суб‘єктів сектору МСП [3, с. 75-77]. 

У той же час, на інвестиційному етапі суспіль-

ного розвитку з’являються нові загрозливі фактори, 

найбільш суттєвим з яких є необхідність подолання 

бар’єрів входження інвестора у привабливу галузь, 

несумлінна підприємницька діяльність інвестора, 

труднощі у пошуку партнерів для співпраці та заг-

роза дисбалансу у соціальній сфері.  

Кількість малих підприємств в Україні станом 

на 1 січня 2010 р. становила 345 тис (рис. 1), частка 

продукції МП у загальному обсязі продукції (робіт, 

послуг) України у 2000 р. становила 8,1%, у 2006 р. 

– 18,8%, у 2009 р. – 16,6%. Показово, що в країнах 

ЄС частка МСП у валовому національному про-

дукті сягає 40-70%, тоді як в Україні не перевищує 

20%. На нашу думку, це є ознакою недостатнього 

рівня підтримки цього сектору з боку держави.  

На нашу думку, конкурентоспроможність МСП 

може бути забезпеченою лише за умови інтеграції 

всіх складових інвестиційного розвитку (табл. 1).  

Ринкові механізми сприяння інвестиційній ді-

яльності передбачають децентралізацію інвестицій-

ного процесу, переорієнтування бюджетного фінан-

сування у виробничій сфері на кредитування, роз-

ширення змішаного фінансування інвестиційних про-

ектів та запровадження системи страхування інвестицій. 

Ефективність виробницва на інвестиційному 

етапі вища, порівняно з початковим, проте кошти 

часто не скеровуються у провідні технології, а за-

кордонні інвестори намагаються використати ре-

ципієнта для збуту застарілих технологій, що по-

роджує небезпеку раптового різкого зниження його 

конкурентоздатності. Недосконалість комунікацій 

призводить до обмеженості можливостей експле-

рентування власних наукових розробок. З іншого 

боку, недостатність фінансових ресурсів не дозво-

ляє активізувати діяльність з пошуку віолента. 

Важливим напрямком у подоланні цих ризиків є 

створення розвиненої інвестиційної інфраструктури, 

державна підтримка інноваційного підприємництва.  

4. Вітчизняне інституційне середовище 

 розвитку МСП 

Оцінка інституційного сприяння МСП в Украї-

ні більшістю світових рейтингових агентств є дуже 

низькою, тоді як саме відкритість економіки розви-

нених країн дозволяє повною мірою використову-

вати інноваційні інструменти розвитку. Натомість, 

вітчизняна податкова політика не сприяє кон-

курентоспроможності МСП, надаючи перевагу 

укрупненню бізнесу [10]. Особливо зміни податко-

вого законодавства вплинули на діяльність фізич-

них осіб-підприємців, що лише за перші три місяці 

2011 р. спричинило до закриття понад 50 тис при-
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Рис. 1. Кількість найманих працівників у малому бізнесі  

України (тис осіб) 

Джерело: [14] 
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ватних підприємців. Отож, податкове регулювання 

інвестиційної діяльності не виконує своєї основної 

функції – забезпечувати спрямування інвестицій у 

пріоритетні сфери економіки встановленням відпо-

відних податкових пільг. 

За таких умов інвестиційний розвиток самих 

суб’єктів МСП залишається чи не єдиним шляхом 

підтримання їхньої конкурентоспроможності (табл. 2).  

Самоінвестування ускладнюється тим, що кре-

дитування для започаткування бізнесу комерційни-

ми банками практично не здійснюється, якою б 

креативною не була бізнес-ідея. Такі потужні фін-

установи, як Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, 

Правекс-Банк, Прокредитбанк відмовилися від 

співпраці з об’єктами МСП. Існуючі банківські кре-

дитні програми сильно диференційовані щодо роз-

міру бізнесу – якщо відсоткові ставки для великих 

компаній становлять 20-25%, тому для сектору МСП 

вони сягнули позначки 30-50% річних у гривні.  

 

5. Висновки 

Таким чином, підтримання конкурентоспро-

можності МСП вимагає інвестиційного розвитку 

шляхом інвестування сектору, гальмівними чинни-

 

Таблиця 1 

Заходи підтримання конкурентоспроможності МСП у процесі інвестиційної діяльності 

 

Складові 

інвестиційної 

діяльності 

Функції забезпечення конкурентоспроможності 

Економічна 

- аналіз загального стану економіки держави, розвитку фондового ринку; 

- прогнозування місткості ринку продукції/послуг; 

- налагодження контактів із фінансово-кредитними установами; 

- вивчення податкового законодавства й оптимізація податків та амортиза-

ційних відрахувань; 

- моніторинг ринку праці; 

- управління факторами виробництва. 

Фінансова 

- забезпечення фінансової стійкості та незалежності; 

- оптимізація структури капіталу; 

- оцінка загальної вартості капіталу; 

- управління нематеріальними і довгостроковими фінансовими активами. 

Інституціональна 

- співпраця з консалтинговими фірмами; 

- ознайомлення з новітніми науково-технічними розробками і результатами 

досліджень; 

- підтримка інтелектуальної підсистеми бізнесу. 

Соціально-

психологічна 

- безпека персоналу, майна та комерційних інтересів; 

- налагодження зв’язків з громадськістю (public relations); 

- управління розвитком персоналу; 

- підвищення якості трудового життя. 

 

 

Таблиця 2 

Вплив інвестиційного розвитку на конкурентоспроможність МСП 

 

Форма забезпечення Практичне втілення Позитивний ефект 

Технічні та управлінські 

нововведення 

Вплив на діяльність всього підприєм-

ства, власні інтелектуальні розробки 

З’являються нові способи і засоби 

виробництва 

Активне втручання 

реципієнта в інвестиційні 

процеси 

Пошук і критичний аналіз можливих 

альтернативних інвесторів 
Оптимізація вибору інвесторів 

Застосування принципів 

наукової організації праці 

Пошук шляхів підвищення 

ефективності виробництва 

Інтенсифікація виробництва, 

зниження витрат 

Одержання конкурентних 

переваг на ринку 

Діагностичний аналіз зовнішнього і 

внутрішнього середовища, розробка 

корпоративної і функціональних 

стратегій 

Розширення сегменту ринку та/або 

вихід на нові ринки 

Удосконалення кадрової 

політики 

Перехід від концепції менеджменту 

персоналу до управління людськими 

ресурсами 

Висока якість трудових ресурсів, 

збільшення трудового потенціалу, 

оптимальна чисельність персоналу 

Страхування 

інвестиційних проектів 
Співпраця зі страховими компаніями 

Гарантії відшкодування втрачених 

коштів 
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ками якого, натомість, є структурні диспропорції в 

економіці,  неузгодженіть економічних інтересів по 

вертикалі і по горизонталі структури національної 

економіки. Вкрай тривожні тенденції можуть приз-

вести до різкого скорочення чисельності суб’єктів 

МСП, що матиме негативні економічні та соціальні 

наслідки. Лише цілеспрямовані дії з розширеного 

інноваційного відтворення здатні стримати ці про-

цеси і підвищити конкурентоспроможність підпри-

ємств сектору. А це, своєю чергою, сприятиме  

забезпеченню соціально-політичної та соціально-

економічної стабільності в суспільстві.  

Подальшого дослідження потребують механіз-

ми забезпечення інвестиційного розвитку МСП, які 

формуються внаслідок взаємодії підприємств з 

суб’єктами зовнішнього середовища та інтегрують-

ся у цілісну систему суспільних відносин. Форму-

вання показника цільової структури інвестиційної 

діяльності МСП вимагає аналізу загроз та оцінки 

ступеня їхнього впливу на конкурентоспромож-

ність об‘єктів цього сектору.  
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СУТНІСТЬ СПІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ПРОБЛЕМИ  

ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ З МЕТОЮ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

НОРМ П(С)БО 12 
 

Анотація. Розглянуто сутність спільного підприємства зі створенням юридичної особи з метою 

практичного застосування норм П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції”. Визначено критерії визнання вітчиз-

няних підприємств спільними. Розроблено пропозиції щодо внесення доповнень та змін до П(С)БО 12 

“Фінансові інвестиції”. 

Ключові слова: спільне підприємство, юридична особа, контрольні учасники, спільний контроль 

Okhramovych O. 

THE ESSENCE OF JOINT VENTURE: PROBLEMS AND THEIR 

SOLUTIONS TO IMPLEMENT THE RULES OF THE AP(S) 12 

Summary. The article considers the essence of joint venture (legal entity) in the context of implementation 

of the rules of the AP(S) 12 of “Financial investments”. Recognition criteria when the domestic enterprises could 

be called joint venture are defined. Propositions concerning the introduction of the additions and alterations to 

The AP(S) 12 of “Financial investments” are developed. 

Keywords: joint venture, legal entity, control contributors, joint control 

 

1. Вступ 

Національна облікова система вже більше деся-

ти років функціонує за міжнародними обліковими 

принципами, які покладено в основу положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку. Проте залиша-

ються ще питання щодо організаційно-методичних 

основ бухгалтерського обліку та його понятійного 

та термінологічного апарату, що потребують додат-

кового дослідження та вдосконалення. 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 

12 “Фінансові інвестиції” (далі – П(С)БО 12) визна-

чає методологічні засади формування в бухгал-

терському обліку інформації про фінансові інвести-

ції, операції із спільної діяльності та її розкриття у 

фінансовій звітності. Оскільки поняття “спільна ді-

яльність зі створенням юридичної особи” (“спільне 

підприємство”) у П(С)БО 12 не визначено, це зумо-

вило проведення дослідження його сутності відпо-

відно до діючої в Україні системи права та міжна-

родних стандартів з метою застосування п. 21 

П(С)БО 12. 

Метою дослідження є розкриття економічної 

сутності спільного підприємства зі створенням 

юридичної особи на основі аналізу норм госпо-

дарського і цивільного законодавств та міжнарод-

них стандартів бухгалтерського обліку, що надасть 

можливість вирішення проблеми практичного зас-

тосування норм П(С)БО 12 щодо обліку фінансових 

інвестицій у спільну діяльність зі створенням юри-

дичної особи. 

2. Огляд літературних джерел 

Проблемам розуміння сутності, класифікації, 

принципам оцінки та обліку фінансових інвестицій, 

в тому числі обліку фінансових інвестицій у спіль-

ну діяльність, присвячені наукові дослідження та-

ких вітчизняних вчених, як М. І. Бондар [1],               

С. Ф. Голов [2], О. В. Небильцова [5], В. К. Орлова 

[7], Л. Сук, П. Сук, О. Криворот [10] та інші. Проте 

у своїх наукових працях вони не розкривають сут-

ності спільного підприємства. Проблема визначе-

ння складу підприємств та умов визнання їх спіль-

ними для цілей П(С)БО 12 знайшла відображення у 

роботі В. Онищенка [6].  

Отже, у вітчизняній науковій літературі пита-

ння щодо тлумачення поняття спільного підприєм-

ства практично не розглядається, залишається ма-

лодослідженим, дискусійним і потребує подальшо-

го вивчення та висвітлення. 

3. Спільна діяльність за П(С)БО 12 і МСБО 31 

Порядок ведення бухгалтерського і податково-

го обліку спільної діяльності на території України, 

порядок її здійснення  регламентується Цивільним 

кодексом України, Податковим кодексом України, 

П(С)БО 12 та іншими нормативно-правовими акта-

ми. Так, глава 77 Цивільного кодексу України регу-

лює порядок ведення спільної діяльності і відпо-

відно до ст. 1130 за договором про спільну діяль-

ність учасники зобов’язуються спільно діяти без 

створення юридичної особи на основі об’єднання 

вкладів учасників (просте товариство) або без 

об’єднання вкладів учасників [11]. 

На відміну від Цивільного кодексу, спільна 

діяльність згідно з П(С)БО 12 розглядається не 

тільки як господарська діяльність без створення 

юридичної особи, а також діяльність зі створенням 

юридичної особи (спільне підприємство), яка є 

об’єктом спільного контролю двох або більше сто-

рін відповідно до письмової угоди між ними.  

Оскільки в частині регламентації порядку веде-

ння обліку спільної діяльності П(С)БО 12, заснова-
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ний на нормах Міжнародного стандарту бухгал-

терського обліку 31 “Частки в спільних підприємст-

вах” (далі – МСБО 31), необхідно проаналізувати 

норми цих облікових стандартів щодо відмінних 

особливостей та тлумачення окремих понять, що 

розкривають сутність спільної діяльності зі ство-

ренням юридичної особи (табл. 1). 

Отже, в П(С)БО 12 відсутнє визначення такого 

виду діяльності, як спільна діяльність зі створенням 

юридичної особи (спільне підприємство). 

В законодавстві України поняття спільного 

підприємства наведено лише у Законі України “Про 

зовнішньоекономічну діяльність”, де зазначено, що 

спільні підприємства - підприємства, які базуються 

на спільному капіталі суб'єктів господарської діяль-

ності України та іноземних суб'єктів господарської 

діяльності, на спільному управлінні та на спільному 

розподілі результатів та ризиків. 

Виходячи з цього, норми П(С)БО 12 щодо по-

рядку відображення в обліку операцій із спільної 

діяльності зі створенням юридичної особи повинні 

розповсюджуватися тільки на спільні підприємства 

з іноземними інвестиціями. Проте відповідно до 

МСБО 31, визначення спільно контрольованого су-

б’єкта господарювання не обмежує наявності у спіль-

ному підприємстві тільки іноземного інвестора.  

Аналізуючи дані таблиці 1, слід виділити відмі-

нні особливості спільних підприємств за П(С)БО 12 

і МСБО 31: 

- підприємство повинно мати статус юридичної 

особи;  

- наявність двох або більше сторін (контрольних 

учасників); 

- наявність письмової угоди, яка встановлює 

спільний контроль. 

4. Підприємства України, що можуть бути 

спільними 

Відповідно до ст. 83 Цивільного кодексу Украї-

ни юридичні особи можуть створюватися у формі 

товариства, установ та в інших формах, встанов-

лених законом [11]. Об’єднання підприємств є та-

кож юридичними особами. В свою чергу товари-

ства поділяються на підприємницькі та непідприєм-

ницькі. 

За ст. 84 Цивільного кодексу підприємницькі 

товариства (метою їх діяльності є одержання при-

бутку та наступний його розподіл між учасниками) 

можуть бути створені лише як господарські това-

риства або виробничі кооперативи [11].  

До господарських товариств належать повні 

товариства, командитні товариства, товариства з 

обмеженою або додатковою відповідальністю, акці-

онерні товариства. 

Згідно ст. 163 Цивільного кодексу, виробничим 

кооперативом є добровільне об'єднання громадян 

на засадах членства для спільної виробничої або 

іншої господарської діяльності, яка базується на 

їхній особистій трудовій участі та об'єднанні його 

членами майнових пайових внесків. Проте ста-

тутом кооперативу та законом може бути передба-

чено участь у діяльності виробничого кооперативу 

на засадах членства також інших осіб, тобто юри-

 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика норм П(С)БО 12 і МСБО 31 щодо 

спільної діяльністю зі створенням юридичної особи 

 

Питання, що регла-

ментує стандарт 
П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції” 

МСБО 31  “Частки в спільних 

підприємствах” 

Визначення спіль-

ної діяльності зі 

створенням 

юридичної особи 

- Спільно контрольований суб’єкт господа-

рювання – це спільне підприємство, яке пе-

редбачає створення корпорації, товариства 

або іншого суб’єкта господарювання, у 

якому кожен контролюючий учасник має 

частку 

Визначення конт-

рольних учасників 

(контролюючого 

учасника) 

Учасники спільної діяльності зі 

створенням юридичної особи (спіль-

ного підприємства), які здійснюють 

контроль за її діяльністю  

Сторона, яка є учасником спільного під-

приємства і здійснює спільний контроль за 

цим спільним підприємством 

Визначення 

інвестора у спільне 

підприємство 

- Сторона, яка є учасником спільного під-

приємства і не здійснює спільного контро-

лю за таким спільним підприємством 

Відмінні 

особливості 

1. Дві або більше сторін 

2. Наявність письмової угоди, яка 

встановлює спільний контроль  

1. Дві або більше сторін 

2. Наявність письмової угоди, яка встанов-

лює спільний контроль 

Визначення 

спільного контролю 

Розподіл контролю за господарсь-

кою діяльністю відповідно до угоди 

про ведення спільної діяльності  

Погоджений контрактом розподіл контро-

лю за економічною діяльністю, який існує, 

лише якщо стратегічні фінансові та опера-

ційні рішення, пов’язані з діяльністю, пот-

ребують одностайної згоди сторін угоди про 

розподіл контролю (контролюючих учасників) 
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дичних осіб у тому числі. Оскільки норми П(С)БО 

12 застосовуються юридичними особами незалежно 

від форм власності [8, п. 2], такий вид підприєм-

ницького товариства можна віднести до спільних 

підприємств для цілей застосування норм цього 

стандарту з метою відображення в обліку фінансо-

вих інвестицій у спільну діяльність зі створенням 

юридичної особи.  

Непідприємницькими товариствами є споживчі 

кооперативи, об’єднання громадян та інші підпри-

ємства колективної власності [11, ст. 86], але ці 

суб’єкти господарювання не можуть бути спільни-

ми підприємствами, оскільки основна їх діяльність 

не передбачає отримання прибутку для його нас-

тупного розподілу між учасниками. 

Організаційно-правовими формами об’єднання 

підприємств є асоціації, корпорації, консорціуми, 

концерни, інші об’єднання, передбачені законодав-

ством України. Проте господарські об’єднання не 

можуть здійснювати спільну діяльність зі створе-

нням юридичної особи, оскільки в основному, вони 

є неприбутковими організаціями з координацією їх 

виробничої, наукової та іншої діяльності (це – кор-

порації і асоціації) або їх юридичною основою мо-

же бути фінансова або адміністративна залежність 

членів об’єднання від одного або групи підпри-

ємств (це – концерни і консорціуми).  

Відповідно до МСБО 31, спільне підприємство 

передбачає створення, крім товариства або інших 

форм підприємств, корпорації, але у зарубіжній 

практиці термін “корпорація” сьогодні застосову-

ється, в основному, як синонім терміну “акціонерне 

товариство”.  

Наведені вище вітчизняні підприємства можуть 

бути спільними тільки за певних умов, зазначених у 

МСБО 31 і П(С)БО 12, а саме – вони повинні мати 

дві або більше сторони (контрольних учасників) та 

письмову угоду. 

5. Критерії визнання підприємств  

України спільними 

Спільним підприємством буде визнано госпо-

дарське товариство, якщо до його складу входить 

два або більше контрольних учасників. Виробни-

чий кооператив буде спільним підприємством, 

якщо він матиме три або більше контрольних учас-

ника (за ст. 97 Господарського кодексу чисельність 

членів виробничого кооперативу не може бути мен-

шою, ніж три особи [3]). В результаті є незрозу-

мілим позиція деяких авторів, які стверджують, що 

у спільному підприємстві має бути не більше двох 

учасників із правом голосу, кожен з яких має 50% 

голосів або вони мають однакову кількість акцій [6, 

с. 36]. У визначенні спільно контрольованого су-

б’єкта господарювання згідно з МСБО 31 не наве-

дений розмір частки, що повинен мати кожний 

контролюючий учасник цього суб’єкта господарю-

вання (табл. 1). Вважаємо, що розмір часток або 

кількість акцій не може вплинути на одностайність 

згоди сторін (контрольних учасників), що має міс-

титися у спільній угоді, наявність якої є наступною 

і вирішальною умовою визнання господарського 

товариства та виробничого кооперативу спільним 

підприємством. Діяльність щодо якої немає конт-

рактної угоди, що встановлює спільний контроль, 

не вважається спільною діяльністю зі створенням 

юридичної особи.  

Відповідно до п. 9 МСБО 31, контрактна угода 

потрібна для того, щоб відрізняти частки участі в 

капіталі, пов’язані зі спільним контролем, від інвес-

тицій в асоційовані підприємства, у яких інвестор 

має суттєвий вплив [4]. Проте вважаємо, що конт-

рактна угода необхідна для того, щоб визначити чи 

є підприємство спільним, чи – ні, оскільки від цьо-

го залежить порядок оцінки фінансових інвестицій. 

П(С)БО 12 не визначає форму, зміст та порядок 

складання угоди про ведення спільної діяльності на 

відміну від МСБО 31, де в п. 10 зазначено, що конт-

рактна угода, як правило, складається письмово і 

визначає такі аспекти, як діяльність, тривалість і 

зобов’язання щодо звітності даного спільного під-

приємства, призначення ради директорів спільного 

підприємства і визначення права голосу контролю-

ючих учасників, їх внески до капіталу та розподіл 

ними продукції, доходу, витрат або результатів ді-

яльності спільного підприємства [4]. 

Для акціонерного товариства, товариства з 

обмеженою відповідальністю, товариства з додат-

ковою відповідальністю і виробничих кооперативів 

контрактною угодою може бути статут, а для пов-

ного товариства і командитного товариства – зас-

новницький договір.   

Проте слід відзначити, що для цілей П(С)БО 12 

з метою встановлення статусу спільного підприєм-

ства зі створенням юридичної особи в установчих 

документах має бути встановлений спільний конт-

роль за економічною діяльністю цього суб’єкта гос-

подарювання.  

Наведені в таблиці 1 визначення спільного кон-

тролю за П(С)БО 12 і за МСБО 31 відрізняються. 

На відміну від П(С)БО 12 у МСБО 31 спільний 

контроль передбачає існування одностайної згоди 

сторін угоди щодо стратегічних фінансових та опе-

раційних рішень, пов’язаних з діяльністю.  

В п. 2 статті 82 Господарського кодексу зазна-

чено, що установчі документи господарського това-

риства повинні містити відомості про вид това-

риства, предмет і цілі його діяльності, склад зас-

новників та учасників, склад і компетенцію органів 

товариства та порядок прийняття ними рішень, 

включаючи перелік питань, з яких необхідна одно-

стайність або кваліфікована більшість голосів, інші 

відомості [3]. 

Отже, господарське законодавство України доз-

воляє приймати рішення одностайно і не обмежує 

перелік питань, до яких буде прийнято рішення та-

ким способом. Тому, якщо в установчих докумен-

тах будь-якого господарського товариства наведені 

стратегічні питання його фінансової і операційної 

діяльності, для вирішення яких необхідна однос-

тайність згоди контролюючих учасників, тоді це 

підприємство є спільним для цілей П(С)БО 12.  

Проте для виробничих кооперативів у госпо-

дарському законодавстві одностайність згоди не 

передбачена (рішення приймаються більшістю го-
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лосів загальної кількості членів виробничого коопе-

ративу), тому їх не можна віднести до спільних під-

приємств.  

З метою практичного застосування норм П(С)БО 12 

щодо обліку фінансових інвестицій у спільну діяль-

ність зі створенням юридичної особи вважаємо за 

доцільне: 

1) п. 3 П(С)БО 12 доповнити визначенням 

спільного підприємства, яке подати в такій редак-

ції: “Спільне підприємство зі створенням юридич-

ної особи – це окреме підприємство, що створене 

як господарське товариство двома або більше сто-

ронами (контрольними учасниками), які здійс-

нюють спільний контроль за його діяльністю”; 

2) до п. 3 П(С)БО 12 внести уточнення до виз-

начення спільного контролю, яке подати в такій 

редакції: “Спільний контроль – розподіл контролю 

за господарською діяльністю відповідно до уста-

новчих документів підприємства, який існує, лише 

якщо стратегічні фінансові та операційні рішення, 

пов’язані з його діяльністю, потребують одностай-

ної згоди сторін угоди (контрольних учасників)”. 

6. Висновки 

На основі проведеного аналізу норм госпо-

дарського та цивільного законодавств України, 

П(С)БО 12 і МСБО 31 можна зробити висновок, що 

для цілей П(С)БО 12 до спільних підприємств зі 

створенням юридичної особи можна віднести під-

приємства, які мають: 

- статус юридичної особи (товариства з обме-

женою відповідальністю, товариства з додатковою 

відповідальністю, повне товариство, командитне 

товариство, акціонерне товариство), незалежно від 

того, хто є їх учасниками – суб'єкти господарської 

діяльності України чи іноземні суб'єкти госпо-

дарської діяльності; 

- два або більше контрольних учасника; 

- письмову угоду, яка встановлює спільний 

контроль, що передбачає існування одностайності 

згоди сторін щодо стратегічних фінансових та опе-

раційних рішень, пов’язаних з діяльністю. Для акці-

онерного товариства, товариства з обмеженою від-

повідальністю, товариства з додатковою відпові-

дальністю письмовою угодою буде статут, а для 

повного товариства і командитного товариства – 

засновницький договір.   
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Анотація. Охарактеризовано особливості основних моделей становлення та розвитку соціально 

відповідального підприємництва. Проведено порівняльний аналіз цих моделей, виділено їх позитивні риси 
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1. Вступ 

Побудова в Україні високоефективної ринкової 

економіки вимагає конструктивного діалогу влади, 

бізнесу та суспільства. Одним із ключових факторів 

такого діалогу є соціальна відповідальність бізнесу. 

Концепція соціальної відповідальності бізнесу ви-

никла у США в 50-ті роки минулого століття і на-

була широкої популярності в економічно розвине-

них країнах світу. В процесі свого розвитку у цих 

країнах сформувалася складна, але збалансована 

система регламентацій взаємостосунків підприєм-

ництва, влади та громадянського суспільства у сфе-

рі соціально-економічного розвитку країни, що 

суттєво відрізняється від країн, які перебувають на 

перехідному етапі свого розвитку. Мова йде про 

відмінності у системі та формах взаємовідносин 

при реалізації соціальної відповідальності суб’єкта-

ми підприємницької діяльності. Якщо для підпри-

ємств першої групи країн соціальна відповідаль-

ність є невід’ємним напрямом діяльності, то для 

інших соціально орієнтовані заходи є радше “ви-

нятком із правил”, ніж правилом. Недостатній рі-

вень розвитку соціальної відповідальності в цих 

країнах пояснюється недостатньою усвідомленістю 

суспільства і небажанням держави деконцентру-

вати владні повноваження.  

2. Огляд літературних джерел 

Тема соціальної відповідальності бізнесу стала 

наскрізним каменем багатьох наукових досліджень 

у 60-ті роки минулого століття. Наукова спільнота і 

діловий світ прийшли до висновку про необхідність 

підвищення “етичної свідомості” підприємців при 

проведенні ними ділових операцій та посилення їх 

відповідальності перед суспільством. Саме в цей 

час узагальнюються принципи створення нової ети-

ки підприємництва, яка б відповідала вимогам де-

мократичного суспільства, а не лише  максимізації  

прибутку.  Однак, розквіт наукової думки в галузі 

етики підприємництва розпочався значно пізніше ─ 

наприкінці 80-х років, коли стало  зрозуміло, що 

весь світ далі  піде шляхом ринкової економіки. На 

сьогоднішній день інтенсивні дослідження цієї про-

блеми здійснюються американськими та європейсь-

кими  дослідниками. Щодо вітчизняної науки, то 

для неї дана тематика є новою і малорозробленою. 

У сучасній науковій літературі є чимало праць, 

присвячених історії та теорії моральної свідомості, 

її ролі в економічній діяльності та проблемам фор-

мування теоретичних і методологічних засад управ-

ління і підприємництва. Серед авторів цих праць                 

Н. Ю. Волосковець [1], І. П. Кінаш [3], Л. П. Тич-

ковська [3], С.В. Мельник [4], Т.А. Тресвятська [4], 

Я. І. Мозговий [5], І. Г. Савченко [7] та ін. Автори-

тетним джерелом для даного дослідження послу-

жив посібник українських вчених О. Лазоренка,           

Р. Колишка та ін. “Посібник із КСВ. Базова інфор-

мація з корпоративної соціальної відповідальності” 

[6], в якому сформульовано авторські позиції щодо 

сутності корпоративної соціальної відповідально-

сті, визначено зиск, який дає її впровадження у біз-

нес практику, обґрунтовано методологічні та етичні 

основи управління і підприємництва. Важливим 

внеском у розробку теми  стала аналітична допо-

відь “Економічний діалог: партнерство заради успі-

ху” [2]. Авторами цієї доповіді було висловлено 

власне бачення сучасних об’єктивних передумов 

формування економічного діалогу між владою, біз-

несом та суспільством, його змісту, форм і методів 

налагодження. Проте, віддаючи належне здобуткам 

українських учених, зауважмо, що світовий досвід 

реалізації механізму соціальної відповідальності 

підприємництва є маловивченим, а можливості йо-
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го адаптації до реалій перехідної економіки прак-

тично не розглядаються. Ми вважаємо, що для 

активізації та поширення принципів соціально 

орієнтованого підприємництва у тих країнах, де рі-

вень його розвитку залишається недостатнім, окре-

мі форми з практики розвинених країн взаємодії 

інститутів громадянського суспільства, роль окре-

мих сторін та засоби їх участі в забезпеченні соці-

ального розвитку можуть бути адаптовані. Це доз-

волить не лише зміцнити безпеку умов та охорону 

праці на підприємствах, покращити соціальний 

стан працівників, підвищити культуру виробництва 

та рівень життя населення, а й дасть змогу за-

безпечити розвиток людського капіталу як одного з 

найбільш важливих ресурсів підприємництва. З 

цією метою узагальнимо теоретичні моделі соціаль-

ної відповідальності бізнесу, характерні для США 

та країн Європи.   

3. Американська модель  

корпоративної соціальної відповідальності: 

переваги та недоліки  
Американська модель соціальної відповідаль-

ності характеризується підходом, який передбачає 

розподіл частини прибутку підприємств на сус-

пільно-корисні цілі. Діяльність американських 

організацій ґрунтується на максимальній свободі і в 

багатьох сферах є саморегульованою. Соціально 

активна поведінка заохочується системою податко-

вих пільг і заліків, що закріплені на федеральному 

законодавчому рівні [4]. Хоча Уряд зацікавлений у 

посиленні системи соціального забезпечення, вирі-

шення більшої частини соціальних завдань він пе-

рекладає на місцевий рівень, на некомерційний сек-

тор і бізнес. Регіональні та місцеві органи держав-

ного управління за такого підходу змушені спільно 

з підприємницьким сектором вирішувати соціальні 

проблеми, тому соціально-відповідальна поведінка 

суб’єктів підприємництва сприймається в США 

практично як категоричний імператив [6, с. 5].  

Основними характеристиками американської 

моделі є: 1) вузькосфокусована спрямованість (вит-

рати на соціальні потреби як правило здійснюються 

лише на окрему сферу: молодь, освіта, екологія і т. 

ін.); 2) діловий характер (використовується здебіль-

шого для зміцнення іміджу компанії, покращення 

зв'язків із споживачами); 3) орієнтованість на міс-

цеве співтовариство (спрямованість на зміцнення 

статусу підприємства в районі його функціонува-

ння); 4) партнерський характер по відношенню до 

інших суб’єктів господарювання, органів місцевої 

влади, лідерів місцевого співтовариства; 5) “еко-

номність” у витратах; 6) волонтерський характер 

(заохочується соціальна активність співробітників 

компанії).  

Головним недоліком американської моделі кор-

поративного управління є ризик конфліктів інтере-

сів інвесторів, які прагнуть високих прибутків та 

керівників компанії, що орієнтуються на досягне-

ння короткотермінових цілей. Наслідки цього не-

рідко проявляються в спотворенні фінансової звіт-

ності [1, с. 195]. Крім того, оскільки соціальна ді-

яльність фірми не пов’язана з її основною діяль-

ністю, фірма може легко скорочувати витрати на 

соціальні цілі, в залежності від стратегії [3, с. 128]. 

Яскравим прикладом втілення американської мо-

делі є діяльність ВАТ “СУАЛ-холдинг” (Росія). До 

2004 р. компанія вкладала кошти у добродійні іні-

ціативи місцевих громад. Однак після 2004 р. прак-

тично всі філантропічні проекти компанії було ско-

рочено [1, с. 195].   

Незважаючи на певні недоліки американської 

моделі корпоративної соціальної відповідальності, 

зазначимо, що в умовах недостатньо розвиненого 

ринкового конкурентного середовища саме ця мо-

дель може мати широке застосування, оскільки во-

на: по-перше, легко апробується, а результати її 

реалізації часто є публічно-наочними, що формує 

позитивний імідж підприємства в очах інвесторів; 

по-друге, саме ця модель у разі грамотного її вті-

лення, знаходить найбільший відгук з боку населе-

ння, громадських організацій і персоналу, оскільки 

дозволяє цим суспільним групам сприймати під-

приємство як таке, що піклується про потреби меш-

канців регіону. Основними напрямами реалізації 

механізму соціальної відповідальності з використа-

нням американської моделі є [9]: екологічність під-

приємства, стабільність і надійність. 

Таким чином, визначимо, що, обираючи амери-

канську модель соціально-відповідальної поведін-

ки, суб’єкту підприємницької діяльності необхідно 

забезпечити залучення місцевої влади, громадських 

організацій і суспільства до процесу вибору об’єк-

тів соціального інвестування, а також відстежувати 

результат від цих вкладень.  

4. Особливості європейської моделі соціальної 

відповідальності бізнесу 

В європейських країнах, на відміну від США, 

соціальне підприємництво розглядається як “бізнес 

із соціальною місією”. При цьому на перший план 

виходить соціальний аспект, а вже потім – фінансо-

вий. Базовою ознакою європейської моделі соціаль-

ної відповідальності бізнесу є не корпоративний 

меркантилізм, а державний. Тобто держава зацікав-

лена в благополучному і стабільному суспільстві, 

що досягається більшою мірою за рахунок підви-

щення рівня соціальної захищеності та безпеки 

найманих працівників. Як наслідок, європейська 

модель соціально відповідальної поведінки здебіль-

шого адаптується найбільш крупними промисло-

вими підприємствами, які досягли певного рівня 

стабільності бізнесу. З погляду інвестора, ця мо-

дель є достатньо привабливою при оцінці соціально 

відповідальної поведінки компанії, оскільки може 

бути виміряною конкретними результатами, в тому 

числі й грошовими [5]. Європейська модель со-

ціальної відповідальності орієнтує підприємництво 

на три сфери прояву ініціативи – економіку, зай-

нятість та екологію. 

Поштовхом до розвитку соціальної відповідаль-

ності в Європі став закон, який зобов’язав пенсійні 

фонди інформувати населення про те, чи вкладають 

вони кошти, що надходять від пенсійних внесків у 

діяльність соціально орієнтованих компаній. Євро-

комісія запропонувала покласти в основу розвитку 
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соціальної відповідальності такі принципи: визна-

ння добровільного характеру; достовірність і про-

зорість методів; збалансований та всеосяжний під-

хід до корпоративної соціальної відповідальності; 

увага до особливостей і потреб малого та серед-

нього бізнесу; сумісність з існуючими міжнародни-

ми договорами та нормативами. Усвідомлення 

принципів державної політики у сфері соціальної 

відповідальності є вкрай важливим та актуальним, 

лише за умови дотримання цих принципів можна 

побудувати виважену й ефективну державну полі-

тику. Разом з тим, наведені принципи є дещо не-

повними та потребують уточнення для державної 

політики країн, які здійснюють ринкові перетво-

рення. 

Про актуальність та дієвість європейської мо-

делі соціальної відповідальності бізнесу свідчать 

результати дослідження, проведеного у 2007 р. 

Асоціацією менеджерів, згідно з яким від суб’єктів 

підприємництва, які прагнуть бути соціально відпо-

відальними, очікується соціально відповідальне 

ведення бізнесу в цілому, а не лише  добродійність. 

Так, до соціально відповідальної політики захист 

здоров’я і забезпечення працівників віднесли 76% 

респондентів; захист навколишнього середовища – 

72%; непричетність до хабарництва і корупції – 

53%. Причому лише 40% респондентів включили 

до соціально відповідальної поведінки підприєм-

ства підтримку добродійних організацій [8]. 

5. Відмінності у побудові моделей корпоративної 

соціальної відповідальності та можливості їх 

адаптації у транзитивних економіках 

Зважаючи на історичні, культурні, політичні та 

соціальні відмінності, характерні для розвитку 

США та країн Європи, об’єктивно існували певні 

(інколи значні) відмінності у побудові моделей кор-

поративної соціальної відповідальності, що визна-

чалися особливостями відносин підприємство-дер-

жава. Так, якщо діяльність американських суб’єктів 

підприємництва загалом визначається їх влас-

никами та керівниками, то діяльність європейських 

підприємств зазнає значного впливу з боку держав-

них органів влади та професійних об’єднань і регла-

ментується законними актами відповідних держав. 

Певним доповненням до викладеного може 

слугувати підхід І. Савченко, який виділяє дві мо-

делі реалізації соціальної відповідальності бізнесу: 

етатичну та ліберально-демократичну. Перша пе-

редбачає домінування зовнішніх важелів впливу на 

суб’єкт соціальної взаємодії шляхом обмеження 

його прав та свобод, а друга – узгодженість цілей 

всіх учасників соціальної взаємодії та визначення 

на цій основі спільної мети, як дієвого механізму 

підвищення соціальної відповідальності органів 

державного управління. Саме така модель, за його 

словами, супроводжується формуванням у грома-

дян почуття власної гідності, зменшенням соціаль-

ної агресії, пошуком соціальних механізмів узгод-

ження та досягнення суспільних цілей [7, с. 9]. По-

діляючи даний підхід, додамо, що саме друга мо-

дель дозволяє, по-перше, розвивати більш раціо-

нально-ефективне громадянське суспільство, а по-

друге, створює передумови для активізації соціаль-

ної відповідальності підприємництва. Проте, зазна-

чимо, що відправною точкою при розробці системи 

заходів, спрямованих на лібералізацію економіки, є 

визначення основних бар’єрів, які блокують сво-

боду підприємницької ініціативи і потребують усу-

нення. Важливим кроком у цьому напрямку має 

стати обмеження інституту державної влади тих 

гіпертрофованих функцій і фінансових важелів 

впливу, які дозволяють їй легко маніпулювати еко-

номічними процесами і роблять політичну діяль-

ність привабливою “сферою бізнесу” для різного 

роду монополістичних структур та політико-фі-

нансових груп.  

6. Висновки 

В американській моделі корпоративної соціль-

ної відповідальності переважає філантропічний під-

хід, що передбачає розподіл частини прибутку ком-

панії для фінансування суспільно-корисних ініціа-

тив. Такого роду добродійна діяльність часто не по-

в’язується з основною діяльністю компанії і може 

бути скорочена зі зміною політики фірми. В су-

часних умовах американська модель соціально 

відповідальної поведінки використовується доволі 

широко, оскільки вона досить легко втілюється в 

життя, а результати її реалізації є публічними, що 

формує позитивний імідж компанії. 

У відповідності до європейської моделі корпо-

ративної соціальної відповідальності, соціальна 

діяльність фірми є частиною її бізнес-стратегії, 

орієнтованої на підвищення інвестиційного іміджу 

та прибутку. Ця модель здебільшого адаптується 

найбільш крупними промисловими підприємства-

ми, які досягли певного рівня стабільності. З пог-

ляду інвестора, європейська модель є достатньо 

привабливою при оцінці соціально відповідальної 

поведінки, оскільки може бути виміряною конкрет-

ними результатами, в тому числі й грошовими. 

Ідеальної моделі побудови механізму корпора-

тивного управління соціальної відповідальності не 

існує – кожна з них має свої переваги та недоліки. 

Однак, можемо зазначити, що більш актуальною 

для перехідної економіки є американська, оскільки 

вона дозволяє, розвивати раціонально-ефективне 

громадянське суспільство та створює передумови 

для активізації соціальної відповідальності підпри-

ємництва. При цьому слід пам’ятати, що у фор-

мування моделі правильного формату взаємовід-

носин держава-бізнес-суспільство в першу чергу 

повинна бути зацікавлена держава.  
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Тімофєєнко Л. П. 

ВАРТІСТЬ КАПІТАЛУ ТА ПРИНЦИПИ ЇЇ ОЦІНКИ 
 

Анотація. Стаття присвячена сутнісним характеристикам підходів та методів оцінки 

власності та джерел фінансування діяльності підприємства. Розкриває переваги та недоліки дохідного, 

витратного, ринкового та опціонного підходів оцінки вартості капіталу підприємства. 

Ключові слова: капітал, вартість, оцінка вартості, дохідний, витратний, ринковий, опціонний 

методи оцінки, принципи оцінки капіталу, середньозважена вартість капіталу 

Timofeenko L. 

PRINCIPLES OF ASSESSMENT OF THE COST OF CAPITAL  

Summary. The article is devoted to the intrinsic characteristics of the conceptual approaches and methods 

for assessing property, and sources of funding for the company. Advantages and disadvantages of the income, 

cost, market, and optional approaches for the assessment of the cost of capital of the enterprise are exposed. 

Keywords: capital value, valuation, income, cost, market, optional methods for assessing capital, WACC 
 

1. Вступ 

Концепція оцінки вартості капіталу має ключо-

ве значення в аналізі інвестиційних проектів і вибо-

рі альтернативних варіантів фінансування діяльно-

сті підприємства, при визначенні вартості об'єкта в 

процесі приватизації, а також при купівлі або про-

дажу бізнесу (підприємства). 

Загальною метою статті є розгляд основних ме-

тодичних підходів до оцінки вартості капіталу під-

приємства та відповідності підходів оцінки вартості 

капіталу та їх основних методів.  

Актуальність теми оцінки вартості капіталу 

підприємства зумовлена зміною зовнішньої ко-

н’юнктури ринку, приходом іноземного інвестора, 

збільшенням угод щодо злиття і поглинання, опти-

мізацією структури власності держави, адекватної 

оцінки підприємств, що підлягають приватизації, а 

також пошуком джерел фінансування для більш 

ефективної діяльності українських підприємств. 

У статті розглянуті основні підходи оцінки вар-

тості капіталу та висвітлені переваги та недоліки 

дохідного, витратного, ринкового і опціонного під-

ходів оцінки вартості капіталу, а також подано за-

гальну процедуру оцінки вартості компанії з вико-

ристанням методу WACC. 

2. Огляд літературних джерел 

Проблемі оптимізації капіталу в сучасній еко-

номіці приділяється велика увага. Проблемою оцін-

ки вартості підприємства займалися такі англійські 

вчені, як Дж. Харвей, Д. Потінкін, американські 

спеціалісти М. Скот, Дж. Фрідман, Н. Ордуєй,            

Г. Харрісон. Серед відомих дослідників цієї проб-

леми слід відзначити Є. Брігхема, И. А. Бланка,        

О. Батура, Е. С. Воробйов, В. В. Ковалев, В. Кириленко, 

Л. Кириленко, Т.В. Момот, Е. В. Негашев, Ю. М. Сто-

янова та інші. 

3. Методичні підходи оцінки вартості капіталу 

Кожне джерело фінансування має свою вартість, 

наприклад, треба платити відсотки за банківський 

кредит. При великому виборі джерел фінансування 

менеджер повинен вибрати оптимальний варіант. 

Концепція вартості капіталу передбачає визна-

чення мінімального рівня доходу, необхідного для 

покриття витрат з підтримки даного джерела фі-

нансування і який не принесе збитку. 

Вартість капіталу – грошова сума, яку потрібно 

сплатити за отримання майнових прав у конкрет-

них умовах місця і часу. 
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Фінансовий менеджер повинен знати вартість 

капіталу своєї компанії, оскільки: 

1. Вартість власного капіталу – віддача на вкла-

дені інвесторами ресурси, може бути використана 

для визначення ринкової оцінки власного капіталу 

та прогнозування можливої зміни цін на акції фір-

ми в залежності від зміни очікуваних значень при-

бутку та дивідендів. 

2. Вартість позикових коштів асоціюється з від-

сотками, які сплачує підприємство, тому потрібно 

вміти вибирати найкращу можливість з декількох 

варіантів залучення капіталу. 

3. Максимізація ринкової вартості фірми є 

основним завданням управлінського персоналу, 

досягається в результаті дії низки факторів, зокрема 

за рахунок мінімізації вартості всіх джерел, які 

використовує підприємство для фінансування своєї 

фінансово-господарської діяльності. 

4. Вартість капіталу є одним з ключових чинни-

ків при аналізі інвестиційних проектів. 

Основними принципами оцінки капіталу є: 

принцип попередньої поелементної оцінки вартості 

капіталу; принцип узагальнюючої оцінки вартості 

капіталу; принцип порівнянності оцінки вартості 

власного і позикового капіталу; принцип динаміч-

ної оцінки вартості капіталу; принцип взаємозв'язку 

оцінки поточної та майбутньої середньозваженої 

вартості капіталу підприємства. 

При оцінці ринкової вартості підприємства в 

українській практиці використовують три основні 

підходи: витратний, прибутковий та ринковий під-

хід. У міжнародній практиці для визначення варто-

сті бізнесу використовують чотири методичних 

підходи: витратний, прибутковий, ринковий (порів-

няльний) і опціонний. 

Сутність витратного підходу полягає в оцінці 

вартості підприємства з точки зору витрат на його 

створення за умови, що воно в подальшому зали-

шиться діючим. Як правило, теперішнього або май-

бутнього власника цікавить здатність підприємства 

створювати додаткову вартість і наявність переваг і 

вигод від володіння цим активом у майбутньому, 

тому сутність дохідного підходу - у визначенні часу 

і розмірів доходів, який буде отримувати власник, і 

з яким ризиком це пов'язано. 

Сутність порівняльного підходу полягає в зіс-

тавленні вартості підприємства, яке підлягає оцінці 

з вартістю інших аналогічних підприємств. Для 

більш точної та обґрунтованої оцінки підприємства 

потрібен комплексний підхід з використанням всіх 

трьох підходів, що дозволить усунути однобічність 

розглянутих підходів. 

Даним методичним підходам оцінки вартості 

капіталу підприємства притаманні відповідні мето-

ди її оцінки (рис.1). 

Опціонний підхід до оцінки вартості компанії 

отримав своє поширення на Заході зовсім недавно і 

в Україні поки що не використовується. Застосува-

ння опціонних моделей ціноутворення дозволяє 

моделювати і оцінювати вартість різних фінансово-

економічних об'єктів із змінним рівнем ризику, 

оцінка і моделювання яких іншими підходами не-

коректні і практично не можливі. Сфери застосува-

ння опціонного підходу такі: при оцінюванні права 

на розробку та комерційну експлуатацію запасів 

природних копалин; вартості патентів; вартості 

підприємства, діяльність якого тільки починається і 

пов'язана з виведенням на ринок принципово но-

вого продукту; вартість акціонерного капіталу ком-

паній, що знаходяться на межі банкрутства. 

З появою опціонів та інших деривативів інвес-

тори отримали право приймати рішення, завдяки 

яким вони могли з вигодою для себе скористатися 

вдалим збігом обставин або зменшити втрати. І 

таке право, як засвідчує Т.В. Момот, в умовах не-

визначеності володіє вартістю [4, с. 157]. 

Вибираючи необхідні методи для проведення 

процесу оцінки бізнесу, необхідно оголошувати 

переваги і недоліки, які несе в собі кожен підхід та 

метод (табл. 1). 

Теж слід зазначити, що в міжнародній практиці 

поширення одержали методи оцінки вартості під-

приємства з результуючими показниками діяльно-

сті компанії, які скомпоновані у певні групи.                 

О. Щербаков пропонує групувати методи оцінки за 

такими групами: 

 

 

Рис. 1.  Відповідність підходу оцінки капіталу та його основних методів 

 

Поняття 
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1. Метод оцінки, що базується на грошових по-

токах (FCF - Free Cash Flow, ECF - Equity Cash Flow, 

CCF - Capital Cash Flow, FTE - Flow to Equity); 

2. Методи, що базуються на чистій приведеній 

вартості (NPV - Net Present Value, APV - Average 

Present Value); 

3. Методи, що базуються на доданій вартості 

(EVA - Economic Value Added, MVA - Market Value 

Added) [7, с.46-54]. 

Остаточний вибір необхідних методів прово-

диться з позицій здорового глузду. Наприклад: 

 якщо мета оцінки – визначення ліквідацій-

ної вартості, то застосування методу компанії-ана-

лога і застосування методів дохідного підходу під-

ходів не має сенсу. 

 інвестиційна вартість буде визначатися ме-

тодами дохідного підходу. 

Коли вибір необхідних методів оцінки відбувся, 

у хід вступають розрахункові процедури. По закін-

ченню процесу розрахунків з'являються 2-3 цифри 

(в залежності від числа обраних методів), які відоб-

ражають вартість підприємства. Підсумкова ве-

личина вартості підприємства визначається одним з 

двох базових методів: математичним зважуванням і 

суб'єктивним (експертним) зважуванням. При вибо-

рі питомої ваги кожного оцінювального методу 

враховуються такі чинники: 

 характер бізнесу і його активів; 

 мета оцінки та метод, який використову-

ється для визначення вартості; 

 кількість і якість даних, що підкріплюють 

кожний метод. 

Фактори, що впливають на вартість капіталу нас-

тупні: рівень прибутковості інших інвестицій, рі-

вень ризику даного капітального вкладення, джере-

ла фінансування. 

Основними джерелами коштів є: внутрішні 

джерела - (кошти власників або учасників у вигляді 

статутного капіталу, нерозподіленого прибутку та 

фондів власних коштів); зовнішні джерела – пози-

кові кошти (позики банків і інших інвесторів), тим-

часово залучені кошти (кредитори). 

Поточні активи фінансуються за рахунок корот-

кострокових джерел, а кошти тривалого користу-

вання – за рахунок довгострокових джерел коштів. 

Завдяки цьому оптимізується загальна сума витрат 

по залученню коштів. 

Кожне джерело коштів має свою ціну як суму 

витрат для реалізації такого джерела. Показник, що 

характеризує ціну капіталу, авансованого в діяль-

ність компанії, називається середньозваженою ці-

ною капіталу (Weighted Average Cost of Capital, 

WACC) і розраховується за формулою середньої 

арифметичної зваженості: 

1

n

i i

j

WACC k d , 

де   ki – вартість i-гo джерела засобів (абс. од.); 

di – питома вага i-гo джерела засобів у загальній 

сумі (%). 

На значення показника впливають не тільки 

внутрішні умови діяльності компанії, але і зовніш-

ня кон'юнктура фінансового ринку. Так, при зміні 

процентних ставок змінюється та необхідна акціо-

нерам норма прибутку на інвестований капітал, що 

впливає на значення WACC. 

У процесі стабілізації видів діяльності, масшта-

бів виробництва, зв'язків з контрагентами поступо-

во складається певна структура джерел, оптимальна 

для конкретної компанії. У найбільш простому ви-

падку можна говорити про деяке оптимальне співвід-

ношення між власними і позиковими засобами. 

Умовно можна вважати, що у стабільно діючої ком-

 

Таблиця 1 

Переваги та недоліки підходів оцінки вартості капіталу  

 

Підхід Перевагиа Недолікии 

1. Єдиний метод, що враховує майбутні 

очікування 

1. Трудомісткий прогноз 

Дохідний 
2. Враховує ринковий аспект (дисконт 

ринковий) враховує економічне старіння 

2. Частково має імовірнісний характер 

1. Ґрунтується на реально існуючих активах 1. Часто не враховує вартість НМА та goodwill 

2. Статичний, немає обліку майбутніх 

очікувань 
Витратний 

2. Особливо придатний для деяких видів 

компаній 

3. Не розглядає рівні прибутку 

1. Повністю ринковий метод 1. Заснований на минулому, немає обліку 

майбутніх очікувань 

2. Необхідний цілий ряд поправок 
Ринковий 

2. Відбиває нинішню реальну практику 

купівлі 3. Важкодоступні дані 

1. Враховує високий ступінь мінливості 

ринку 

1. Підтримка зайвої гнучкості в рішеннях мо-

же призвести до втрати стратегічних орієнти-

рів (частого перегляду планів компанії) 

2. Вимагає команди висококваліфікованих 

інвестиційних менеджерів 

Опціоний 2. Дає кількісну оцінку невідчутним 

стратегічним можливостям 

3. Відсутність практики і досвіду застосу-

вання цього підходу в українських компаніях 
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панії зі сформованою системою фінансування се-

редньозважена вартість капіталу залишається пос-

тійною при деякій зміні обсягів інвестиційних ре-

сурсів, які залучаються до капіталу підприємства. 

Однак після досягнення певної межі вона зростає. 

Гранична вартість капіталу є функцією обсягу фі-

нансових ресурсів, які залучає підприємство для 

своєї діяльності, а відповідний графік має вигляд, 

представлений на рис. 2. 

Процедура визначення середнього значення 

вартості капіталу доволі проста, необхідно вико-

ристовувати баланс фірми, щоб визначити частку 

кожного джерела фінансування. 

Якщо підприємство залучило капітал за раху-

нок випуску акцій і довгострокових облігацій, які 

відображаються в балансі на певну дату та за но-

мінальною вартістю, то за умови котирування акцій 

на біржі необхідно враховувати їх ринкову вар-

тість, розраховуючи середньозважену вартість капі-

талу, так як в цьому випадку збільшується частка 

даної частини капіталу, в порівнянні з іншими ком-

понентами структури капіталу підприємства. Тому 

для розрахунку WACC бажано використовувати част-

ки, розраховані на базі ринкових цін цінних папе-

рів, що і буде відображати реальну ринкову ситуа-

цію. Загальна процедура оцінки компанії з викорис-

танням методу розрахунку WACC показана на рис.3 [6]. 

 

4. Висновки 

Адекватна оцінка вартості капіталу підприєм-

ства особливо потрібна в державному секторі еко-

номіки і залишається актуальною темою для оцінки 

ринкової вартості підприємств, які підлягають при-

ватизації. 

Для застосування опціонного методу оцінки 

вартості бізнесу потрібно вдосконалювати роботу 

фондового ринку України, сприяти детенізації еко-

номіки і спонукати підприємства для первинного 

 

 

Рис. 2. Графік граничної вартості капіталу підприємства 

WACC 

Об’єм залучених фінансових ресурсів 

 

 

Рис.3. Загальна процедура оцінки вартості компанії з використанням методу WACC 

 

Робиться пропозиція про цільову 

структуру капіталу на 

передбачений період і про кінцеву 

вартість 

Розраховується WACC 

Розраховується вартість боргових 

зобов’язань акціонерного капіталу 

з урахуванням передбачуваної 

структури капіталу 

Розраховують грошові потоки до сплати податків і відсотків на 

весь передбачу вальний період 

Віднімається прогнозована сума податків, розрахована на основі 

грошових потоків до сплати відсотків („податки без левериджу”) 

Розраховується підсумковий вільний грошовий потік за рік і 

кінцева вартість 

Після віднімання податків без левериджу проводиться 

дисконтування річного грошового потоку і кінцевої вартості з 

використанням значення WACC у якості ставки дисконту, у 

результаті чого отримується значення вартості підприємства 

Віднімаються боргові зобов’язання за їх ринковою вартістю 

Результат: вартість акціонерного капіталу 
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розміщення акцій, по-перше на українських фондо-

вих біржах, а в подальшому і IPO на, акредитова-

них Державною Комісією по цінним паперам та 

фондовому ринку, зарубіжних ринках капіталу. 

Для того щоб знизити вартість залучуваного 

власного капіталу і забезпечити більш ефективне 

його функціонування у фінансово-господарської ді-

яльності підприємства в умовах ринку, йому необ-

хідний вихід на фондовий ринок. На сьогоднішній 

день багато великих українських компанії зацікав-

лені в IPO і з цією метою структурують свої активи, 

готують цінні папери до лістингу на біржі, забез-

печують більш прозоре корпоративне управління і 

ведення бізнесу, що забезпечить їм нових інвес-

торів, зниження витрат по залученню капіталу та 

підвищенню вартості компанії в цілому. 
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ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ – ПРОБЛЕМИ ЙОГО ВИЗНАЧЕННЯ  

ТА ФОРМУВАННЯ 
 

Анотація. Досліджено поняття „власний капітал”, фактори впливу на його розмір і структуру 

та його оптимальна частка у загальному капіталі підприємства. 

Ключові слова: власний капітал, позитивний і негативний вплив, оптимальне співвідношення 

власного і позикового капіталу 

Savchenko O., Tcygan R. 

PROBLEMS OF DEFINITION AND ACCUMULATION OF OWN CAPITAL 

Summary. A category "own capital" is investigated, with determinants of its size and structure as well as  

optimum share in the total capital of the enterprise analyzed in detail. 

Keywords: own capital, positive and negative effects, an optimum “own/borrowed” capital ratio 

 

1. Вступ 

Значення власного капіталу для підприємства 

надзвичайно велике, оскільки він виступає основою 

функціонування будь-якого підприємства. Він має 

надзвичайне значення для суб’єктів господарюва-

ння, так як є запорукою фінансової стійкості і ста-

більності розвитку кожного суб’єкта господарюва-

ння. На сьогоднішній день існує ряд проблем, по-

в’язаних з визначенням самого поняття „власний 

капітал”, формуванням його ефективної структури 

та визначенням оптимального значення питомої ва-

ги власного капіталу в загальному капіталі підпри-

ємства. 

Проблемам аналізу власного капіталу приділя-

ється значна увага в роботах вітчизняних науковців 

і практиків, таких як Б. Є. Грабовецький [4],            

Г. В. Савицька [5], О. І. Вівчар [8], О. О.Терещенко 

[6] та інші.  

Метою дослідження є узагальнення інформації 

про власний капітал, аналіз впливу його складових 

на структуру власного капіталу та визначення опти-

мального співвідношення власного і залученого ка-

піталу підприємства. 

Завданням статті є дослідити поняття “власний 

капітал”, його структуру та роль у загальному ка-

піталі підприємства. 

2. Дослідження сутності поняття „власний 

капітал” та його функцій 

Власний капітал – це ресурси, які підприємство 

має у своєму розпорядженні і які воно не повинно 

повертати початковим власникам (засновникам) че-

рез деякий час. Але наведене визначення власного 
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капіталу не єдине. В економічній літературі існує 

багато підходів до визначення поняття „власний ка-

пітал” (табл.1). 

Таким чином, більшість авторів сходяться на 
думці, що власний капітал виступає базою створе-
ння підприємства і є основним фінансовим джере-
лом задоволення потреб підприємства на початко-
вих стадіях його розвитку. На нашу думку, власний 
капітал, за умови його ефективного використання, 
виступає фундаментом стабільного функціонува-
ння суб’єкта господарювання, гарантом його пла-
тоспроможності та фінансової стійкості. 

Власний капітал є основою для початку і про-
довження господарської діяльності будь-якого під-
приємства, він є одним із найістотніших і найваж-
ливіших показників, оскільки виконує такі функції: 

- самостійності і влади;  
- відповідальності та захисту прав кредиторів;  
- довготермінового кредитування;  
- фінансування ризику;  
- кредитоспроможності;  
- компенсації понесених збитків;  
- розподілу доходів і активів (рис. 1) [8, с. 148].  
Отже, можна зробити висновок, що власний ка-

пітал виступає не лише фінансовою базою госпо-
дарської діяльності підприємства, а й відіграє дуже 
важливу роль для власників (визначає їх ступінь 
влади та впливу на керівництво підприємства, їх 
частка у капіталі береться до уваги при ліквідації), 
кредиторів (впливає на їх рішення щодо надання 
або ненадання кредитів) та самого підприємства. 

3. Структура власного капіталу 
У світовій практиці, залежно від економіко-

правового характеру у формуванні капіталу під-
приємства, розрізняють наступні поняття – вклади 
й додаткові внески засновників. Вкладами можуть 
бути грошові кошти, основні засоби та інші мате-
ріальні цінності, нематеріальні активи, цінні папе-
ри, які вносяться засновниками до капіталу під-
приємства та надаються в повне господарське роз-

порядження суб’єкта господарювання. Додатковий 
внесок – це частка засновника в інших формах 
власного капіталу підприємства – резервному 

(страховому) чи нерозподіленому прибутку (непок-
ритому збитку), яка в основному виконує функцію 
інвестування [7, с. 56]. 

В структурі власного капіталу можна виділити 
дві основні складові: 

1. Інвестиційний капітал – це капітал, який 
власники інвестували у підприємство у формі ста-
тутних внесків засновників. Інвестиційний капітал 
включає в себе номінальну вартість простих і при-
вілейованих акцій, а також додатковий капітал у 
вигляді емісійного доходу, іншого вкладеного капі-
талу, безоплатно одержаних необоротних активів та ін. 

2. Накопичений капітал – капітал створений на 
підприємстві, крім того, який було авансовано 
власниками в процесі створення підприємства. Він 
знаходить своє відображення у вигляді статей, що 
виникли в результаті розподілу чистого прибутку – 
нерозподілений прибуток, резервний капітал та ін. 

Згідно з П(С)БО № 2 „Баланс”, власний капітал 
включає в себе такі складові: 

1. Статутний капітал – це капітал, сума якого 
визначається в установчих документах і підлягає 
обов'язковій реєстрації у державному реєстрі гос-
подарюючих одиниць. Статутний капітал виступає 
первісним джерелом інвестування і формування 
майна підприємства. 

Статутний капітал забезпечує регулювання 
відносин власності та управління підприємством, 
його розмір не може бути меншим за встановлену 
законодавством суму. Статутний капітал – це зафік-
сована в установчих документах загальна вартість 
активів, які є внеском власників (учасників) до 
капіталу підприємства. 

2. Пайовий капітал – це статутний капітал, який 
формується у споживчих товариствах, колективних 
сільськогосподарських підприємствах, кооперати-
вах за рахунок пайових внесків. 

 

Таблиця 1 

Розкриття поняття “власний капітал” різними авторами 

 

№ Автори Визначення  Джерело 

1 П(С)БО  5  "Звіт про 

власний капітал" 

Власний капітал – це частина в активах підприємства, що 

залишається після погашення його зобов’язань. 

[1, с.11] 

2 Городня Т. А. Власний капітал підприємства –  нагромаджений шляхом 

збереження запас економічних благ у формі грошових коштів 

та реальних капітальних товарів, що залучається його влас-

никами в економічний процес як інвестиційний ресурс і чи-

нник виробництва з метою отримання доходу.  

[9, с.251] 

3 Стельмах М. Власний капітал – це основна економічна база створення та 

розвитку підприємства, яка в процесі свого функціонування 

забезпечує потреби підприємства в джерелах фінансування 

його активів. 

[10, с. 340] 

4 Вівчар О. Й. Власний капітал підприємства – це фінансові ресурси, які 

воно вкладає для організації та фінансування господарської 

діяльності. 

[8, с.146] 

5 Бобяк А. П. Власний капітал – це власні джерела підприємства (фірми, 

компанії), які вкладені засновниками або залишені ними на 

підприємстві з уже оподаткованого прибутку. 

[7, с. 56] 
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3. Додатковий капітал – відображає наявність і 
рух в акціонерних підприємствах так званого емі-
сійного доходу, тобто різниці між продажною і но-
мінальною вартістю випущених акцій. Додатково 
вкладений капітал також включає в себе інший до-
датковий капітал.  

4. Резервний капітал – це капітал, який утво-
рюється на підприємствах завдяки чистому нероз-
поділеному прибутку на умовах, зафіксованих в 
установчих документах. За величиною резервного 
капіталу судять про запас фінансової міцності під-
приємства. Відсутність або недостатню його вели-
чину розглядають як фактор додаткового ризику 
вкладення капіталу у підприємство [5, с. 452] 

5. Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) 
– це прибуток, реінвестований у підприємство, або 
непокритий збиток, тобто, це кінцевий результат 
діяльності підприємства у звітному періоді. 

6. Вилучений капітал – це елемент власного 

капіталу, який наявний у разі зменшення госпо-

дарськими товариствами своїх статутних капіталів і 

є собівартістю акцій власної емісії або часток, ви-

куплених товариством у його учасників. Сума ви-

лученого капіталу підлягає вирахуванню під час 

визначення підсумку власного капіталу.  
7. Неоплачений капітал – це сума заборгова-

ності власників (акціонерів, учасників) господарсь-
ких товариств будь-якого типу за внесками до ста-
тутного капіталу. Ця сума вираховується при виз-
наченні підсумку власного капіталу; її динаміка ха-
рактеризує покриття статутного капіталу підпри-
ємства реальними фінансовими ресурсами, які на-
дійшли від власників [8, с. 50]. 

Кожна складова власного капіталу може впли-
вати на його розмір позитивно або негативно в за-
лежності від економічного змісту такої складової.  

 

Рис. 1. Функції власного капіталу [узагальнено автором за джерелом 8] 
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Так, зростанню розміру власного капіталу 
сприяє збільшення розміру статутного, пайового, 
додатково вкладеного, резервного капіталу та не-
розподіленого прибутку. Зростання обсягів вилуче-
ного, неоплаченого капіталу та непокритих збитків, 
навпаки, спричинюють зменшення розміру власно-
го капіталу (рис. 2). 

Власний капітал має надзвичайно важливе зна-
чення для підприємства. У першу чергу, він є ви-
мірником його ринкової вартості, так як служить 
грошовим еквівалентом його чистих активів.  

У той же час розмір власного капіталу впливає 
на обсяги прибутку підприємства, так як більша 
кількість вкладених в суб'єкт господарювання фі-
нансових, матеріальних та інтелектуальних ресур-
сів сприяє більшій рентабельності підприємства. 

Таким чином, власний капітал підприємства є 
найважливішим чинником розвитку підприємства, 
безпосередньо впливає на прибутковість суб'єкта 
господарювання та його ринкову вартість.  

4. Питання оптимального співвідношення 

власного і залученого капіталу 
Дуже важливим для підприємства є питання 

оптимального співвідношення власного і позико-

вого капіталу. В економічній літературі існує по-
казник, який характеризує ступінь фінансової стій-
кості суб'єкта господарювання, – коефіцієнт спів-
відношення власного і позикового капіталу. Він по-
казує, скільки грошових одиниць власного капіталу 
припадає на одну грошову одиницю позикового ка-
піталу. Рекомендаційний значення цього показника 

– більше одиниці [4, с. 234]. Тобто, в ідеалі підпри-
ємство повинно мати такий обсяг власного капі-
талу, який, би дорівнював обсягу позикових ресур-
сів або ж  перевищував його. 

Результати досліджень підтверджують, що 
ефективне функціонування підприємств ґрунтуєть-
ся на правильно обраній та сформованій структурі 
капіталу. Зниження частки власного капіталу спри-
чинює погіршення кредитоспроможності підприєм-
ства і негативно впливає на ринкову вартість су-
б’єкта господарювання. Так, І. О. Бланк зазначає, 
що оптимальна структура капіталу – це таке спів-
відношення використання власних і залучених дже-
рел, за якого забезпечується найбільш ефективна 
пропорційність між коефіцієнтом фінансової рента-
бельності та коефіцієнтом фінансової стійкості, 
тобто максимізується його ринкова вартість [2]. 

 

 

Рис. 2 Вплив складових власного капіталу на його розмір [авторська розробка] 
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5. Висновки 
Власний капітал відіграє дуже важливе значе-

ння для підприємства і є найважливішим чинником 
розвитку підприємства, безпосередньо впливає на 
прибутковість суб'єкта господарювання і його рин-
кову вартість. Збільшення власного капіталу мож-
ливе за умови росту величини складових, які пози-
тивно впливають на його розмір та мінімізації тих 
елементів, які спричинюють на нього негативний 
вплив. Оптимальну структуру капіталу підприємст-
ва визначити доволі складно, але більшість літера-
турних джерел вказують на те, що, з метою забез-
печення фінансової стійкості суб’єкта господарю-
вання, частка власного капіталу повинна бути біль-
ша, ніж 50 %. Але загалом, власний капітал є новою 
економічною категорією і ще не достатньо вивче-
ний, тому необхідно продовжувати дослідження в 
цьому напрямі. 
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1. Вступ 

Ціна була й залишається основним інструмен-

том, який забезпечує пропорційність розвитку ви-

робництва, а також єдність інтересів суб’єктів рин-

кових відносин. Категорії вартості й ціни є осново-

положними в економічній системі. На основі вияв-

лення сутнісних особливостей ціноутворення, виз-

начення структури ціни, цінових пропорцій форму-

ється підґрунтя для аналізу структури економіки, її 

проблем, можливостей та перспектив соціально-

економічного розвитку. 
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Незважаючи на беззаперечну актуальність 

проблеми ціноутворення в умовах трансформації 

економічних систем, більшість наукових дослід-

жень мають емпіричний характер, вбачається не-

достатня розробленість теоретичних проблем. Роз-

виток механізмів ціноутворення в сучасних умовах 

зумовлює необхідність їх віддзеркалення в еволю-

ції теорії ціни. Це, у свою чергу, потребує створе-

ння теоретичних передумов для подальшого роз-

витку процесів ціноутворення. Саме таким чином 

реалізується єдність розвитку теорії та практики. 

Представники багатьох економічних шкіл і нап-

рямів, досліджуючи процеси товарного виробницт-

ва, піднімали питання про причини та чинники, які 

визначають співмірність товарів і пропорції обміну. 

Залежно від того, що береться за основу формуван-

ня ціни, існують різні концептуальних підходи до 

ціноутворення. Найбільш поширеними в економіч-

ній науці є підходи, що базуються на трудовій тео-

рії вартості (А. Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс, Ф. Ен-

гельс), теорії трьох факторів виробництва (Ж. Б. Сей, 

Ф. Бастіа), теорії витрат виробництва (Т. Мальтус),  

теорії граничної корисності (К. Менгер, О. Бем-

Баверк, Ф. Візер та ін.), теорії граничної про-

дуктивності факторів виробництва (Дж. Кларк), 

неокласичній теорії цінності або вартості (А. Маршалл,  

П. Самуельсон та ін.), маркетинговій концепції ці-

ноутворення (Ф. Котлер). Різноманітність наукових 

підходів свідчить про те, що теорія вартості й ціни 

є однією з найбільш розвинутих економічною нау-

кою.  

Вирішальна роль у розробці сучасної теорії ці-

ни на основі синтезу різних підходів і теорій на-

лежить А. Маршаллу, який підкреслив: „Ми могли 

б на однакових підставах сперечатися про те, чи ре-

гулюється вартість корисністю або витратами ви-

робництва, як і про те, чи розрізає шматок паперу 

верхнє або нижнє лезо ножниць” [1, с. 309].  Одна 

із заслуг А. Маршалла полягає в запропонованому 

ним розмежуванні короткострокового й довгостро-

кового періодів: „Річ у тім, що вплив змін у вит-

ратах виробництва вимагає для свого виявлення, як 

правило, більше часу, аніж вплив змін у попиті” [1, 

с. 310]. Це дозволило не протиставляти, а поєднати 

окремі положення різних теорій, обґрунтувати за-

гальну концепцію вартості й ціни. 

Проблематика вартості й ціни розкривається в 

працях відомих вітчизняних вчених та вчених із 

близького зарубіжжя, які основну увагу у своїх дос-

лідженнях приділяють аналізу ціноутворення в умо-

вах перехідної економіки. Найбільший внесок у 

розв’язання цієї проблеми зробили А. Гальчинський,          

В. Геєць, О. Гош, А. Гриценко, Р. Ентов, П. Єщенко, 

В. Кириленко, А. Коган, С. Мочерний, Р. Цвильов, 

А. Чухно, Ю. Яковець та ін. Проте залишаються 

дискусійними низка фундаментальних питань, зок-

рема, щодо сутнісного вираження вартості, виділе-

ння її чинників, співвідношення категорій вартості 

та цінності. Постіндустріальна трансформація еко-

номічних систем зумовлює необхідність корегу-

вання наукових підходів до сутнісного розуміння 

вартості й ціни та дослідження їх чинників. Існує 

необхідність подальшого напрацювання теоретико-

методологічної бази досліджень процесів ціноутво-

рення. 

Це й зумовило мету нашої статті – розкрити 

дискусійні аспекти теорії ціноутворення та окрес-

лити перспективи її розвитку в сучасних умовах. 

2. Концептуальні витоки сучасної теорії ціни 

На основі аналізу термінології, прийнятій у за-

рубіжній науковій літературі, а також вітчизняній 

літературі XIX – початку ХХ ст. можна зробити 

висновок, що сучасна теорія ціни є логічним про-

довженням тієї частини економічної теорії, яку ви-

датні представники економічної думки називали 

теорією цінності. Класична політична економія 

сформулювала положення про працю як субстан-

цію цінності, яка робить товари співмірними. У пе-

рекладах відомих праць А. Сміта, Д. Рікардо,           

Ж. Б. Сея, О. Бем-Баверка, К. Менгера, англійське 

слово „value”, французьке „valeur” і німецьке „wert” 

трактувались як „цінність”. Термін „вартість” поча-

ли використовувати радянські автори в перекладах 

творів К. Маркса й Ф. Енгельса. У 30-х рр. ХХ ст. 

більшість радянських економістів почали надавати 

цьому терміну нормативного значення. Були відре-

даговані також переклади праць А. Сміта й Д. Рі-

кардо [2, с. 38]. За допомогою терміну „вартість” 

було набагато простіше втілювати в життя догму 

про те, що вона означає уречевлену в товарі сус-

пільну працю і нічого більше.   

Загалом в англійській мові найбільш пошире-

ними трактуваннями економічної категорії „value” 

є: а) цінність; справедливе відшкодування, справед-

лива оцінка; б) важливість, цінність, корисність;            

в) ринкова вартість, ціна (наприклад, at a certain 

value – за певною ціною; contract value of the goods 

– вартість товарів за контрактом); г) вартість (на-

приклад, surplus value – додана вартість) [3]. Таким 

чином, там немає принципового розмежування ка-

тегорій цінності та вартості. 

Також в оригіналі „Капіталу” К. Маркса основ-

ний закон формулюється як „Wertgesetz”. Хоча 

вартість, тобто витрати виробництва в німецькій 

мові виражається словом „Kosten”. Проте К. Маркс 

використав інший термін, не „Kosten”, а „Wert” – 

цінність, справедливе відшкодування. У первинно-

му перекладі на російську мову (а також у працях 

багатьох радянських економістів 20-х рр.) слово 

„Wertgesetz” перекладалось як „закон цінності”, а 

не „закон вартості” [4, с. 89].  

Крім того, дещо логічнішим виглядає визна-

чення однієї з основних властивостей товару, опи-

саних К. Марксом, – здатності задовольняти пот-

реби споживачів – як його споживчої цінності, а не 

споживчої вартості. У К. Маркса є окремі тези, які 

розкривають важливе значення споживчої вартості 

(цінності) не лише в системі ринкових відносин, 

але й у процесі суспільного відтворення загалом: 

„Споживчі вартості утворюють речовий зміст 

багатства, якою б не була його суспільна форма” [5, 

с. 44], „…річ не може бути вартістю, не будучи 

предметом споживання, якщо вона нікому не пот-

рібна, то й затрачена на неї праця даремна, не вва-
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жається працею і тому не утворює ніякої вартості” 

[5, с. 49]. Отже, певна праця може не утворювати 

ніякої вартості, якщо товар не є корисним. Таким 

чином, у моделі К. Маркса існує певна супереч-

ність: з однієї сторони, товар – це вираження праці, 

з іншої – цінність, корисне матеріальне благо. Але 

на ринку споживач сплачує лише одну ціну, а не 

дві (одну за затратами праці, другу – за її ре-

зультатами, які можуть бути або ж не бути 

корисними для суспільства). Насправді ринкова ці-

на ніби об’єднує ці два чинники, незважаючи на де-

яку їх суперечність у Марксовому підході. 

Хоча зрозуміло, що в Маркса споживча вар-

тість є об’єктивною, абстрактною якістю будь-яко-

го товару чи послуги, проблема вартості (цінності) 

та ціни повинна розв’язуватись не шляхом про-

тиставлення, а шляхом узгодження, поєднання різ-

них підходів. 

Слід підкреслити, що не зовсім коректною є 

наукова позиція окремих авторів, згідно з якою 

цінність є певною мірою синонімом корисності й 

стосується лише поведінки споживача. Наприклад, 

у колективній праці за ред. В. Базилевича стверд-

жується, що „неокласики оцінку ступеня корисно-

сті блага індивідом подають як цінність… Цінність 

має лише те, що є цінним в очах покупця, чиї су-

б’єктивні оцінки і є основою для визначення ви-

робленого блага як вартості” [6, с. 141]. Насправді 

ще представник австрійської школи маржиналізму 

О. Бем-Баверк підкреслював наявність суб’єктив-

них оцінок товару усіма учасниками обміну. З його 

точки зору, суб’єктивні оцінки щодо цінності то-

вару притаманні як споживачам, так і виробникам. 

О. Бем-Баверк відзначав: „Відношення між суб’єк-

тивними оцінками отриманої та відданої для обміну 

речі з невблаганною суворістю вказує кожному з 

учасників обміну, до якого пункту він може іти в 

підвищенні чи зниженні ціни, і разом з тим визна-

чає ту межу, де він вимушений відмовитись від по-

дальшої участі в обміні” [7, с. 337]. Фактично мова 

йде про нижню межу ціни для виробника, коли ви-

робництво продукції стає невигідним і його пот-

рібно припиняти, та верхню межу ціни для спожи-

вача, яку він не погодиться сплачувати й відмо-

виться від угоди.  

Цінність як економічна категорія виражає су-

б’єктивний аспект сприйняття (оцінювання) товару 

як споживачем (на основі його корисності, рідкіс-

ності тощо), так і виробником (перш за все на 

основі усвідомлення його альтернативної цінності 

(вартості), тобто цінності втрачених можливостей 

від альтернативного використання ресурсів). І це 

досить чітко простежується в працях А. Маршалла 

та інших представників неокласичного напрямку. 

Крім того, як відзначається в колективній праці за 

ред. К. Кривенка, „вартість утрачених можливостей 

дозволяє зрозуміти те, що вартість є категорією, яка 

містить у собі витрати не одного, хоч і найбільш 

цінного ресурсу, а всіх виробничих ресурсів, які є 

взаємо заміщуваними” [8, с. 102]. Отже, усвідомле-

ння виробником цінності ресурсів (окрім усього 

іншого визначається можливістю їх взаємозамі-

щення) та цінності кінцевої продукції (у тому числі 

альтернативної цінності) багато в чому визначає 

його поведінку на ринку, яка відображається в ціні 

товару.   

Таким чином, логічним є визначення ціни як 

форми грошового виразу цінності (вартості) товару. 

Крім того, в російській та українській мові слова 

„цінність” та „ціна” мають один корінь, тому логіч-

но припустити, що категорія „ціна” не може вжи-

ватись відірвано від категорії цінності. Відповідно, 

і сутнісно, і формально вірною є теза, що ціна є 

формою грошового вираження цінності. З огляду 

на це нині деякі вітчизняні дослідники, а також 

дослідники з близького зарубіжжя почали вживати 

терміни „вартість” і „цінність” як синоніми.  

3. Дискусійні аспекти 

У цьому контексті, на наш погляд, слід від-

значити, що сучасні дискусії щодо того, яку кате-

горію краще вживати – вартість чи цінність – є без-

плідними й не дадуть жодного практичного резуль-

тату. Як відзначено вище, в англійській, німецькій 

та інших мовах взагалі відсутнє розмежування цих 

категорій. Вартість (цінність) товару є мірою вира-

ження комплексу чинників (затрат праці та інших 

факторів виробництва, його альтернативної цінно-

сті (вартості), корисності, рідкісності тощо).  

Сучасні критики неокласичної теорії цінності 

(вартості) відзначають, що чинники попиту (корис-

ність, рідкісність, міра насичення благом) не мо-

жуть визначати вартість товарів і їх ціну, бо сам 

попит значною мірою визначається рівнем цін. 

Хоча певні риси відповіді на цю тезу можна знайти 

ще в А. Маршалла, її коректне формулювання прак-

тично не зустрічається в працях сучасних еконо-

містів. У процесі здійснення як макро-, так і мікро-

економічного аналізу потрібно чітко розрізняти 

поняття „попит” і „обсяг попиту” (або „величина 

попиту”). Саме зміни попиту (а не обсягу попиту) 

на основі комплексного впливу його чинників 

визначають зміну вартості та форми її  грошового 

вираження – ціни. Збільшення попиту означає, що 

споживачі на основі індивідуальних оцінок і пе-

реваг готові платити більше за певний товар, бо 

оцінюють вигоди від його споживання значно 

вище, тобто він для них вартий здійснення більших 

затрат. Графічно це виражається переміщенням 

кривої попиту на товар вправо-вверх, і, за умов 

стабільності чинників пропозиції, призводить до 

зростання його ціни та збільшення обсягу пропо-

зиції продукції. Чинники пропозиції (технології 

виробництва, податки та дотації, кількість фірм 

тощо) у даному випадку залишаються незмінними, 

відповідно збільшується не пропозиція, а обсяг 

пропозиції. 

Однак зміна пропозиції під дією вищезазна-

чених її чинників (якщо така зміна відбувається) та-

кож справляє значний вплив на вартість і ціну. На-

приклад, зростання пропозиції внаслідок удоскона-

лення технологій за незмінного попиту призводить 

до зниження ціни й збільшення обсягу попиту, а не 

самого попиту. Тобто зниження ціни призводить не 

до зміни кількості споживачів, їх смаків чи уподо-
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бань, сезонності чи пори року й, відповідно, корис-

ності товару, наявності товарів-замінників тощо, а 

лише до зростання обсягів закупівель (обсягу попи-

ту) за незмінних чинників попиту, і, відповідно, за 

незмінного попиту.  

Отже, ціна на даний товар не є чинником зміни 

попиту (це твердження, як ми вже довели, саме по 

собі є абсурдним), а лише чинником зміни обсягу 

попиту на нього. Причому зміна цієї ціни зумовле-

на впливом чинників пропозиції. Як і щодо попиту, 

вплив чинників пропозиції (витрат виробництва, 

технологій виробництва, продуктивності праці) є 

ключовим, саме він визначає реакцію обсягу пропо-

зиції на зміну ціни. 

Крім того, прихильники трудової теорії вар-

тості стверджують, що оскільки корисність не мож-

на виміряти кількісно й якимось чином оцінити, то, 

відповідно, вона не може бути об’єктивною осно-

вою вартості. Проте нині економічною наукою на-

копичено вагомий досвід аналізу змін добробуту 

споживачів на основі їх оцінки корисності, яка 

виражається в готовності сплачувати певну суму за 

той чи інший товар. В економічному аналізі західні 

науковці використовують концепцію „споживчого 

надлишку”, базові положення якої були закладені 

А. Маршаллом. Це вдалий інструмент оцінки вигод 

і втрат споживачів внаслідок змін, що відбуваються 

на ринку, впливу певних державних рішень, засто-

сування інструментів економічної політики держа-

ви. Споживчий надлишок (рента) утворюється на 

ринку певного блага як різниця між цінами, які 

кожний із споживачів був би готовий сплатити за 

товар, і тією спільною для всіх ціною, яку вони 

сплачують фактично. 

Як відзначають професори Вищої школи дер-

жавної політики (GSPP) Каліфорнійського універ-

ситету (США) Д. Веймер та Е. Вайнінг, надлишок 

споживачів є своєрідним мірилом їх добробуту, 

який утворюється на ринку певного блага. За допо-

могою концепції надлишку споживачів створюєть-

ся потенційна можливість кількісно виразити їх су-

б’єктивні оцінки стосовно вартості певного товару 

[9, с. 57]. Загалом на основі аналізу впливу чинни-

ків попиту можна змоделювати певну реакцію його 

обсягу на зміну ціни (у розвинених країнах регу-

лярно публікуються показники цінової еластично-

сті попиту для окремих товарів). Оскільки цінова 

еластичність, як міра реакції обсягу попиту на 

зміну ціни, є похідною самого попиту, наслідком 

впливу його чинників, то на основі емпіричного 

матеріалу результатів досліджень цього виду Ела-

стичності в поєднанні з конкретними даними щодо 

ринкової ціни й обсягу попиту на товар у певному 

періоді стає можливим моделювання ринкового по-

питу. На його основі й оцінюється кількісно надли-

шок споживачів за певної ринкової ціни
1
.  

                                                 
1 Деталізовано методологію оцінки надлишку споживачів 

описана в зазначеній праці: Веймер Д. Аналіз політики: 

Концепції і практика / Д. Веймер, Е. Вайнінг; Пер. з англ. 

І. Дзюб, А. Олійник; Наук. ред. О. Кілієвич. – К.: В-во 

Соломії Павличко „Основи”, 2000. – 654 с. 

Таким чином, економічною наукою напрацьо-

вано ефективну методологію оцінювання добробу-

ту споживачів, його зміни під впливом низки чи-

нників. І твердження про те, що добробут спожи-

вачів, корисність або вигоду, яку вони отримують 

від споживання певної продукції, не можна адек-

ватно оцінити, є не зовсім обґрунтованими. 

4. Сучасні перспективи розвитку теорії 

ціноутворення 

Загалом слід відзначити, що представники тру-

дової теорії вартості, безперечно, зробили значний 

внесок у розвиток теорії ціноутворення. Одна з пе-

реваг цієї теорії полягала в тому, що в ній виді-

лялась першооснова ціни, її об’єктивна сторона. 

Затрати праці, безперечно, лежать в основі ціни, їх 

зміни знаходять своє відображення в змінах ринко-

вої ціни товару. Крім того, переважною більшістю 

науковців підкреслюється, що базовою складовою 

вартості (цінності) товару є затрати й інших факто-

рів виробництва: „Безумовно, найціннішим ресур-

сом є праця. Праця людини як головної продуктив-

ної сили, як чинник виробництва – основний ком-

понент витрат виробництва, зафіксованих у кінце-

вому продукті суспільства. Але складовою його 

вартості є й витрати засобів виробництва та зе-

мельних ресурсів” [8, с. 102─103].  

Об’єктивно зумовлений процес переходу інду-

стріального суспільства на якісно нову стадію роз-

витку спричиняє суттєве зростання ролі інтелек-

туальної, творчої праці, у рамках якої особливого 

значення набувають організаційно-управлінські на-

вички та вміння. В умовах індустріального суспіль-

ства рівень знань робітника вважався статичним та 

більш-менш симетричним серед загальної маси. 

Проте сучасне знання і здібності робочої сили 

можна охарактеризувати як такі, що динамічно 

самозростають та нерівномірно розподілені. Для 

створення продукції в умовах постіндустріального 

суспільства необхідне не усереднене значення вкла-

деного знання, а індивідуальне. Таким чином, на 

основі створеної знанням вартості „індивідуалізу-

ється” і сама продукція. Підхід до вартості, як 

відображення усередненості затрат, не може бути 

повністю застосованим до такої продукції. 

У сучасній постіндустріальній економіці роль 

основного фактора виробництва починають відігра-

вати інформація та знання, що зумовлює певну мо-

дифікацію теоретичних поглядів щодо концепту-

альних основ вартості й ціни. Деякі автори, зва-

жаючи на відмінності між інформацією та знання-

ми, виділяють їх як окремі фактори виробництва. 

Проте необхідно погодитись з думкою А. Чухна, 

що інформація та знання є невіддільними субстан-

ціями, вони не можуть існувати роздільно: „Прин-

ципово важливою і визначальною рисою нової еко-

номіки є те, що вона народжує якісно новий фактор 

виробництва – інформацію і знання” [10, с. 47].  

Знання – це продукт застосування інформації, а 

інформація є базисом для виникнення нового зна-

ння. Тому вони разом становлять єдиний фактор 

виробництва, роль якого беззаперечна в становле-

нні постіндустріального суспільства. Інформація – 
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це основа для розумової діяльності людини, яка по-

роджує знання. Знання, на відміну від інформації, є 

невіддільними від людської свідомості і є продук-

том розумової діяльності людини.  

Таким чином, щоб вступити в процес виробни-

цтва, інформація повинна втратити свою об’єктиві-

зовану форму й прийняти форму суб’єктивну, пе-

ретворитись з потоку даних у знання. Тому сама по 

собі інформація апріорі не може бути фактором 

виробництва. Унікальність інформації зумовлена 

властивою їй дихотомією розповсюдженості й рід-

кісності. Хоча в ринковому господарстві інформа-

ція може витупати об’єктом власності й обміну, 

існують широкі можливості для її розповсюдження, 

на основі якого генеруються нові знання. При цьо-

му саме право власності на інформацію не лише не 

позбавляє можливості її максимального розповсюд-

ження, але й передбачає таку можливість як дже-

рело доходу власника. Таким чином у постіндустрі-

альній економіці рідкісність інформації заміню-

ється її розповсюдженістю. 

До того ж використання інформації призводить 

до появи нової інформації та нового знання, не 

перешкоджаючи іншим членам суспільства синхро-

нно її застосовувати для власних цілей. Інформація 

„довговічна й зберігає вартість після використа-

ння… Знання…можуть бути використані не тільки 

особою, що досягнула їх, але й тими, хто ознайо-

мився з відповідною інформацією” [11, с. 286]. Су-

часні технології роблять інформацію легко тиражо-

ваним благом, створення додаткової кількості якого 

не вимагає значних витрат. Враховуючи це, дослід-

ники прийшли до висновку, що інформація має ха-

рактеристики суспільного блага. На думку Д. Белла, це 

передбачає, що „з технічної чи концептуальної 

точки зору ніщо не може виміряти вартість таких 

благ у ринкових термінах” [12, с. 112]. В. Іноземцев 

робить висновок про те, що сама розповсюдженість 

і певним чином нелімітованість інформації зумов-

люють неможливість вартісної оцінки як її самої, 

так і продукції, у створенні якої вона відіграє домі-

нуючу роль. 

Науковці, намагаючись визначити ціну інфор-

мації, пов’язуючи її з цінами товарів, виробництво 

яких базується на використанні цієї інформації, все 

частіше приводять до висновку, що обчислюваність 

цін товарів мало що дає для розуміння ціни й 

вартості інформації [13, с. 234]. Крім того, знання 

може відбутись лише тоді, коли воно використо-

вується (споживається), тобто коли на нього є по-

пит. Будь-який винахід є виробництвом нового зна-

ння, і він можливий лише шляхом вартісної оцінки 

знання, генерованого раніше. Автори доповіді 

ЮНЕСКО (2005 р.) відзначають: „Інновація не 

існує сама по собі, вона стає такою, коли винахід 

знаходить підприємця, який створює йому вартість, 

намагаючись задовольнити попит зі сторони сус-

пільства” [14, с. 13]. 

Для аналізу вартісних співвідношень у пост-

індустріальній економіці необхідно сконцентрува-

тись не лише на об’єктивних характеристиках фак-

торів виробництва, але й на суб’єктивних мотивах 

людей, що беруть участь у процесі його здійснення. 

Людина перестає бути суб’єктом праці як ра-

ціональної діяльності, затрати якої є прямо про-

порційними відносно її результатів. Вона стає су-

б’єктом творчих процесів, будучи як власником 

„засобів виробництва”, так і власником продукту 

праці. У постіндустріальному суспільстві володіння 

інформацією та здатність продукувати нові знання 

стає таким же важливим джерелом соціального виз-

нання і необхідною умовою включення людини до 

складу домінуючих соціальних груп, яким була 

власність на матеріальні багатства в умовах інду-

стріального суспільства. 

Не відмовляючись від бажання максимізації 

корисності, яке завжди було й залишається спону-

кальним мотивом будь-якої усвідомленої діяльно-

сті, людям стає все більш властиво отримання 

корисності поза сферою матеріального споживання. 

Потреби нового типу, що формуються на основі 

прагнення особи до самореалізації, вже не ство-

рюють тих усереднених (суспільних) потреб, які, 

балансуючи з усередненими (суспільно необхідни-

ми) витратами, визначали б пропорції обміну. 

Нині інформатизація та інтелектуалізація праці 

все більше впливають на формування не лише 

затрат, але й корисності товарів та послуг, коли 

ступінь її усвідомлення визначається передусім ти-

ми напрацюваннями й рішеннями, які стосуються 

науки, сфери інформатизації та управління. При-

чому в умовах поглиблення асиметрії інформації 

оцінка корисності відіграє все зростаючу роль у 

процесах ціноутворення. Це, насамперед, стосу-

ється вітчизняного ринку сільськогосподарської 

продукції та продовольства, де значного пошире-

ння набули процеси реалізації низькоякісної про-

дукції (з різного роду хімічними добавками, доміш-

ками, консервантами, барвниками, гормональними 

препаратами тощо), які супроводжуються проведе-

нням агресивної реклами. 

Крім того, у постіндустріальному суспільстві 

перестає діяти принцип, згідно з яким цінність то-

вару визначається його рідкісністю. Рідкісні товари 

(наприклад, біологічно чиста продукція) отри-

мують надлишкову цінність завдяки нееластичності 

пропозиції та повної залежності рівня ціни від су-

б’єктивних чинників зі сторони попиту. Джерелом 

вартості, створеної знанням, є інформація, яка доз-

воляє відрізнити цю продукцію від подібної, вия-

вити її особливі якісні характеристики. Необхідно 

відрізняти симульований (штучно створений) по-

пит на продовольство (яке містить багато хімічних 

домішок, барвників, консервантів тощо), і попит, 

зумовлений вкладеним у продукцію знанням. Поку-

пець може опинитись у ситуації, коли він переп-

лачує внаслідок обману, штучно завищеної ціни. 

5. Висновки 
 На основі розкриття концептуальних основ 

вартості та ціни можна зробити висновок про ба-

гатогранність цих економічних категорій. Для їх 

об’єктивного пізнання необхідне комплексне, різ-

ностороннє дослідження. З нашої точки зору, ціна – 

це економічна категорія, яка виступає як форма 
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грошового вираження вартості (цінності) благ, і 

формується під впливом системи чинників ціно-

утворення (економічних, технічних, технологічних, 

психологічних, політичних тощо), що мають різну 

спрямованість та потенціал впливу залежно від 

конкретної ситуації на певний період часу. Відпо-

відно, процес формування ціни пов’язаний не лише 

з виробничими, а й ринковими умовами. Ціна ві-

дображає дію низки економічних законів, органічно 

притаманних товарному виробництву: закону вар-

тості, попиту та пропозиції, грошового обігу тощо. 

Обмеження якимось одним підходом до розкриття 

сутності ціни, її системоутворюючих чинників, 

процесу ціноутворення призведе до необґрунто-

ваних висновків.  

На сучасному етапі розвитку науки й вироб-

ництва необхідним є розвиток системної концепції 

ціни, у рамках якої досліджується вплив на ціну ці-

лої низки взаємопов’язаних чинників. А. Маршалл 

у критиці окремих постулатів представника мате-

матичної школи, англійського економіста В. Дже-

вонса відзначав: „Однак найбільше заперечення 

проти формалізованого викладу його (В. Джевонса 

– авт.) головної концепції полягає в тому, що він 

представляє ціну пропозиції, ціну попиту й кіль-

кість виготовленого товару не як такі, що взаємно 

визначають один одного (у рамках впливу на них і 

інших умов), а як такі, що визначають один одного 

послідовно” [1, с. 442─443].  

При цьому необхідно враховувати, що процес 

ціноутворення – це динамічний процес, і вплив та 

значення кожного чинника з часом змінюється. 

Розкривши статичну модель ринкової рівноваги,            

А. Маршалл підкреслював: „Хоча лише статичний 

підхід здатен надати визначеності та точності 

нашій думці й тому слугує необхідним вступом до 

більш філософського розгляду суспільства як 

організму, проте він залишається тільки вступом. 

Статична теорія рівноваги слугує лише вступом до 

економічних досліджень… Її обмеженість настіль-

ки постійно ігнорується…, що існує загроза оста-

точного її перетворення в незаперечний канон” [1, 

с. 387]. Динамічно змінюються чинники попиту й 

пропозиції, конкурентна ситуація на ринку, зазнає 

змін інституційне середовище, державна політика 

ціноутворення, податкова політика, розвиваються 

різного роду неформальні зв’язки тощо. Крім того, 

сучасний економічний аналіз, маркетингові дослід-

ження неможливо уявити без ґрунтовного врахува-

ння психологічних чинників поведінки споживачів.  

З нашої точки зору, застосування системної 

концепції ціни на основі комплексного аналізу чи-

нників ціноутворення сприятиме більшій обґрунто-

ваності цін, удосконаленню економічних відносин, 

розробці ефективного механізму цінового контро-

лю. Перспективний розвиток цієї концепції зумов-

люється широким застосуванням інформаційних 

технологій, зростанням можливостей до більш точ-

нішого обліку все більшої кількості чинників. 
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Анотація. Проведений аналіз стану та тенденцій розвитку ресторанного господарства (РГ) 

України та Харківського регіону по групах підприємств. Проаналізовано динаміку питомої ваги кожної 
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Summary. Modern  situation and tendencies of development of a restaurant business of Ukraine and the 

Kharkov region across groups of the enterprises is considered. Dynamics of relative density of each group of the 

enterprises in sphere of restaurant business and retail trade of the enterprises of the Kharkov region is analysed. 
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1. Вступ 

Особливість функціонування сфери рестора-

нного господарства в економічному та соціальному 

прояві полягає у забезпеченні якості життя населе-

ння засобами задоволення фізіологічних потреб. 

Динамічний розвиток цієї галузі обумовлює появу 

підприємств громадського харчування різних типів 

та цінових категорій, що дає можливість спожива-

чам обирати таке підприємство ресторанної сфери, 

що найбільш підходить для них за всіма крите-

ріями.  

Ефективність діяльності будь-якого підприєм-

ства РГ залежить від багатьох факторів, до яких мо-

жна віднести конкурентне позиціонування підпри-

ємства, специфіка та технологія створення бренда 

ресторану, що забезпечить високу лояльність спо-

живачів, визначення чітких стратегічних перспек-

тив розвитку діяльності, проведення оптимальної 

фінансової та маркетингової діяльності. 

Метою статті є проведення аналізу сучасного 

стану та тенденцій регіонального розвитку РГ Ук-

раїни та Харківського регіону. Зроблено аналіз лі-

тературних джерел, присвячених вивченню питань, 

пов’язаних з вивченням стану та розвитку ресторан-

ного господарства. Основний висновок проведено-

го аналізу свідчить про тенденції зростання оборо-

ту РГ за останні роки, що забезпечує підстави до 

поширення діяльності в цій галузі, а також можли-

вості інвестиційних перспектив розвитку РГ Украї-

ни.  

2. Огляд літературних джерел 

Різні аспекти розвитку галузі господарського 

харчування, зокрема, сфери ресторанного бізнесу, 

розглядалися вітчизняними та зарубіжними науков-

цями. Концептуальні основи діяльності підприємств 

харчування у досліджували В. Л. Варфоломеева,            

В. І. Малишкова, В. І. Півоварова та інші [4, 9, 11]. 

Фундаментальні аспекти сучасних форм орга-

нізації і роботи у ресторанному бізнесі, розвитку 

ресторанної справи України знайшли своє відобра-

ження у працях А. О. Аветісової, В. А. Антонової,               

Н. О. П’ятницької [1, 3, 10]. Розгляд теоретико-ме-

тодологічного та методичного інструментарію ана-

лізу діяльності підприємств сфери послуг наведено 

у роботах вчених  Е. М. Агабабьяна, Е. Н. Жильцова, 

В. В. Котилко [2, 7, 8]. 

3. Дослідження загальних тенденцій розвитку 

різних груп підприємств ресторанного 

господарства України 

Сучасна індустрія ресторанного бізнесу пос-

тійно поширюється та видозмінюється під впливом 

різних факторів внутрішнього та зовнішнього сере-

довища. В якості сфери підприємницької діяльності 

РГ виконує соціальні (задоволення потреб спожива-

чів) та економічні функції (підприємницька одини-

ця сфери обслуговування). Економічні функції сфе-

ри РГ розглядаються як єдиний комплексний меха-

нізм виробництва та обігу продукції, що забезпечує 

ресторанному бізнесу певні переваги в порівнянні з 

іншими галузями народного господарства. Перш за 

все, це перспективна галузь для інвестування капі-

талу, що гарантує достатньо швидку оберненість 

вкладених засобів. Прибуток від інвестування скла-

дає близько 15─25 %, що зацікавлює нових учасни-

ків цього ринку і стимулює його поширення. 

У теперішній час можна прослідкувати існува-

ння різноманітних концепцій організації рестора-

нного бізнесу на локальному ринку, що забезпечує, 
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з одного боку, підтримку одне одному, а з іншого – 

створює конкурентне середовище, яке сприяє під-

вищенню рівня якості, залученню більшої кількості 

споживачів і, як результат, збільшенню прибутку. 

За даними Асоціації франчайзингу України [12] у 

2010 р. українські ресторатори заробили близько 

2,2 млрд дол – майже на 10% більше, ніж роком 

раніше. Кількість постійних клієнтів кафе, барів і 

ресторанів під час фінансової кризи майже не змі-

нилась. Основним драйвером зростання в 2010 р., 

на думку директора компанії „Ресторанний консул-

тинг” О. Насонової [12], була інфляція: за рік ціни 

на продукти, а разом з ними і середній чек – збіль-

шилися на 10–20%. У 2011 р. ресторатори плану-

ють збільшити прибуток майже на 14 %, що має 

скласти близько 2,5 млрд дол за рахунок значного 

зростання кількості підприємств громадського хар-

чування в містах, де будуть проходити футбольна 

першість Евро 2012. З цього приводу найбільш ак-

тивно розвиваються ресторанні мережі, що забез-

печується довгостроковими економічними перева-

гами, які виражаються в зменшенні витрат, більш 

високому обороті, стабільності.  

В процесі підготовки рішення щодо підприєм-

ницьких дій у сфері ресторанного бізнесу важли-

вим є постійний аналіз стану підприємств, що 

здійснюють свою діяльність у цій галузі.  

Дослідження стану розвитку ресторанного біз-

несу України дозволили виявити загальні тенденції 

розвитку різних груп підприємств ресторанного 

господарства за період 2005-2009 рр., про що свід-

чать дані Державного комітету статистики України 

(табл. 1) [5]. 

У ході проведеного дослідження було встанов-

лено, що за період 2005–2009 рр. найбільш стійкі 

тенденції до зростання виявлено у групі „ресто-

рани” (кількість підприємств збільшилася на 182 

одиниці). Але в цілому у галузі ресторанного гос-

подарства просліджуються тенденції до зменшення 

кількості підприємств за рахунок постійного змен-

шення по групах „кафе” та „їдальні і постачання 

їжі” на 154 та 33 одиниці відповідно протягом всьо-

го періоду, що досліджувався. 

Було виявлено, також, нестабільні зміни у кіль-

кості підприємств по групі „бари” (так, у 2008 р. 

спостерігалось збільшення на 132 одиниці, а у 2009 р. 

– зменшення на 60 одиниць), що негативно впли-

нуло на загальні тенденції розвитку підприємств 

ресторанного господарства в цілому (рис. 1). 

За даними компанії «Ресторанний консалтинг», 

було встановлено зростання ринку ресторанних 

послуг починаючи з 2006 р. У 2008 р. аналіз ринку 

ресторанного господарства дозволив виявити зрос-

тання обсягів ринку на 17%, що склало 17,8 млрд 

грн. Проте, зріст тривав до середини 2009 р., за під-

сумками минулого року ресторанний ринок впав на 

40-50%, а елітні заклади втратили 15-30% обороту.  

Слід зазначити, що найменше втратили заклади 

швидкого обслуговування, так звані „фаст-фуди” 

(за підсумками 2009 р. обсяги діяльності вказаного 

сегменту ринку ресторанних послуг – втратили ли-

ше 3─4% від звичайного денного доходу минулого 

року) [13]. Також дослідження компанії „Ресторан-

ний консалтинг” свідчать, що за останні півроку 

лише в Києві закрилися більше десяти закладів гро-

мадського харчування: „Кофе Хаус”, „Шоколадни-

ця”, „Підкова”, „Гурме”, „Ля Рюмс”, мережа „Бас-

кін Роббінс”. Проте про масове закриття ресторанів 

говорити рано, оскільки кризу не змогли пережити 

ті, що працювали на межі рентабельності та 

орендували приміщення. Іншою причиною для 

поліпшення перспектив розвитку є те, що українсь-

кий ринок ресторанних послуг ще зовсім не на-

сичений, і навіть якщо попит падає, це означає ли-

ше зменшення відвідувань споживачів ресторанних 

послуг та середнього чеку, а не повне закриття під-

приємств ресторанних господарств [13]. У період 

кризи, ресторани дорогих та елітних категорій мали 

змогу оптимізувати компетентні кадри та запрова-

дити заходи маркетингових комунікацій, ресторани 

сегменту середніх цін також користувалися марке-

тинговими заходами у вигляді знижок та різних 

акцій, а низькоцінові категорії навпаки скорочува-

ли ці заходи, чим зменшували операційні витрати. 

Зазначений комплекс заходів дозволив у тій чи 

іншій мірі забезпечити стабільність функціонува-

ння підприємств ресторанного господарства в пе-

ріод кризових явищ в економіці України. Певна 

стабільність також підтверджується питомою ва-

гою кожної групи підприємств ресторанного госпо-

дарства по відношенню до загальної кількості за 

період 2005─2009 рр. (рис. 2).  

 

 

Таблиця 1 

Темпи змін кількості підприємств ресторанного господарства за період 2005-2009 рр. 

 

Одиниць Відхилення  Темпи змін, %   

2005 2008 2009 
2008 до 

2005  

2009 до 

2008  

2009 до 

2005  

2008 до 

2005  

2009 до 

2008  

2009 до 

2005  

Ресторани  526 698 708 +172 +10 +182 132,7 101,4 134,6 

Кафе 3022 3034 2868 +12 -166 -154 100,4 94,5 94,9 

Бари 682 814 754 +132 -60 +72 119,4 92,6 110,6 

Їдальні і постачання 

їжі 
488 482 455 -6 -27 -33 98,8 94,4 93,2 
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Дослідження показали, що, незважаючи на пос-

тійну тенденцію зменшення кількості підприємств 

у групі „кафе” за весь період (рис. 1), їх питома ва-

га в цілому по галузі залишається найбільшою. Та-

кож простежується стабільність у змінах питомої 

ваги по кожній групі підприємств РГ протягом 

всього періоду, що вивчався.  

4. Дослідження динаміки стану галузі 

ресторанних послуг за регіонами України 

За даними видання „Українська правда” за 15.03. 2011р. 

роздрібний товарообіг підприємств роздрібної тор-

гівлі та ресторанного господарства України в січні-

лютому 2011 року зріс у порівнянних цінах на 11,9% у 

порівнянні з січнем-лютим 2010 р. [6]. За Даними 

Держкомстату, в номінальному вираженні розд-

рібний товарообіг за два місяці склав 42,906 млрд грн. 

При цьому роздрібний товарообіг у лютому 2011 р.  

склав 21,593 млрд грн, що на 12,8% більше в порів-

нянні з лютим 2010 р. Лідерами за абсолютними 

показниками обсягу роздрібного товарообігу за цей 

період стали Київ (7,784 млрд грн), Дніпропетров-

ська (4,093 млрд грн), Донецька (4,011 млрд грн), 

Харківська (2,906 млрд грн), Одеська (2,674 млрд 

грн) і Львівська (2,405 млрд грн) області. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Тенденції розвитку підприємств ресторанного господарства по групах за  

період 2005-2009 рр. 

Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Питома вага різних груп підприємств ресторанного господарства в цілому по галузі за 

період 2005-2009 рр.  
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Проведений детальний аналіз ринку підпри-

ємств ресторанного господарства Харківського ре-

гіону обумовлений тим, що ринок ресторанних пос-

луг даного регіону, на нашу думку, має значні перс-

пективи розвитку, які забезпечені значним ресурс-

ним потенціалом у галузі ресторанних послуг, різ-

номанітним контингентом споживачів, кваліфікова-

ними кадрами, перспективами проведення футболь-

ної першості Евро 2012.  

У межах проведеного аналізу ми визначили ди-

наміку роздрібного товарообігу підприємств ресто-

ранного господарства Харківського регіону за пе-

ріод 1995─-2009 рр. (рис. 3).  

Аналіз підприємств ресторанного господарства 

Харківського регіону дозволив зробити такі висновки 

Встановлено, що серед проаналізованих райо-

нів Харківського регіону найвищі позиції зайняв 

Балаклійський район (8,9 млн грн у 2009 р.), Зміїв-

ський район (6,3 млн грн у 2009 р.), Красноградсь-

кий район (10,8 млн грн у 2009 р.). Райони, що 

зайняли середні позиції, визначені Харківський 

район (2,9 млн грн у 2009 р.), Дергачівський район 

(3,1 млн грн у 2009 р.), Вовчанський район (1,9 млн 

грн у 2009 р.) та Великобурлуцький район (1,5 млн 

грн у 2009 р.). Всі інші райони Харківського регіо-

ну займають значно нижчі позиції.  

Протягом усього досліджуваного періоду збе-

рігається тенденція зростання товарообігу підпри-

ємств ресторанного господарства, лише у деяких 

районах Харківського регіону виявляються тенден-

ції до незначного зниження, що в цілому не впли-

ває на загальний показник роздрібного товарообігу 

всього регіону, який коливається у межах від 55,8 

млн грн у 1995 р. до 491,5 млн грн у 2009 р..  

 

5. Висновки 

Таким чином, результати досліджень дозволили 

виявити позитивні тенденції розвитку ресторанного 

господарства як в Україні в цілому, так і Харківсь-

кому регіоні зокрема.  

Не дивлячись на загальну тенденцію зниження 

кількості підприємств ресторанного господарства, 

що обумовлена перш за все загальною економічною 

кризою в країні та загостреним станом галузі рес-

торанних послуг, який можна пояснити активним 

входженням на ринок РГ України міжнародних 

корпоративних мереж, слід відзначити значні перс-

пективи розвитку для національних ресторанних 

мереж за рахунок неповної насиченості ринку, а 

також поглинання індивідуальних закладів РГ. Са-

ме це дає підстави для майбутніх позитивних тен-

денцій розвитку сфери ресторанного господарства 

України.  

На нашу думку, знання тенденцій розвитку під-

приємств РГ в цілому та за певними групами, ро-

зуміння процесів, що відбуваються в галузі на су-

часному етапі розвитку української економіки під-

вищує інформованість менеджерів та сприяє прий-

няттю адекватних управлінських рішень по від-

ношенню до формування та розвитку стратегії під-

приємств ресторанної  сфери. 

Перспектива подальших досліджень вбачається 

у наступних напрямах: а) впровадження заходів 

маркетингових комунікацій для покращення кон-

курентного стану підприємств ресторанного госпо-

дарства; б) формування відповідної стратегії роз-

витку підприємств ресторанного господарства за 

умов світової фінансової кризи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Динаміка роздрібного товарообігу підприємств ресторанного господарства по 

Харківському регіону за період 1995-2009 роки 
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Анотація. Опрацювання представляє результат авторських досліджень щодо залежності між 

змінами економічної ситуації в Польщі та дивідендними рішеннями, які прийняті зареєстрованими на 
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1. Introduction 
In research on factors determining dividend 

decisions in corporations conducted so far much more 
attention was devoted to microeconomic variables des-
cribing economic and financial situation in an enter-
prise than to macroeconomic variables. But the divi-
dend decisions are also affected by the economic situ-
ation in a particular country. 

The paper presents the results of the author’s re-
search on the relationship between changes in eco-
nomic situation in Poland and dividend decisions made 
by the companies listed at the Warsaw Stock Exchange 
between 1996 and 2008.  

Macroeconomic  factors determining the dividend 
decisions were specified with the linear logit models of 
changes of shares of the dividend payers in the general 
number of companies. Because of  heteroscedasticity 
of disturbances in the linear logit model in order to 
estimate structural coefficients, the Generalized Least 
Squares Method has been applied.  

It was shown that GDP rate of growth in Poland 
and the annual average dollar rate are the best factors 
which are explaining the propensity to pay dividends 
by the companies listed at the Warsaw Stock Exchange.  

If we apply into estimated model  the 2008 dates 
for the GDP rate of growth in Poland (4.9%) and the 
annual average dollar rate (2.41 PLN) we can estimate 
that  in 2009 34.4% of the companies listed at the 
Warsaw Stock Exchange should pay dividends. 

2. Factors determining dividend decisions on 
developed capital markets 

The fundamental direction in research on factors 
influencing dividend decisions  in recent years was set 
by Eugene F. Fama and Kenneth R. French, who in 
their seminal paper have proposed four variables desc-
ribing profitability (return on assets), size (market ca-
pitalization) and investment opportunities (measured 
by market-to-book value ratio and firm’s yearly rate of 
growth of assets) [10, p. 3-43]. These variables are 
considered as control variables which serve to test the 

influence of other proposed factors. Research conduc-
ted on developed capital markets nearly always confir-
med Fama and French’s conclusions from research on 
New York Stock Exchange claiming, that companies 
which are profitable, bigger but of smaller investment 
opportunities are more likely to pay dividends. E. Fama 
and K. French also proposed an analysis methodology, 
based on logit models which is the most frequently 
used in this type of research. 

Henry DeAngelo, Linda DeAngelo and René Stulz 
have enlarged the above list by adding variables that 
result from the company life cycle theory and describe 
company maturity: number of years from the moment 
of listing of stocks and most importantly by adding 
retained earnings to total equity ratio and to total assets 
ratio [8, pp. 227-254], where the mature companies are 
more likely to pay dividends. Other variables which are 
frequentely applied in explaining dividend decisions 
are: leverage, proxied by the book value of debt  to the 
book value of assets ratio [21, p. 363], the degree of 
company control by shareholders measured by among 
other things, the share of the biggest, or the second 
biggest (taking into account shareholder’s stock value) 
shareholders; the fact of companies being partially 
owned by the State etc. [19]; the sticky dividends 
(introduced to research by John Leintner) measured by 
the dummy lagged variable, which takes 1 if, a 
company paid dividend in the previous year and 0 in 
the opposite case [8, pp. 227─254]; or, the economic, 
financial and market risk measured as the standard 
deviation or flexibility of economic, financial and mar-
ket results during the past years [21, pp. 347─374]. The 
low leverage and low risk companies which have paid 
the dividends previously are more likely to pay the 
dividends in the current year. 

Authors apply the macroeconomic variables much 
more rarely and if so, these are variables describing 
legal and financial systems rather than the indicators of 
economic changes in the country in question. 
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Descriptions of tax policy were among those va-

riables describing a legal and financial system which 

have been frequently referred to. This factor was of 

particular importance in the United States as American 

tax policy concerning the dividends during the last 70 

years was rather unprofitable for the dividend bene-

ficiaries. The dividend tax was higher than capital income 

tax except for the period of New Deal when the com-

panies which retained earnings were suspected of suppor-

ting depression and hence those were high taxed earnings. 

This fact made Fischer Black formulate so-called 

dividend puzzle [4, pp. 634─639] which asks why 

companies pay dividends if the dividend tax is higher 

than the capital income tax? Tax-paying investors, who 

want to maximalise their taxable income, should prefer 

the companies which pay low dividends or those which 

pay no dividends at all. Fischer Black’s reasoning is 

based on two premises. Franco Modigliani and Merton 

Miller’s dividend irrelevance theory is the first of the 

premises. It says that whether a company has paid 

dividend or has retained earnings is irrelevant to the 

company’s value [Miller and Modigliani, 17, pp. 411-

433]. The unprofitable taxation of dividend income is 

the other premise; in the United States (but also in 

Poland) there is double taxation of the dividend income 

as there is corporate income tax (CIT) at the company 

level as well as personal income tax (PIT) at the inve-

stors level. The companies pay the dividends which are 

the share of their net profit while the investors pay the 

dividend income taxes which are higher than capital 

income taxes
1
. 

                                                 
1 In Poland such a situation existed until the end of 2003; 
there was no tax on capital income while the dividend tax rate 

The taxation of the two income sources was not 

made uniform in the United States until The Jobs and 

Growth Relief Reconciliation Act of 23 May 2003 was 

passed. However, according to many authors, even in 

these new circumstances the dividend is not profitable. 

It is so, because the investor cannot delay the moment 

of registering dividend as the taxable income. Tax 

liability appears at the moment the dividend is paid 

whereas he can realise profits achieved as a result of 

selling stocks whenever he wants. Thus he can control 

the time his tax liability appearance. This flexibility 

allowes the investor to limit his tax liabilities in two 

ways. Firstly, the investor can realise profits at the time 

when his other investments are less profitable and thus 

he can lower the risk of reaching the next tax threshold. 

Secondly, the individual investor may retain stocks 

until his death if this is supposed to bring the fiscal 

profits to his heir [7]. 

The research on companies listed at New York 

Stock Exchange between 1966 and 2003 conducted by 

Jesus Salas and Candra Chahyadi did not confirm the 

thesis that minimalising the differences between 

dividend taxes and capital income taxes contributed to 

the increase in the probability of dividend payment 

[20]. The above result was predictable considering that, 

the share of dividend payers is decreasing and the 

differences between the two taxes tend to be minimal 

or nonexistent. Moreover, researches by Alon Brav, 

John Graham, Campbell Harvey and Roni Michaely [5, 

pp. 483─527] show that managers think that taxes have 

a little influence on dividend policy in companies they 

                                                                            
was 19%. At present, taxation on both kinds of stock 
exchange income is equal. 

 

Tabеlа 1  

Shares of companies paying dividends in a given year to the number of companies listed at the end of the year 

 
All companies Domestic companies Foreign companies 

Year 
number of 

companies 

at the end 

of the year 

number of 

dividend 

payers in 

a given 

year 

share of 

dividend 

payers 

(%) 

number of 

companies at 

the end of 

the year 

number of 

dividend 

payers in a 

given year 

share of 

dividend 

payers  

(%) 

number of 

companies 

at the end of 

the year 

number of  

dividends 

payers in a 

given year 

share of 

dividend 

payers 

(%) 

1992 16 6 37,5 16 6 37.5    

1993 22 7 31,8 22 7 31.8    

1994 44 7 15,9 44 7 15.9    

1995 65 35 53,8 65 35 53.8    

1996 83 37 44,6 83 37 44.6    

1997 143 39 27,3 143 39 27.3    

1998 198 58 29,3 198 58 29.3    

1999 221 67 30,3 221 67 30.3    

2000 225 62 27,6 225 62 27.6    

2001 230 54 23,5 230 54 23.5    

2002 216 40 18,5 216 40 18.5    

2003 203 48 23,6 202 48 23.8 1 0 0.0 

2004 230 57 24,8 225 56 24.9 5 1 20.0 

2005 255 78 30,6 248 75 30.2 7 3 42.9 

2006 284 86 30,3 272 75 27.6 12 3 25.0 

2007 351 86 24,5 328 81 24.7 23 5 21.7 

2008 374 109 29,1 349 95 27.2 25 14 56.0 
 

Source: Calculations by author based on the data published in the annals of the Warsaw Stock Exchange 
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manage. Nevertheless, in the United States after pa-

ssing in 2003 the regulations which made the dividend 

taxes and capital income taxes equal, the probability of 

dividend payments by companies listed at New York 

Stock Exchange increased [22]. 

Another factor affecting dividend decisions is the 

monetary system. The researchers who drew attention 

to the relationship between dividend decisions and the 

monetary system were Henk von Eije and William 

Megginson. They analysed how participaton or non-

participation in the Euro-zone influences dividend 

decisions in companies listed at European Union Stock 

Exchanges. The participation in the Euro-zone was 

measured by dummy variable which takes 1 for the 

countries that adopted the euro as their currency and it 

takes 0 in the opposite case. Their research shows that 

between 1991 and 2000 in the countries which joined 

the Euro-zone at the end of period, the probability of 

dividend payment was lower than in other countries.  

However between 2001 and 2005, i.e. when the 

Euro-zone became a fact, this effect was much weaker 

and statistically insignificant [2008, pp. 347─374]. 

In the research taking into account the wider group 
of countries, the variables describing a legal system 
were introduced. Usually, two systems are considered: 
the Anglo-Saxon system (common law) and the con-
tinental one (civil law). The first one generally pro-
vides a wider protection of shareholders than the other 
one. In the analysis, the dummy variable describing the 
legal system takes 1 in the Anglo-Saxon system coun-
tries and it takes 0 in the continental system countries. 
The researches conducted by Rafael La Porta, Flo-
rencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer and Robert 
Vishny [14, pp. 1─33] show that in 1994 in the com-
panies in countries where the level of investors 
protection was high, the dividend payout ratio was 
higher. An effective legal system lowers agency’s costs 
by making the managers to pay cash dividends. Those 
results have been confirmed by Henk von Eije and 
William Megginson, who analysed the dividend policy 

in “the old” European Union countries and found out 
that the companies located in Great Britain and Ireland 
(common law system) are more likely to pay the 
dividends, though with this variable, between 1996 and 
2005 the parameters are statistically insignificant. The 
above makes authors assume the thesis that the two 
legal systems are becoming similar with regards to 
paying dividends as the European integration deepens 
[21, pp. 347─374]. The research based on data from 
1984─2006 conducted in 48 countries (31233 compa-
nies and 280087 observations) by the  team composed 
of  Söhnke M. Bartram, Philip Brown, Janice C. Y. 
How and Peter Verhoeven [3] confirmed that, between 
1984 and 2000 the share of dividend payers in the 
general number of companies in the Anglo-Saxon 
system countries was considerably higher (74.3%) than 
in the continental system countries (62.9%), while 
between 2001 and 2006 the share was higher as well, 
though statistically insignificant (68.7% to 64.6%).

2
 

It is striking, though, that among the factors 
determining dividend decisions on developed markets 
which are considered by researchers, there are no 
variables describing the changes in economic situation. 
Does it mean that the point of view of Kenneth J. 
Arrow, the 1972 Nobel Prize Laureate in Economics 
has been adopted? He claims that “macro is impo-
ssible” and that there is no additional thing such as 
macro. There are only sums of activities performed by 
the heterogeneous companies and the state activities 
replacing economic phenomena, which cannot be 
regulated by the price system [18].  

The lack of variables describing the economic 
situation in models of developed capital markets is still 
more striking, because the researches on dividend 
decisions made by the companies listed on the Warsaw 
Stock Exchange indicate the considerable influence of 

                                                 
2 High share of dividend payout results from the fact that 

companies with negative sales value, negative financial 

result, and negative cash-flow and those where dividends 

exceeded sales income  were not taken into account. 

Tabеlа 2 

Correlation coefficient of potential independent variables in the year proceeding the year of dividend payment with a 

logit of shares of dividend payers in year t between 1996 and 2008 (13 observations) 

 

All companies 
Domestic 
companies Name of variable 

Symbol 
of 

variable r p r p 

GDP growth rate in the year proceeding the year of dividend payment 
compared to the previous year  in constant prices (in %) 

Z1t-1 0.6702 0.0122 0.6757 0.0112 

Growth rate of investment expenditure in the year proceeding the year of 
dividend payment compared to the previous year  in constant prices (in %) 

Z2t-1 0.6085 0.0273 0.5925 0.0329 

Import growth rate in the year proceeding the year of dividend payment 
compared to the previous year  in constant  prices (in %) 

Z3t-1 0.4831 0.0945 0.5227 0.0668 

Export growth rate in the year proceeding the year of dividend payment 
compared to the previous year  in constant prices (in %) 

Z4t-1 0.0096 0.9753 0.0395 0.8982 

Annual average dollar rate of exchange  in the year proceeding the year of 
dividend payment (in zł) 

Z5t-1 -0.6951 0.0084 -0.6619 0.0137 

Dynamics of WIG index in the year proceeding the year of dividend 
payment to the previous year (in %) 

Z6t-1 0.0389 0.8995 0.0323 0.9165 

Dynamics of WIG20 index in the year proceeding the year of dividend 
payment to the previous year (in %) 

Z7t-1 0.1392 0.6503 0.1248 0.6846 

Tax conditions in the year proceeding the year of dividend payment Z8t-1 0.1044 0.7343 0.0069 0.9821 

Source: Calculations by author 
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economic situation on dividend decisions [12, pp. 216-
227], [12, pp. 156-164]. 

3. Data and methods 

The Warsaw Stock Exchange was established on 

16 April 1991 and is one of the youngest stock markets 

in the world.
3
 However, typically of an emerging 

market it is developing rapidly and at present it is the 

biggest stock market in Mid-Eastern Europe in respect 

of capitalization. At the end of 2008, 349 companies 

located in Poland and 25 foreign ones were listed at the 

Warsaw Stock Exchange.  

The shares of companies paying dividends were 

calculated by dividing the number of dividend payers 

in year t to the number of companies listed at the end 

of  year t.
4
   

Between 1992 and 2008 the share fluctuated from 

15.9% in 1994 to 53.8% in 1995. 

Because of a very small number of companies 

listed at the Warsaw Stock Exchange during the first 

years of its functioning, which might have affected its 

robustness, the research focused on dividend payments 

from 1996 to 2008. 

Considering that at the moment of making divi-

dend decisions by the shareholders’ general meeting, 

the economic situation from the previous year and its 

consequences in the current year are already known 

and analyzed, it was assumed that dividend decisions 

made in year t may be influenced by macroeconomic 

situation in year t-1. 
Because the shares of companies paying cash 

dividend in particular years are proper fractions, in 

                                                 
3 Until WWII a stock exchange operated in Warsaw. Ho-

wever, the present stock exchange was created “on the green 

grass”  and can hardly be considered as the continuation of 

the original one. 
4 Applying such a method results in a situation where a 

company which paid dividend in a given year and then was 

excluded from the stock market in the same year was not 

included in the denominator of the quotient. However, such 

single situations do not affect the reasoning. 

order to estimate the dependence between them and 
macroeconomic variables, the following logit model 
was applied: 

tktktttt ZZZLogitY 11221110 .......  

where: 

tY share (fraction) of companies paying dividends 

in year t  

t

t

t
Y

Y
LogitY

1
ln

logit of variable Y, or the natural 

logarithm of odds ratio [16] 

11211 ,......., kttt ZZZ  independent macroeconomic 

variables in year t-1  

t
disturbances 

nt ,.......2,1 number of years 

It is proved that in the above defined linear logit 

model disturbances are heteroscedastic [11, p. 229]. In 

this situation, in order to estimate the structural coe-

fficients, the Generalized Least Squares Method must 

be applied where the vector of estimators is as follows: 

LogitYVXXVXa TT 111  

and matrix V is a diagonal matrix, where along the 

main diagonal there are estimated values of variations 

of disturbances. It is also proved [11, p. 230], that 

particular elements along the main diagonal of matrix 

V are as follows: 

ttt

j
YYm

v
1

1 , 

where 
tm  number of companies paying dividends in 

year t. 

At this point, it is worth of remembering that for 

the diagonal matrix, which is: 
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2
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Figure 1. Changes in share of dividend payers  in year t and GDP rate  

of growth in year t-1 

Source: Calculations by author 
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In the calculations presented here, 8 macro-

economic variables were applied to describe dividend 

decisions. The variables are potential independent 

variables for the model specified above. 

In order to select the best set of independent  va-

riables, from general to specific method was applied 

[6], where the model of the highest adjusted R-squared 

coefficient is considered to be the optimal one. The 

model has all the statistically significant coefficients where 

the level of significance is 0.05
5
 and coincidence. 

4. Estimation results 

A simple analysis of correlation matrix of variables 

suffices to indicate the hypothesis about the influence 

of economic situation and legal solutions on dividend 

decisions in companies listed at the Warsaw Stock 

Exchange between 1996 and 2008. 

                                                 
5 Insignificance of “constant” is acceptable only 

The logits of shares of all companies and domestic 
companies which paid dividends in a given year are 
positively significant at the level of significance of 0.05 
correlated with both the rate of growth of GDP in the 

previous year (Z1t-1) and the dynamics of investment 
expenditures in the previous year (Z2t-1) but negatively 
correlated with the annual average US dollar rate of 
exchange in the previous year (Z5t-1). 

As the result of applying from general to specific 
modeling procedure, the model with two independent  
variables (Z1t-1, Z5t-1) appeared to be the one which 
describes changes in share of dividend payers between 
1996 and 2008 and which has the highest determina-
tion coefficient both for all companies and for domestic 
companies. 

Nevertheless, the model for all companies is more 
adequate (better adjustment, significance of coeffi-
cients with both variables at the level of 0.05, the lack 
of autocorrelation of disturbances). Therefore, a model 
for all companies shall be applied in the forward analysis.  
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Figure 2.  Changes in share of dividend payers  in year t and investment growth rate and  

import growth rate in year t-1 

Source: Calculations by author 
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Figure 3. Changes in share of dividend payers in year t and the annual average 

dollar rate of exchange in year t-1 

Source: Calculations by author 
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The model explains the variability of share of 
dividend payers in 64.4%. The probability of dividend 
payment grows as the dynamics of GDP grows and the 
polish zloty (PLN) to US dollar exchange rate falls. 

 

The estimated model allows to simulate the fre-
quency of dividend payments in the relation to changes 
in the economic situation. 

If the assumption is that both independent variab-
les assume in year t-1 values at the level of median 
from the whole analyzed period, in year t 28.3% of 
companies listed at the Warsaw Stock Exchange should 
pay dividends. However, if economic situation impro-
ved considerably and for example, in year t-1 the rate 
of growth of GDP was 10% while the annual average 
US dollar  exchange rate was 2 PLN, then the expected 
percentage of the listed dividend payers in year t could 
be 44.7%. While, if the situation  drastically worsen 
and, for example in year t-1 the rate of growth of GDP 

was –5% and the annual average US dollar rate of 
exchange grew to 5 PLN, then the expected percentage 
of listed divided payers in year t could be only 12.3%. 

In 2008 the GDP rate of growth in Poland was 
4.9%, with the annual average US dollar exchange rate 

of 2.41 PLN which indicates that in 2009 34.4% of 
dividend payers listed at the Warsaw Stock Exchange 
should pay dividends. 

Tabеlа 4 
Basic statistics of independent variables 

 

Variable Average Median Min Max 
Lower 
quartile 

Upper 
quartile 

Z1t-1 4.75 5.00 1.20 7.00 3.90 6.20 

Z5t-1 3.46 3.49 2.42 4.35 3.10 3.97 

Note: In the case of zloty to dollar rate, the maximum 
value is the worst value while the minimum value is the 
best value (destimulant) 
Source: Calculations by author 

Tabеlа 3 

Estimation results of the models of shares of dividend payers with the 

Generalized Least Squares Method 
 

All companies Domestic 
Specification 

value p  level value p  level 

Constant -0.310 0.5252 -0.4258 0.3864 

Z1t-1 0.063 0.0374 0.0690 0.0170 
Coefficient 

Z5t-1 -0.268 0.0335 -0.2452 0.0528 

Statistic  F(2,10) 9.15 0.0055 8.71 0.0064 

First order autocorrelation coefficient -0.0303 0.0857 

Durbin - Watson Statistic 1.7547 
dl=0.8612 
du=1.5621 

1.4649 
dl=0.8612 
du=1.5621 

Normal distribution test of errors. Basic hypothesis: 
Normal distribution of disturbances. 

Chi-squared (2) Statistic 
0.94 0.63 0.31 0.86 

First order ARCH test: Basic hypothesis: ARCH effect 
not exists. LM Statistic 

1.11 0.2923 2.62 0.1057 

R-squared 0.6468 0.6354 

Adjusted R-squared 0.5761 0.5625 

Schwarza Bayesian criterion -44.35 -44.06 

Akaike'a information criterion -46.05 -45.75 

Hannan-Quinn criterion -46.40 -46.10 

Note: Standard  terror of estimation  HAC 

Source: Calculations by author  done in GRETL programme 
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Figure  4. Comparison  of empirical values with theoretical values resulting  

from the best model 

Source: Calculations by author 
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5. Conclusions 
The present analysis has proved that decisions to 

pay dividends at the Warsaw Stock Exchange were 
significantly determined by the economic situation in 
Poland. The share of dividend payers increased in pros-
perity periods. Other research conducted by the author 
[13] shows that in prosperity periods companies which 
have never paid dividends (never payers) and com-
panies which previously paid dividends but stopped 
doing so for a certain period of time (former payers) 
are more willing to pay dividends. The results of the 
present analysis justify the conclusion that microeco-
nomic models describing dividend decisions of par-
ticular companies should include not only changes in 
legal and financial system but also macroeconomic 
variables describing changes in economic situation in 
the country (GDP or investments growth rate) when 
pooled or panel micro-macro models are estimated. 
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6. СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ 
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Анотація. Розглянуто теоретичні напрацювання з школи наукового управління, класичної школи, 

школи людських відносин та поведінкових наук. Еволюцію концепцій управління персоналом досліджено 
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investigated by the characteristics of the basic features of three models: employees’ management, personnel 

management, human resources management.  
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1. Вступ 

Еволюція управління персоналом відбувалася в 

декілька етапів. Різними є підходи багатьох авторів 

до ідентифікації шкіл управління. Так, окремі вчені 

виокремлюють школу наукового управління, адмі-

ністративну школа, школу психології і людських 

відносин та школу науки управління (кількісну 

школу) [12, 16]. Зупинимось детальніше на аналізі 

цих підходів та спробуємо з’ясувати внесок кожної 

теорії в практику управління персоналом.  

Наука управління персоналом у процесі еволю-

ції розробила різні концепції і теорії, що відобра-

жають певні етапи розвитку як матеріального ви-

робництва, так і трудових відносин. Якість управ-

ління підприємством прямо залежить від підходів 

до управління персоналом, кадрових рішень. Спер-

шу основні правила управління були представлені у 

наукових працях лише фрагментарно. Так, з форму-

ванням школи наукового управління (початок              

ХХ ст.) поняття менеджменту персоналу набули 

ознаки систематизації і були сформульовані у фор-

мі управлінських теорій.  

Глибокий аналіз досягнень менеджменту персо-

налу видається нам неможливим без ретельного 

вивчення першоджерел про систему наукового ме-

неджменту. Створення сучасного менеджменту в осно-

вному пов‘язують із засновником школи наукового 

управління американського інженера Ф. Тейлора 

(1856─1915 рр.) [5], який переосмислив ідеї класи-

ків економічної теорії, філософії, соціології.  

Отож, у статті поставлено за мету простежити 

віхи розвитку управління персоналом, виявити спіль-

ні та відмінні риси різних моделей, продемонстру-

вати переваги новітніх підходів до проблеми. Від-

повідно, в процесі дослідження вирішено завдання:  

1) дослідити історію розвитку науки про управ-

ління персоналом; 

2) охарактеризувати основні риси сучасних 

моделей управління персоналом; 

3) продемонструвати взаємозв’язок класичних і 

новітніх підходів до управління персоналом, їх 

спільні та відмінні риси. 

2. Становлення науки про управління 

персоналом 

Сучасна наука управління персоналом характе-

ризується наявністю найрізноманітніших підходів і 

концепцій [3, 9, 13]. При цьому автори наголо-

шують на необхідності проведення досліджень як з 

наукової точки зору, так і на їх практичному засто-

суванні. Більшість фахівців менеджменту виді-

ляють основні школи, які описують функціонува-

ння організації та місце менеджменту персоналу в 

ній: наукового управління Ф. Тейлора, класична         

А. Файоля, людських відносин Е. Мейо, системний 

підхід Н. Вінера та теорія випадковості Дж. Вудворда.  

Ф. Тейлор відзначав важливість людського чи-

нника у кадровому менеджменті. Його вчення ґрун-
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тується на розумінні індивіда та його місця в орга-

нізації, визнанні індивідуальних відмінностей, по-

тенційній можливості творчості та ініціативи участі 

в управлінні [3, с. 45]. Слід погодитись, що най-

більшою проблемою при переході до нової системи 

управління була необхідність революції в мораль-

ному устрої, психології працівників, їх усвідом-

ленні обов‘язку по відношенню як до себе, так і до 

роботодавців, і такий же еволюції психології влас-

ників [10, с. 104]. Вважаємо, що і сьогодні зали-

шається актуальним переконання дослідника, що 

науковим може бути лише такий менеджмент, який 

навчає працівника, дає право на творчість та іні-

ціативу. Вагомий внесок у наукову теорію управ-

ління персоналом внесли Ф. і Л. Гілберти, які при-

діляли значну увагу питанням наукового підбору, 

розстановки і підготовки  персоналу [15], а також 

Г. Емерсон, який вперше розробив штабний прин-

цип управління [14].  

Сьогодні термін “кадровий менеджмент” трак-

тується багатьма дослідниками як система плану-

вання, організації, мотивації і контролю персоналу 

[9, 13]. Ф.І. Хміль висловлює узагальнену, на нашу 

думку, точку зору, що кадровий менеджмент відоб-

ражає систему заходів, виконуваних спеціалізова-

ними кадровими службами в процесі управління 

працівниками організації [12].  

Метою класичної (адміністративної) школи 

було створення універсальних принципів управлі-

ння, найважливішими з яких сьогодні вважаються 

стабільність роботи для персоналу, можливість про-

являти ініціативу, корпоративний дух. М. Вебером бу-

ло ще запропоновано поділ праці, ієрархію влади, 

формалізований добір, регулятивні норми та служ-

бове просування [2, 4].  

Виникнення школи людських відносин пов'яза-

не з ім'ям Х. Мюнстерберга, результатами Хоторнських 

експериментів Е. Мейо, дослідженнями М. П. Фо-

ллетт, А. Маслоу, Д. МакГрегора, Р. Лайкерта [6]. 

Серед українських вчених відзначимо М. Вольсь-

кого, І. Вернадського, М. Туган-Барановського,         

І. Франка, М. Бунге, які надавали великого значе-

ння соціальним та психологічним аспектам управ-

ління [7, с. 164─267; 11].  

Головним постулатом біхевіористського на-

прямку є підвищення ефективності праці окремого 

працівника і організації в цілому. Але недоліком 

цього напрямку, на нашу думку, є недооцінка зна-

чення налагодження міжособистісних відносин та 

поліпшення психологічного клімату. 

3. Сучасні моделі управління персоналом 

Сучасні дослідники управління персоналом ви-

значають як скоординовану систему заходів щодо 

формування та ефективного використання сукуп-

ного трудового потенціалу працівника у складних 

організаційних утвореннях ієрархічного типу [12].  

Новітньою моделлю є управління людськими 

ресурсами, в якій акцент переміщується з управлі-

ння виробничим персоналом на управлінський, від 

компетенції якого найбільше залежить ефектив-

ність організації. Найважливішими складовими мо-

делі є концепції стратегічної інтеграції, управління 

культурою, лояльність персоналу, інвестиції у роз-

виток людського капіталу [1, 6].  

Управління людськими ресурсами стимулю-

вало розвиток взаємної відповідальності найманого 

працівника і роботодавця, намагання персоналу до-

сягнути кращих результатів за рахунок заохочення 

ініціативи, технічних та організаційних нововве-

день, спільного обговорення проблем. Це спричи-

нило до зростання працівників служб управління, 

підвищення їхнього статусу і зростання вимог до 

рівня професійної підготовки менеджерів з персо-

налу. Зокрема, В. В. Красношапка визначає управ-

ління людськими ресурсами як стратегічний ціліс-

ний підхід до управління персоналом [8].  

4. Взаємозв’язок класичних і новітніх підходів до 

управління персоналом 

Порівняння думок дослідників щодо дифеніцій 

кадрового менеджменту, управління персоналом та 

управління людськими ресурсами дозволило нам 

визначити певні спільні і відмінні риси. Так, вузька 

спрямованість кадрового менеджменту на викорис-

тання працівниками власного потенціалу визначає 

лише завдання підвищення продуктивності праці та 

якості роботи. Кадровий менеджмент зосереджений 

на вмінні працювати з людьми, правильно добира-

ти і оцінювати персонал, домагатися його зацікав-

леності у підвищенні кваліфікаційного рівня з ме-

тою послідовного поліпшення економічних резуль-

татів діяльності організації.  

Більш широке поняття управління персоналом 

охоплює не лише управлінські функції працівників 

кадрової служби, але й інших керівників та спеці-

алістів щодо своїх підлеглих. Управління персона-

лом включає розробку політики, стратегії та мето-

дів у відповідності до концепції розвитку підпри-

ємства. Відмінним від кадрового менеджменту є 

таки напрям, як захист інтересів працівників. 

Переорієнтація системи кадрового менеджмен-

ту на індивідуальну роботу з персоналом зумовила 

трансформацію стратегічного виміру в управлінні 

людськими ресурсами. Кадрова політика набула 

активних властивостей, замість пасивних (що були 

присутні у кадровому менеджменті) чи реактивних 

(в управлінні персоналом) дій. Це означає, що 

управління персоналом інтегрується в систему ме-

неджменту підприємства і здатне ефективно реалі-

зувати загальноорганізаційні комплексні цілі. Пріо-

ритети управління персоналом змістилися з зао-

щадження витрат на відтворення робочої сили у бік 

збільшення трудового потенціалу колективу та 

окремих індивідуумів через підвищення ефективно-

сті інвестицій у професійне зростання і покрашення 

умов праці.  

Крім того, система управління людськими ре-

сурсами передбачає сильну, адаптивну, організа-

ційну культуру, яка стимулює взаємну відповідаль-

ність найманого працівника і роботодавця, підт-

римку ініціативності на всіх рівнях організації, тех-

нічні та організаційні інновації. Отож, вважаємо, 

що саме концепція управління людськими ресурса-

ми спрямована на формування і координацію пер-

соналу як найбільш цінного надбання організації. 
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5. Висновки 

Таким чином, комплексний аналіз еволюції ме-

неджменту персоналу дозволяє чітко окреслити 

основні віхи його розвитку. Стартова спонукальна 

модель ХІХ століття, зорієнтована винятково на 

проблеми найму персоналу, безпеки праці і підтри-

мання належної дисципліни, поступово трансфор-

мувалася у модель управління кадрами, яка вклю-

чала кадрове планування та започатковувала соці-

альне партнерство. У середині ХХ ст. виникла мо-

дель управління персоналом, характерними особли-

востями якої були кадрова політика, планування, 

забезпечення справедливості щодо працівників. У 

результаті подальшого розвитку науки і практики 

з’явилася модель управління людськими ресурса-

ми, яка доповнила попередні доробки такими осно-

вними напрямами, як корпоративна культура, моти-

вація і стимулювання персоналу. Новітньою моде-

ллю, у якій ключові акценти зміщено на розвиток 

персоналу через інновації та знання, вважається 

управління людським капіталом. Визначаючи зна-

ння як новий особливий ресурс організації, ця мо-

дель спрямована на перехід від стратегії мотивації і 

стимулювання до стратегії залучення персоналу.  
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Трут О. О. 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ 

ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ  
 

Анотація. Проаналізовано наукові підходи зарубіжних і вітчизняних вчених щодо сутності про-

дуктивності операційної діяльності підприємства. Досліджено та обґрунтовано чинники формування 

продуктивності операційної діяльності підприємства на засадах поєднання операційних ресурсів під-

приємства з метою отримання синергійного ефекту.  

Ключові слова: витрати, діяльність, ефект, операційний, підприємство, послуги, продукція, 

результат, ресурси, синергія, система  

Trut O.  

METHODOLOGICAL APPROACHES FOR THE PRODUCTIVITY 

MANAGEMENT OF CURRENT ENTERPRISE ACTIVITIES  

Summary. Approaches of foreign and domestic researchers are analysed in relation to essence of the 

productivity of operating activity of enterprise. Factors of the productivity of operating activity of enterprise are 

analyzed according to principles of combination of operating resources of enterprise in order to obtain a synergy 

effect.  

Keywords: charges, activity, effect, operation, enterprise, services, products, result, resources, synergy, system  

 

1. Вступ 

Модель економічного розвитку суспільства у 

XXI ст. формується з урахуванням необхідності за-

безпечувати зростання обсягів продукції та поліп-

шення її якості за умов обмеженості ресурсів. Це 

вимагає не просто підвищення ефективності вико-

ристання операційних ресурсів і остаточної заміни 

екстенсивних механізмів перетворення ресурсів на 

інтенсивні, а формування сучасної парадигми упра-

вління продуктивністю організацій, принципово 

відмінної від індустріальної. Розвиток суспільства 

дедалі більшою мірою ґрунтуватиметься на інфор-

мації, яка замінює собою традиційний природноре-

сурсний потенціал у матеріально-речовинній формі 

в рамках певних об'єктивних фізичних і духовно-

ментальних потреб. Ця парадигма має ґрунтуватися 

на новій якості знань, новій відповідальності лю-

дини, орієнтації на збереження навколишнього при-

родного середовища. 

Нині актуальним є розроблення і впровадження 

нових інструментів та механізмів ефективного 

управління продуктивністю підприємства, які за-

безпечували б ефективне систематичне якісне вдос-

коналення всіх чинників операційної діяльності 

підприємства.  

У сучасних соціально-економічних умовах під-

приємство виступає як система взаємодії всієї су-

купності ресурсів з метою виробництва товарів, що 

обумовлює доцільність розроблення принципово 

нових підходів до управління продуктивністю під-

приємства в цілому, враховуючи внесок кожного 

чинника виробництва в кінцевий результат опера-

ційної діяльності.  

Метою статті є дослідження структуроутворю-

ючих чинників формування та управління продук-

тивністю операційної діяльності підприємства в 

сучасних соціально-економічних умовах.  

2. Огляд літературних джерел 

Вивчення проблеми управління продуктивні-

стю знаходить віддзеркалення в роботах вітчизня-

них і зарубіжних авторів. Фундаментальні положе-

ння економічної науки в цілому, а також теорії про-

дуктивності, зокрема, описані в працях А. Сміта,     

Д. Ріккардо, А. Маршалла, К. Маркса, Р. Струміліна,     

В. У. Леонтьева. 

Вітчизняні дослідники проблем продуктивності 

приділяли пріоритетну увагу вивченню трудового 

чинника продуктивності. Зокрема питання вимірю-

вання і планування продуктивності праці широко 

розглянуті в працях радянських економістів Д. Бардіна, 

Л. Бляхмана, І. Борщевського, Л. Костіна, А. Куд-

рявцева, А. Машинського, М. Назарова, Л. Сату-

новського, А. Френкеля. Проте, як показує аналіз 

радянської економічної літератури, проблеми про-

дуктивності в ній розглянуті досить вузько, оскіль-

ки при глибокій розробці питань вимірювання і 

підвищення продуктивності праці, в ній практично 

відсутні роботи, присвячені вивченню продуктив-

ності інших чинників операційної діяльності під-

приємства.  

У працях зарубіжних економістів наукові дос-

лідження питань продуктивності представлені шир-

ше. Зокрема Ф. Тейлор, Р. Емерсон, Д. С. Синк,                        

П. Друккер, І. Масааки, М. Аоки, Д. Нортон, Р. Кап-

лан, Р. Чейз продуктивність розглядають з погляду 

всіх елементів виробничого процесу: праці, капі-

талу, енергії, інформації. Крім того, серйозна увага 

приділяється питанням управління продуктивністю 

перерахованих складових.  

Вивченню проблем продуктивності на сучас-

ному етапі економічного розвитку України присвя-
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чені публікації О. Березіна, І. Бланка, О. Виноградової, 

В. Жигалова, О. Кузьміна, В. Онищенка, Д. Черваньова, 

Ф. Хміля та ін. Зауважимо, що глибоке розуміння 

категорії „продуктивність” приймається і багатьма 

сучасними вітчизняними економістами. 

Проте, незважаючи на значний науковий доро-

бок вчених, низка окремих питань методології 

управління та методичних засад оцінювання про-

дуктивності операційної діяльності підприємств у 

сучасних соціально-економічних умовах потре-

бують подальшого дослідження.  

Вивчення та узагальнення результатів наукових 

досліджень проблеми продуктивності підприємства 

дозволили зробити такі висновки: 

 ототожнення категорій “продуктивність”, 

“результативність”, “ефективність” підприємства;  

 відсутність єдиної думки про сутність про-

дуктивності підприємства; 

 проблема управління продуктивністю під-

приємства зарубіжними вченими досліджена більш 

глибоко, ніж вітчизняними; 

 дослідження вітчизняними вченими пробле-

ми продуктивності підприємств здійснювалися з 

позицій одного ресурсу; 

 механізм управління продуктивністю під-

приємств у сфері виробництва матеріальної про-

дукції більш розвинутий, ніж у сфері послуг; 

 не сформована концептуальна модель упра-

вління продуктивністю підприємства на засадах си-

нергійного поєднання всієї сукупності ресурсів. 

3. Поняття і сутність продуктивності 

підприємства 

Підходи до розуміння сутності продуктивності 

різні у інженерів, психологів, економістів, політич-

них діячів, соціологів і фахівців у сфері управління. 

Розмаїття і специфіка наукових поглядів на продук-

тивність, сконцентрована у сфері інтересів або про-

фесій і, на нашу думку, проявляється двома шля-

хами.  

По-перше, спеціальність дослідника значною 

мірою визначає тип систем, які його цікавлять. 

Наприклад, психолога частіше цікавлять індивід 

або група, економіста – галузь або країна, інженера 

– продукт або завод, а менеджера –операційна сис-

тема підприємства чи її певний елемент.  

По-друге, для фахівця характерний обмежений 

погляд не тільки на суть продуктивності, але, що 

ще важливіше – на методи її підвищення. Вузькість 

підходу до змісту продуктивності і способів її ви-

мірювання супроводжується рутинними поглядами 

на методи її підвищення.  

У сфері суспільного виробництва багато як вче-

них, так і менеджерів допускають ототожнення тер-

мінів “результативність” і “продуктивність”. Ото-

тожнення понять не враховує того, що результатив-

ність – це родове поняття з багатьма властивостями 

і складовими елементами, тоді як продуктивність – 

це достатньо конкретне поняття. Фактично, продук-

тивність – це один з семи критеріїв результатив-

ності: дієвість цілей, планів; економічність; якість; 

продуктивність; якість трудового життя; прибутко-

вість; нововведення.  

Щоб досягти успіху в довгостроковому періоді, 

менеджер зобов'язаний планувати, вимірювати, оці-

нювати, контролювати і покращувати кожний з по-

казників результативності підприємства.  

Цілком очевидною є потреба в синтезі, уточ-

ненні і систематизації визначень, а також створенні 

концептуальної основи управління продуктивністю 

операційної системи організації.  

4. Структуроутворюючі елементи формування 

продуктивності підприємства 

Системний підхід до розгляду умов та резуль-

татів функціонування підприємства визначає його 

як систему ресурсів, що вступають до взаємодії та 

обумовлюють досягнуті результати.  

Як відзначають американські вчені, “…загалом 

мета будь-якої організації включає перетворення 

ресурсів для досягнення результатів” [5, с. 595]. 

Одним із показників, що характеризує результати 

функціонування та розвитку підприємств є продук-

тивність. 

Продуктивність – є відношенням між виробле-

ними операційною системою організації продук-

цією (послугами) і затратами на їх виробництво. 

Затратами є вартість спожитих операційних ресур-

сів організації: праці (людських ресурсів), капіталу 

(фізичних і фінансових активів), енергії, матеріалів 

та інформації.  

Продуктивність підприємства ми розглядаємо з 

позицій синергійного взаємозв’язку всіх операцій-

них ресурсів підприємства, які в межах операційної 

системи трансформуються у готову продукцію чи 

послуги. При цьому під операційними ресурсами 

організації розуміємо керовані чинники виробни-

цтва, що володіють вартісними властивостями і пе-

ретворюючими можливостями, необхідні для забез-

печення функціонування та розвитку операційної 

системи з метою досягнення запланованих цілей. 

У результаті взаємодії всіх складових системи 

операційних ресурсів досягається ефект синергії, 

тобто з’являються нові властивості, якими кожен 

окремий вид ресурсу не володіє. Наприклад, не 

можна вчасно вивести на потрібний сегмент ринку 

товар, що відповідає його вимогам, не володіючи 

відповідними ресурсами усіх видів, можливостями 

застосовуваного устаткування, можливостями ви-

користовуваної технології, кваліфікаційними мож-

ливостями персоналу і т.п. І, навпаки, кожен окре-

мий ресурс не може реалізуватися цілком поза 

зв'язком з іншими ресурсами: можливості, якими 

володіють верстати, не можуть бути реалізовані без 

відповідної кваліфікації працівників, без застосува-

ння відповідних основних і допоміжних матеріалів, 

без необхідних характеристик виробничих примі-

щень. 

Місцем виникнення синергійного ефекту взає-

модії всіх операційних ресурсів підприємства є опе-

раційна система.  
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На рис. 1 операційна система підприємства 

представлена як процес перетворення ресурсів. Ця 

система характеризується своїми елементами і взає-

мозв'язками між ними. Елементами операційної 

системи підприємства є операційні ресурси та опе-

раційні процеси. Перш за все вимірювання продук-

тивності вимагає чіткого визначення меж операцій-

ної системи. Межі визначаються тими пунктами, де 

елементи поза системою обмінюються енергією, 

інформацією і ресурсами з елементами усередині 

системи. Коли встановлені межі, визначають оди-

ницю аналізу, або рамки системи вимірювання. 

Якщо ці межі не визначені, процес управління про-

дуктивністю підприємства стає проблематичним та 

складним, і менш ефективним. 

Операційна система купує чинники (ресурси), 

що витрачаються ( I
iQ - кількість чинника; i – номер 

чинника) за відомими цінами ( I

iP  - ціна або вартість 

чинника). 

Як тільки чинники, що витрачаються, придбані 

для їх використання в системі, вартість ( I

iP ) відпо-

відних ресурсів затушовується, а їх призначення 

тимчасово стає невизначеним до тих пір, доки 

фактичні витрати не порівнюють з кошторисними 

витратами. Інакше кажучи, коли ресурси придбані, 

особи, відповідальні за їх перетворення в товар або 

послугу, схильні концентрувати увагу на кількості 

спожитих ресурсів, а не на їх витратах, що відоб-

ражене на схемі у вигляді кількості ресурсів (Qi
I
), 

що надходять для перетворення в “чорному ящи-

ку”. При цьому виникає додаткова вартість, яка є 

наслідком синергійної взаємодії всієї сукупності 

операційних ресурсів підприємства.  

Як уже згадувалося, існує багато типів опера-

ційних систем. Кожна система володіє унікальними 

функціональними характеристиками: поєднанням 

витрат, поєднанням процесів перетворення, поєдна-

нням видів продукції, навколишнім середовищем і 

т.д. Проте будь-якій операційній системі властиві 

типові елементи, показані на рис. 1. Крім того, і це 

важливіше з погляду управління продуктивністю, 

кожна система використовує ресурси (Qi
I
), платить 

за них ціну ( I

iP ), збуває продукцію (Q
I
i) і отримує за 

неї ціну (P O

i
). Ці загальні елементи мають вирі-

шальне значення для розуміння сутності продук-

тивності та управління нею.  

Отже, поглиблений аналіз операційної системи 

підприємства дозволив нам обґрунтувати основні 

чинники формування продуктивності операційної 

діяльності підприємства, це:  

 склад та сучасний стан системи наявних 

операційних ресурсів; 

 ступінь відповідності ресурсного потенціа-

лу стратегічним цілям і завданням підприємства; 

 спроможність ресурсного потенціалу забез-

печити стійкість операційної системи до впливу 

чинників зовнішнього середовища та внутрішню 

гнучкість; 

 ефективність системи менеджменту підпри-

ємства. 

Формування продуктивності операційних сис-

тем організацій у сфері послуг відрізняється від 

сфери матеріального виробництва. У сфері послуг 

на відміну від матеріального виробництва відсутній 

часовий розрив між процесом створення продукції і 

її споживанням, тобто накладається додатковий 

обмежуючий чинник використання ресурсів – чин-

ник часу. Таким чином, обмеженість кожного ре-

сурсу тут виявляється за двома векторами: за абсо-

лютним значенням ресурсу і за часом його ефек-

тивного використання. 

Роль сфери послуг у національній економіці 

України помітно посилюється. Якщо раніше вона 
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була до певної міри залежною від матеріального 

виробництва, то сьогодні домінуючі позиції пере-

ходять до неї. Внаслідок цього підвищення ефек-

тивності використання ресурсів підприємств сфери 

послуг у значній мірі впливає на розвиток еконо-

міки держави. Так, за даними Державного комітету 

статистики України обсяг валового внутрішнього 

продукту (ВВП), створеного у виробничій сфері у 

2009 р., склав – 1027,7 млрд грн, що становить 

52,56% загального обсягу; у сфері послуг – 927,7 

млрд грн, що становить 47,44%. Порівняно з 2002 р. 

відбулися значні зміни у структурі ВВП. Так, у 

2002 р. частка ВВП у сфері матеріального виробни-

цтва складала 65,38%, а у сфері послуг34,62%. За 

період з 2002 р. по 2009 р. частка ВВП, створеного 

у сфері послуг, зросла на 12,82% [10]. 

5. Управління продуктивністю операційної 

діяльності підприємства 

Складність управління сукупною продуктив-

ністю операційних ресурсів підприємства посилю-

ється наявністю великої кількості чинників впливу 

і відсутністю єдиної методології вимірювання про-

дуктивності його складових. Оскільки елементи 

операційної системи організації синергійно пов'яза-

ні між собою, то управлінська дія на продуктив-

ність одного з ресурсів впливає на продуктивність 

інших, причому підвищення продуктивності одного 

ресурсу може супроводжуватися як і підвищенням, 

так і зниженням продуктивності низки інших.  

Для ефективного управління продуктивністю 

підприємства необхідна комплексна дія на продук-

тивність всіх операційних ресурсів у рамках єдиної 

операційної системи. Дана операційна система по-

винна визначати і погоджувати управлінські дії на 

різних рівнях та горизонтах управління з урахува-

нням особливостей операційної функції організації. 

Управління продуктивністю підприємства – 

це, фактично, частина ширшого процесу управлі-

ння. Вирішальне значення при цьому має послідов-

ність операцій в області управління продуктивні-

стю. Управління продуктивністю підприємства 

охоплює: управлінський вплив і вимірювання.  

Вимірювання продуктивності полягає у визна-

ченні таких показників взаємозв'язку між показни-

ком продукції та показниками витрат, які дозво-

ляють управлінським працівникам ухвалювати 

ефективні рішення і краще управляти операційни-

ми системами. Результати вимірювання продуктив-

ності операційної системи повинні надати менед-

жерові нову інформацію про операційну систему. 

Ми пропонуємо управлінський вплив іденти-

фікувати через конкретизацію загальних функцій 

менеджменту: планування, організування, мотиву-

вання, контролювання засноване на вимірюванні 

продуктивності.  

Планування продуктивності підприємства охо-

плює визначення у часі та просторі співвідношення 

обсягів виробництва товарів та витрат на їх вироб-

ництво. Планування ґрунтується на процесах прог-

нозування, вимірювання та оцінки продуктивності. 

Організування продуктивності полягає у побу-

дові ефективної системи управління продуктивні-

стю підприємства; чіткому розподілі повноважень, 

обов’язків і відповідальності працівників у забезпе-

ченні визначеного рівня продуктивності підприєм-

ства та продуктивності використання операційних 

ресурсів.  

Мотивування продуктивності полягає у виборі 

форм, методів активізації персоналу до більш ефек-

тивного використання ресурсного потенціалу під-

приємства, збільшення обсягів виробництва про-

дукції чи послуг високої якості.  

Контролювання продуктивності передбачає оці-

нювання фактично досягнутого рівня продуктивно-

сті з метою своєчасного виявлення відхилень, з’я-

сування причин та відповідного коригування опе-

раційного процесу виробництва товарів. Ефектив-

ність контролю залежить від прийнятої системи по-

казників вимірювання продуктивності підприєм-

ства.  

Щоб управління продуктивністю було успіш-

ним, необхідно ефективно виконати всі управлінсь-

кі операції у вказаній послідовності. Проте, багато 

вітчизняних менеджерів у даний час мають дуже 

слабку підготовку в питаннях управління взагалі і 

підвищення продуктивності зокрема, щоб втілити 

цю ідею. Управління – це одночасно мистецтво і 

наука. Сьогодні існує нагальна необхідність дієвіше 

використовувати досягнення науки в практиці 

управління вітчизняними організаціями. На жаль, 

“ми скоріше прокладемо практичні шляхи до ново-

го образу думок, чим осмислимо новий образ дій” 

[7, с. 62].  

Для того, щоб успішно конкурувати і вижити в 

сучасних реаліях, менеджери повинні спочатку 

осмислити свої дії, а потім їх реалізувати.  

6. Висновки 

Отже, управління продуктивністю операційної 

діяльності підприємства вимагає реалістичного, 

ефективного планування і зацікавленої участі. Точ-

ніше – необхідні стратегічні позначки на 2-5-річний 

період з подальшою конкретизацією з метою ефек-

тивної участі працівників організації.  

Управління продуктивністю підприємства буде 

ефективним на практиці тільки за умови грамот-

ного методичного інструментарію, що забезпечує 

виділення ключових чинників впливу, системний 

характер вимірювання продуктивності ресурсів і 

оптимізацію управлінських рішень, адекватних 

поставленим цілям. 

Вивчення та оцінка нами рівня дослідження 

управління продуктивністю підприємств у сучас-

них соціально-економічних умовах України дозво-

лили нам окреслити напрями подальших наукових 

досліджень цієї проблеми:  

 вивчення специфіки та особливостей сучас-

ної системи управління продуктивністю операцій-

ною діяльністю підприємств; 

 дослідження особливостей формування про-

дуктивності операційних систем організацій у сфері 

послуг на засадах синергійного зв’язку їх ресурсів; 

 обґрунтування вибору ключових складових 

продуктивності операційної діяльності підприємств; 
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 обґрунтування процедури та системи показ-

ників вимірювання продуктивності підприємства; 

 розроблення методичних підходів до опти-

мізації управління продуктивністю підприємства на 

засадах синергійного зв’язку операційних ресурсів 

підприємства; 

 розроблення методики стратегічного та по-

точного управління продуктивністю операційної ді-

яльності підприємств.  
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Анотація. Розкрито основні аспекти механізму наповнення доходів місцевих бюджетів, акценто-

вано увагу на основних недоліках існуючої фіскальної бази місцевих бюджетів. Проаналізовано тенденції 

в структурі наповнення місцевих бюджетів за період 2006–2010 рр. та здійснено аналіз її зміни у зв’язку з 

прийняттям Бюджетного та Податкового кодексів України в 2010 р. На базі даного аналізу сформульо-
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1. Вступ 

Довгий час в Україні існує проблема децентра-

лізації бюджетного механізму. Надмірна централі-

зація розподілу фінансових фіскальних ресурсів 

сприяла накопиченню системних проблем соціаль-

ного та економічного розвитку регіонів. З прийня-

ттям у 2010 р. нових Податкового та Бюджетного 

кодексів сприяла більшій фінансовій самостійності 

місцевих бюджетів. У даних умовах актуальною є 

проблема ефективного використання можливостей 

наповнення місцевих бюджетів, розширення та 

зміцнення їх дохідної бази та децентралізація. 
Метою статті є дослідження теоретичних та 

практичних аспектів формування фіскальних ресур-
сів наповнення місцевих бюджетів та обґрунтува-
ння шляхів оптимізації формування фондів грошо-
вих коштів органів місцевого самоврядування в 
умовах децентралізації Державного бюджету, роз-
робка практичних рекомендацій щодо резервів зроста-
ння фінансових ресурсів місцевих бюджетів у су-
часних умовах. 

2. Огляд літературних джерел 
Доходи місцевих бюджетів були предметом 

дослідження провідних вітчизняних та зарубіжних 

учених. Зазначені проблеми знайшли відображення 
у працях вітчизняних науковців, зокрема О. Василика, 
О. Ковалюка, І. Когута [1], О. Косаревича [2], 
М. Крупки, М. Кульчицького, В. Опаріна, Є. Парій-
Сергієнко [5], С. Попової [6], І. Поповича [6], 
Н. Сокровольської [9], К. Павлюк, В. Федосова та 
інших. Належне місце у розробці цих проблем зай-
мають роботи західних вчених А. Вагнера, Р. Гнейста, 
Л. Штейна. Проблеми розвитку дохідної складової 
місцевих бюджетів досліджували А. Бабич, Л. Дробозіна, 
Ю. Константінов, Л. Окунева, Г. Поляк, Л. Павлова, 
В. Родіонова, В. Сенчагов, Д. Чернік. 

3. Основні проблеми бюджетного механізму 

Поняття „місцеві бюджети” доцільно розгля-

дати в двох аспектах: як організаційна форма мобі-

лізації доходів і здійснення витрат місцевими орга-

нами самоврядування, місцеві бюджети – це балан-

сові розрахунки доходів і витрат, які мобілізуються 

та витрачаються на відповідній території; як важ-

ливу фінансову категорію, основу якої представляє 

система фінансових стосунків між місцевими бюд-

жетами і господарськими структурами, які функ-

ціонують на даній території. В даній статті розгля-
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нуто організаційну форму мобілізації доходів міс-

цевих бюджетів. 

Поняття бюджетного механізму має багато виз-

начень у науковій літературі. Зокрема, І. І. Попович 

зазначає, що „Бюджетний механізм можна узагаль-

нено охарактеризувати як комплекс спеціально 

розроблених і законодавчо закріплених у державі 

форм і методів створення та використання фінансо-

вих ресурсів для фінансового забезпечення еконо-

мічних і соціальних процесів” [9, c. 245]. 

Необхідно розуміти, що від рівня наповнення 

місцевих бюджетів залежить інвестиційна приваб-

ливість регіону, рівень розвитку соціального захис-

ту та багато інших аспектів соціально-економічного 

розвитку регіону.  

В аналізі механізму наповнення місцевих бюд-

жетів важливо аналізувати не тільки обсяги надход-

жень за період, а й їх структуру. С. В. Слухай вва-

жає, що „структура доходів свідчить про постійну 

тенденцію збільшення місцевих бюджетів, які пере-

розподіляються через державний бюджет” [10, с. 66].  

Протягом розбудови бюджетних відносин в 

Україні викреслилися основні системні проблеми 

бюджетного механізму:  

1. Недостатність коштів для самостійного фінан-

сування місцевих потреб. Власними доходами, які 

не враховувались в обсягах міжбюджетних трансфер-

тів, забезпечувалось близько 20% доходів місцевих 

бюджетів, а закріпленими доходами – 80% [8, c. 284].  

2. Актуальною є проблема відсутності єдиного 

стабільного джерела наповнення місцевих бюдже-

тів. Близько 80% надходжень до місцевих бюджетів 

формується на основі податку на доходи фізичних 

осіб, проте він є загальнодержавним. Але ж даний 

податок стягується за місцем роботи працівника, а 

не за місцем його фактичного проживання. Тому 

більші доходи мають ті регіони, де найбільша зай-

нятість, що ускладнює адміністрування державного 

бюджету у вигляді трансфертів. Другим за обсяга-

ми джерелом наповнення місцевих бюджетів є 

податок на землю. Проте ставки орендної плати є за-

низькими і давно не переглядались. До того ж ситу-

ація ускладнюється неврегульованістю питання про 

продаж землі сільськогосподарського призначення. 

3. З року в рік в Україні спостерігається зрос-

тання частки трансфертів і дотацій вирівнювання. 

Традиційно в обсязі трансфертів зростає частка 

дотацій вирівнювання – 55,8% у січні – червні 2010 р. 

проти 55,7% у січні – червні 2009 р., натомість 

частка субвенцій зменшується – зокрема частка 

субвенцій із соціального захисту зменшилась із 

41,8 до 40, 3% за ті самі періоди (рис. 1). 

За період 2007–2010 рр. частка трансфертів у 

структурі міських бюджетів зросла майже на 6% (з 

43,2% у 2007 р. до 49% у 2010 р.). Особливого зане-

покоєння викликає факт зменшення частки доходів 

місцевих бюджетів у 2010р. на 3% порівняно з 

2009р. Отже, у той час як у розвинутих країнах саме 

місцеві податки становлять основне джерело над-

ходжень (близько 80% всіх надходжень), в Україні 

даний показник не перевищує 30%. 

Зростання частки трансфертів у структурі до-

ходів місцевих бюджетів свідчить не тільки про 

збільшення залежності розвитку регіонів від рішень 

органів центральної влади, а й про зниження іні-

ціативності місцевих органів у пошуку власних 

шляхів наповнення місцевих бюджетів.  

 

Рис. 1. Частка доходів, видатків та трансфертів місцевих бюджетів у Зведеному Бюджеті України за 

період січня – серпня 2007 – 2010 рр. 

Джерело: [12] 
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4. Фінансово-економічна криза засвідчила враз-

ливість місцевих бюджетів. На рис. 2 показано ди-

наміку сальдо Зведеного бюджету України за пе-

ріод 01.01.2006 – 01.12.2010 рр. З початку 2009 р. 

дане сальдо поступово знижувалось і досягло – 

7,6% станом на 01.11.2010 р. 

Зниження сальдо Зведеного бюджету України 

зумовлено тим, що в умовах фінансово-економічної 

кризи різко знизилась фінансова база наповнення 

Державного бюджету, в той час як забезпечення фі-

нансування соціального захисту залишилось на по-

передньому докризовому рівні. 

Для розробки перспективних напрямів напов-

нення доходів місцевих бюджетів варто проана-

лізувати динаміку вкладу різних видів податків на 

формування Державного бюджету у період фінан-

сово-економічної кризи (рис. 3). 

З рис. 3. видно, що у 2010 р. різко збільшились 

надходження від НБУ, в той час як вклад доходів 

від податку на прибуток підприємств та фізичних 

осіб зменшився.  

У доходах місцевих бюджетів місцеві податки 

та збори, плата за землю, податок з власників 

транспортних засобів не перевищують 6% від за-

гальної суми місцевих бюджетів. Натомість над-

ходження від таких основних бюджетоутворюючих 

фінансових ресурсів місцевих бюджетів як податок 

з доходів фізичних осіб та єдиного податку з су-

б’єктів малого підприємництва у кризовий період 

січня–вересня 2009 р. знизилась близько на 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Сальдо Зведеного бюджету України,% 

Джерело: [12] 

 

 

 

Рис. 3. Внесок у приріст доходів Зведеного бюджету,% 

Джерело: [12] 
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відносно аналогічного періоду попереднього року. 

Доходи від другого кошика, до якого належать пла-

та за землю, податок з власників транспортних за-

собів та ін., за той же період зросли на 8,2%, по-

рівняно з аналогічним періодом 2008 р. [11, c. 9].  

5. Передача 100% надходжень з ПДВ та подат-

ку на прибуток підприємств до Державного бюдже-

ту призводить до відсутності зацікавленості в адмі-

ніструванні місцевими органами влади цього по-

датку на місцях. 

Вищенаведені основні проблеми в наповненні 

місцевих бюджетів потребують глибокого рефор-

мування. Частково зазначені вище актуальні проб-

леми реформування дохідної складової місцевих 

бюджетів було вирішено шляхом прийняття Бюд-

жетного Кодексу України. Так, в новому Бюджет-

ному кодексі від 08.07.2010 р. № 2456-VІ передання 

податку на транспортні засоби до першого кошика 

вплине на розрахункові обсяги трансфертів, скоро-

тивши потребу у них. Тим самим зменшаться і фі-

нансові зобов’язання держави перед місцевими 

бюджетами [1]. 

Зазначені проблеми потребували негайного ви-

рішення, що було однією з передумов прийняття 

нових Бюджетного та Податкового Кодексів у 2010 р.  

4. Особливості нового Бюджетного кодексу 

Новим Бюджетним кодексом України, більшість 

статей якого вступає в дію з 2011 р., пропонуються 

заходи, реалізація яких дасть змогу зміцнити дохід-

ну базу місцевих бюджетів, активізувати роботу 

місцевих органів щодо мобілізації джерел надход-

жень і уникати невмотивованих рішень щодо фор-

мування трансфертів. Такими заходами є наступні: 

1. Значно розширена дохідна база бюджетів             

м. Києва та Севастополя, АР Крим та областей, до 

яких мають надходити по 50% зборів за спеціальне 

використання лісових ресурсів, спеціальне вод око-

ристування, та по 50% платежів за користування 

надрами загальнодержавного значення.  

2. Унормовано доцільність адміністрування по-

датку на нерухоме майно на місцевому рівні. Це, без 

сумніву, зміцнить дохідну базу місцевих бюджетів. 

3. 100% від плати за землю закріплюється за 

місцевими бюджетами. Оскільки плата за землю є 

другим за обсягом джерелом формування місцевих 

бюджетів – частка її складає до 10% усіх надход-

жень місцевих бюджетів, то прогнозується зміц-

нення саме низових місцевих бюджетів. 

4. Зміцнюється дохідна база бюджетів розвит-

ку. Крім існуючих на сьогодні джерел – коштів від 

відчуження майна, надходження дивідендів, коштів 

від повернення позик, запозичення та ін. – до 

бюджету розвитку (як складової спеціального фон-

ду) зараховуватимуться: податок на прибуток під-

приємств (крім податку на прибуток підприємств і 

фінансових установ комунальної власності, відпо-

відно до додаткових ставок такого податку у роз-

мірах, визначених законом з питань оподаткува-

ння), єдиний податок для суб’єктів малого підпри-

ємництва, плата за надання місцевих гарантій, час-

тина коштів від продажу земельних ділянок не-

сільськогосподарського значення [3, c. 7].  

Ефективна діяльність господарського комплек-

су дасть мультиплікативний ефект до зростання 

рівня дохідності місцевих бюджетів. Тому позитив-

ним є положення про перерахування частини 

податку на прибуток підприємств до бюджетів роз-

витку у складі спеціального фонду місцевих бюд-

жетів – розширюється можливість місцевих органів 

здійснювати довгострокові капіталовкладення. 

5. Додатково видатки на утримання окремих 

закладів соціального призначення, державні прог-

рами соціального захисту, компенсації особам, які 

надають соціальні послуги іншим громадянам, від-

шкодування перевитрат за розмірами житлово-ко-

мунальних послуг, забезпечення захисту від надзви-

чайних ситуацій техногенного та природного харак-

теру, проведення місцевих виборів, підвищення 

кваліфікації депутатів місцевих рад та ін. не врахо-

вуються при обрахунку міжбюджетних трансфертів. 

6. Розширено перелік надходжень так званого 

другого кошика доходів. Крім існуючих, до нього 

включено фіксований податок на доходи від під-

приємницької діяльності, а також передані з першо-

го кошика штрафні санкції, адміністративні штра-

фи та інші надходження. 

Другим документом, який змінив структуру на-

повнення доходів місцевих бюджетів, був Податко-

вий Кодекс, прийнятий у 2010 р. [2]. Завдяки По-

датковому кодексу в органів місцевого самовря-

дування з’явилося більше можливостей самостійно 

вирішувати долю місцевих бюджетів, шляхом 

встановлення ставок місцевих податків та зборів, 

які в повній мірі будуть зараховуватись до місцевих 

бюджетів. З 1-го січня 2011 р. на території України, 

відповідно до норм Податкового кодексу справ-

ляється 4 види місцевих податків і зборів: єдиний 

податок, збір за провадження деяких видів під-

приємницької діяльності, збір за місця для парку-

вання транспортних засобів, туристичний збір (з 

2012 р. додається податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки). Це дало змогу 

структурувати фіскальну базу місцевих бюджетів 

та прибрати такі неефективні місцеві податки та 

збори, як збір за участь у бігах на іподромі, збір на 

право проведення кіно- та телезйомок, збір на влас-

ників собак.  

При розробці шляхів розширення та зміцнення 

дохідної бази місцевих бюджетів варто брати до 

уваги закордонний досвід. Зокрема, у ряді євро-

пейських країн існують такі джерела доходів міс-

цевих бюджетів, як: податок на емісію акцій та 

облігацій, на грошові капітали осіб, які володіють 

однотипним майном у кількості більше однієї оди-

ниці, податок на право розміщення офісів та 

об’єктів торгівлі у центрі міста тощо [9, c. 246]. У 

розвинутих країнах саме місцеві податки станов-

лять основне джерело надходжень, у той час як в 

Україні їх обсяг не перевищує 6% всіх доходів міс-

цевих бюджетів, у той час як частка міжбюджетних 

трансфертів складає близько 50%. 

Поряд з децентралізацією місцевих бюджетів 

необхідно удосконалювати й іншу сторону бюджет-

них надходжень – трансферти.  
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Для достатнього наповнення місцевих бюд-

жетів узагалі і бюджетів малих міст зокрема, в пер-

шу чергу необхідно вирішити проблему фінансо-

вого вирівнювання. На основі глибокого аналізу 

необхідно встановити рівні соціально-економічного 

розвитку територій і на цій базі визначити об'єми 

фінансових ресурсів, необхідних для бюджетного 

вирівнювання. У розрахунку міжбюджетного вирів-

нювання варто враховувати регіональні особли-

вості, такі як щільність проживання, віддаленість 

від осередків надання послуг, реальну кількість 

споживачів послуг та ін.  

На даний момент також залишається нерозви-

неним механізм субвенцій, що має складний меха-

нізм оформлення та недостатні гарантії повернення. 

Права і можливості органів місцевого самовряду-

вання для здійснення місцевих запозичень не було 

розширено. Тому необхідно унормувати механізм 

горизонтального бюджетного вирівнювання. На-

самперед необхідно оптимізувати систему міжбюд-

жетного вирівнювання – зменшити зустрічні 

фінансові потоки. В Україні наявна певна кількість 

самодостатніх бюджетів не тільки регіонального 

рівня, але і бюджетів великих міст, селищ. Система 

надання трансфертів регіонами або містами іншим 

бюджетам того ж рівня буде працювати тільки тоді, 

коли дані міста матимуть зиск від забезпечення 

фінансового вирівнювання інших регіонів. Зокрема, 

взаємна вигода горизонтального фінансового вирів-

нювання може полягати у наданні безвідсоткових 

кредитів під визначені гарантії.  

Ще одним аспектом наповнення дохідної бази 

місцевих бюджетів є їх збалансованість, тобто від-

повідність доходів і видатків. У даному контексті 

основою є, знову ж таки, наповнення дохідної скла-

дової, яка є джерелом фінансування видатків. Чим 

вищі та стабільніші обсяги надходжень до місцевих 

бюджетів, тим більшими будуть видатки на соціально-

економічний розвиток району. 

Необхідно також унормувати передачу частки 

надходжень від податку з доходів фізичних осіб, 

плати за землю (як таких, що забезпечують най-

більші за обсягами і/або стабільні надходження) до 

бюджету розвитку з метою створення фінансових 

можливостей для довгострокового інвестування. 

5. Висновки 
Розвиток бюджету регіону базується на ста-

більних та достатніх джерелах надходжень, а фі-

нансова самостійність територій – на достатньому 

обсязі не тільки видаткових, але і податкових прав, 

і на незначній залежності від бюджетів вищого 

рівня. Тому, незважаючи на прийняття бюджетного 

та Податкового кодексів, на сучасному етапі роз-

витку національної економіки формується чітке 

усвідомлення необхідності подальшого удоскона-

лення систем бюджетування на місцевому рівні і 

існуючих міжбюджетних стосунків. Надання біль-

шій самостійності місцевим органам влади у фор-

муванні і виконанні місцевих бюджетів сприятиме 

зростанню зацікавленості в наповненні прибуткової 

частини, усуненню розбіжностей законодавства в 

бюджетній сфері. 

В статті запропоновано: шляхи розширення та 

зміцнення доходів місцевих бюджетів; заходи щодо 

надання місцевим бюджетам більшої автономності; 

суттєво посилити економічну значимість регіонів; 

підвищити рівень прогнозованості та керованості 

регіонального розвитку. Збільшення обсягів над-

ходжень у місцевий бюджет забезпечить також со-

ціальний розвиток регіонів.  
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УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ ЛЬВІВЩИНИ У 

КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ ДО „ЄВРО-2012” 
 

Анотація. Охарактеризовано систему управління розвитку туристичної індустрії Львівщини в 

рамках підготовки до проведення матчів Чемпіонату Європи з футболу "Євро-2012". Вивчено аспекти 

туристичної привабливості Львівщини для іноземних туристів. Розглянуто проблеми управління інду-

стрією туризму та визначено шляхи їх вирішення. 

Ключові слова: управління індустрією туризму, туристична інфраструктура, Євро-2012 

 

Myronov Y. 

TOURISM INDUSTRY DEVELOPMENT MANAGEMENT IN  

THE LVIV REGION ON THE EVE OF EURO-2012 

Summary. The management system of tourism industry of Lviv region in preparation for the European 

Football Championship "EURO 2012" is characterized. Numerous aspects of tourist attractiveness of Lviv for 

foreign tourists are studied. The problems of the tourism industry of the Lviv region are considered, with 

appropriate solutions being suggested. 

Keywords: tourism industry management, tourism infrastructure,  EURO 2012 
 

1. Вступ 

Проблеми управління розвитком туристичної 

індустрії є надзвичайно актуальними в рамках під-

готовки до проведення матчів Чемпіонату Європи з 

футболу "Євро-2012" у Львові. За величиною та 

потужністю Чемпіонат Європи з футболу є третім 

спортивним захoдом у світі після Літніх Олімпійсь-

ких ігор та Чемпіонату світу з футболу. Фінальний 

турнір XIV чемпіонату Європи пройде з 8 червня 

по 1 липня 2012 року в Україні та Польщі. Матчі 

Євро-2012 прийматимуть вісім міст: Київ, Донецьк, 

Львів і Харків – в Україні та Варшава, Вроцлав, 

Гданськ та Познань – у Польщі. Церемонія відкри-

ття відбудеться 8 червня у Варшаві, а фінальний 

поєдинок – 1 липня в Києві.  

Львівська область одна з чотирьох областей Украї-

ни, які готуються приймати гостей та учасників 

"Євро-2012", що покладає на регіон великі зобов’я-

зання по створенню до початку чемпіонату сучас-

ної туристичної і сервісної інфраструктури, а також 

підготовки індустрії туризму до прийому туристів. 

У статті поставлено за мету визначити головні 

проблеми управління індустрією туризму Львова та 

Львівської області у контексті підготовки до прове-

дення матчів Чемпіонату Європи з футболу "Євро-

2012" та запропонувати шляхи їх вирішення. 

2. Огляд літературних джерел 

Вагомий внесок у теорію дослідження системи 

управління регіональним розвитком індустрії ту-

ризму зробили такі відомі українські вчені, теоре-

тики і практики: М. Борущак, О. Гулич, В. Кифяк, 

О. Любіцева [2; 3; 6; 8]. Слід також відзначити пра-

ці закордонних авторів, вчених Є. Ільїної, В. Квар-

тальнова, Ф. Котлера, Г. Папіряна, А. Саака, Є. Альт-

корна, Т. Худоби, В. Гаворецкі [4; 5; 7; 9; 11; 13; 14; 

15], де висвітлені загальні аспекти туристичного 

менеджменту, проблеми організації та розвитку ре-

гіонального туризму. Разом з тим, важливе значе-

ння мають саме практичні рекомендації щодо упра-

вління розвитком індустрії туризму в контексті під-

готовки до масових спортивних заходів. 

Окремі питання розвитку індустрії туризму в 

рамках підготовки до Чемпіонату Європи з футболу 

"Євро-2012" в Україні подані у працях О. Афанасьєва, 

С. Вовка, І. Сало [1; 9]. Незважаючи на значний 

внесок цих вчених і певний ступінь опрацьованості 

теми, гострота й актуальність проблеми вимагають 

подальшого її вивчення. 

3. Система управління розвитком індустрії 

туризму в рамках підготовки до "Євро-2012" 

Головним аспектом привабливості України для 

іноземних туристів у 2012 р. будуть, без сумніву, 

матчі Чемпіонату Європи з футболу "Євро-2012". 

Але туристи не щодня будуть відвідувати футболь-

ні матчі, тому слід розробити або відпрацювати 

комплекс екскурсійних програм, котрі б поєднува-

ли в собі відвідання матчів їх національної збірної 

із всебічним ознайомленням із країною, її звича-

ями, традиціями, обрядами, культурною та історич-

ною спадщиною. 

Очікується, що до Львова прибуде від 100 до 

450 тис туристів, з них – близько 50% іноземних. 

Беручи до уваги те, що за добу перебування у 

Львові іноземний турист витрачає близько 255 дол 

США, а в рамках "Євро-2012" іноземний турист 

перебуватиме у Львові в середньому 4 дні, лише від 

іноземних туристів місто може отримати доходу, за 

нашими оцінками, від 51 до 202 млн дол США. 
За інформацією Львівської міської ради, Львів 

відвідує приблизно 800 тис туристів за рік. До 2015 р., 
у випадку вдалої організації та проведення матчів 
Чемпіонату Європи з футболу "Євро-2012" у Львові 
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очікується, що місто щорічно відвідуватиме 1 млн 
туристів, а далі, якщо місто працюватиме й роз-
ширюватиме сфери туризму – до 2-3 млн чол. за рік. 

Тому на теперішній час перед туристичною 
індустрією Львова та Львівщини постає низка про-
блем, пов’язаних із розміщення туристів, організа-
цією їх харчування та організацією змістовного про-
ведення дозвілля і відпочинку. Окрім того, значно 
зросте навантаження на комунальну сферу, а саме: 
прибирання сміття, водопостачання, підігрів води, 
транспортну інфраструктуру, системи охорони 
здоров'я та правопорядку. 

Система управління розвитком індустрії туриз-
му в рамках підготовки до "Євро-2012" має об’єд-
нати декілька головних суб’єктів: органи державної 
влади, туристичні підприємства (туроператори та 
турагентства, готелі, хостели, гуртожитки для іно-
городніх), підприємства сфери громадського харчу-
вання (ресторани, кафе, бари, їдальні, буфети), по-
бутового обслуговування, індустрії розваг, культур-
ні заклади. 

Органами місцевого самоврядування у Львівсь-
кій області реалізується Регіональна програма з 
підготовки та проведення у Львові "Євро-2012", яка 
визначає комплекс проектів, запланованих до реа-
лізації в рамках підготовки області до змагань чем-
піонату Європи з футболу. Велика увага у цій прог-
рамі присвячена саме розбудові туристичної інфра-
структури, а саме: 

- будівництво основного стадіону для проведе-
ння фінальних ігор Чемпіонату з футболу "Арена 
Львів". Поруч зі стадіоном також є можливість 
розміщення інших інвестиційних проектів на 
загальній території 38 гектарів; 

- реконструкція трьох існуючих стадіонів у м. Львові; 
- реконструкція та будівництво транспортних 

коридорів і доріг (Краковець-Львів-Броди, Рава-
Руська-Жовква-Львів, Мостиська-Львів); 

- реконструкція міжнародних і загальнодержав-
них транспортних вузлів (реконструкція міжнарод-
ного аеропорту "Львів", будівництво та реконструк-
ція комунальних доріг і автовокзалів міста); 

- реконструкція митних переходів (Мостиська-
Медика, Рава-Руська-Гребенне, Краковець-Корчова); 

- будівництво нових митних переходів на поль-
ській стороні (Будомєж-Грушів, Долгобичув-Угринів); 

- будівництво та реконструкція готелів відпо-
відно до вимог проведення чемпіонату; 

- реставрація об’єктів культурної спадщини; 
- облаштування та відкриття нових туристичних 

маршрутів; 
- розширення об’єктів розважальної та відпо-

чинкової інфраструктури (СПА-центрів, кінотеат-
рів, розважальних центрів, нічних клубів і т.д.); 

- реорганізація системи місцевого транспорт-
ного сполучення, комунального транспорту, стоя-
нок та іншої внутрішньої транспортної інфраструк-
тури Львова [10]. 

Для реалізації даної програми, за інформацією 
Департаменту "Євро-2012", на підготовку об’єктів 
до "Євро-2012" у Львові вже залучено 2,166 млрд 
грн державних та 320 млн грн місцевих коштів, 
також використано приватні інвестиції [10]. 

Низку проблем дана регіональна програма не 
вирішує. Хоча Львівщина і виконує вимоги УЄФА 
по п’яти- та чотиризіркових готелях для розмі-
щення команд та гостей "Євро-2012", є проблема з 
розміщення футбольних фанів у бюджетних засо-
бах проживання. Фани Євро переважно розрахо-
вують на житло до 20 євро за ніч. Міські готелі не 
зможуть їм цього запропонувати, тому пропо-
нується також провести реконструкцію міських 
гуртожитків і проводити поселення туристів у них. 
Але навіть і цього буде недостатньо. Тому турис-
тичним підприємствам слід використовувати но-
мерний фонд інших міст, наприклад курортів Мор-
шин та Трускавець. 

Також пропонується розробляти нові туристич-
ні маршрути, які можуть стати додатковим факто-
ром туристичної привабливості міста. 

Усі туристичні маршрути Львівщини можна 
поділити на 4 категорії: 

1) оглядово-архітектурні; 
2) тематичні; 
3) історичні; 
4) культурно-духовні. 
Найбільшу групу мають скласти оглядові 

екскурсії по Львову, які передбачають відвідання 
тих об’єктів, які є обличчям міста (пам’ятники, му-
зеї, церкви  та костели, фонтани античної тематики, 
місця поховань, парки). Також до оглядових турів 
можна віднести тур "Олесько-Підгірці-Золочів", 
який охоплює 11 об’єктів, серед яких замки, монас-
тирі, церкви [12]. До початку чемпіонату необхідно 
завершити реконструкцію Підгорецького замку, 
щоб він зміг приймати туристів, покращити інфрас-
труктуру Олеського та Золочівського замків. 

Туристичним агенціям Львівщини пропону-
ється розширити перелік тематичних турів, адже 
саме такими турами місто запам’ятовується най-
більше. "Львів – місто кави", "Пивний тур", "Львів 
вірменський", "Львів єврейський". Цікавими для 
іноземних туристів, на наш погляд, будуть тури, 
пов’язані з Карпатськими горами – доцільно роз-
ширити також і їх перелік.  

Ще одна проблема міста Львова та області, яку 
необхідно вирішити в контексті підготовки до 
"Євро-2012" – низький рівень культури обслугову-
вання у закладах громадського харчування, транс-
порті, торговельних підприємствах, закладах побу-
тового обслуговування, медицини тощо. Це ство-
рює негативний імідж регіону і знижує його турис-
тичну привабливість. 

Для вирішення цієї проблеми нами пропону-
ється використати метод "таємного покупця" [13, 
с.184]. Даний метод дозволить перевірити, наскіль-
ки продавці, водії, працівники сервісних підпри-
ємств дотримуються стандартів якості надання пос-
луг та консультування, і у разі потреби можна при-
йняти рішення про припинення співпраці із пра-
цівником, котрий грубо порушує стандарти обслу-
говування. 

В якості таємних покупців, у залежності від 
складності завдання, можуть виступати студенти, 
домогосподарки, спеціалісти органів місцевого са-
моврядування, представники громадських організа-
цій. Перед використанням методу обов'язково не-
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обхідно розробити сценарій та правила поведінки 
таємного покупця під час його перебування на дос-
ліджуваних об'єктах. 

4. Шляхи вирішення проблем розвитку індустрії 

туризму у контесті підготовки до "Євро-2012" 
Для вдалої організації відвідання Чемпіонату 

Європи з футболу "Євро-2012" у Львові органам 
місцевого самоврядування, зайнятим у підготовці 
проведення матчів необхідно: 

- забезпечити якісне регіональне та місцеве 
транспортне сполучення, орієнтуючись на наступні 
критерії: безпека, комфорт, швидкість; 

- покращити інфраструктуру громадського транс-
порту, забезпечивши на зупинках міського транс-
порту схеми та розклади руху; 

- забезпечити підготовку гідів-екскурсоводів на 
курсах іноземних мов; 

- активізувати інформаційно-рекламну діяль-
ність у таких напрямах: виготовлення інформа-
ційно-рекламної продукції про Львів та Львівщину, 
туристичних мап, їх розповсюдження на основних 
туристичних виставкових та ярмаркових заходах, 
організація та проведення прес-конференцій щодо 
туристичних можливостей Львівщини, створення 
відеороликів про Львів та Львівщину та їх розпов-
сюдження засобами глобальної мережі Інтернет; 

- здійснити переклад офіційного туристичного 
порталу Львова www.lviv.travel головними євро-
пейськими мовами (окрім англійської пропонується 
розробити польський, французький, німецький та 
іспанський переклади); 

- провести роз’яснювальну роботу серед керів-
ників підприємств сфери обслуговування, торгівлі, 
закладів медицини стосовно культури обслуговува-
ння, використати метод "таємного покупця" для оцінки 
якості обслуговування та підвищення його якості. 

Українським туроператорам рекомендуємо дот-
римуватись наступних позицій, спираючись на кот-
рі можна досягти комерційної вигоди: 

1) співпраця не лише з львівськими, але й ре-
гіональними  готелями на умовах попереднього ви-
купу гарантованих місць; 

2) формування власного транспортного парку 
для організації трансферів та екскурсій з макси-
мальною вигодою; 

3) розробка та реалізація нових екскурсійних 
програм іноземними мовами. 

5. Висновки 
Чемпіонат Європи з футболу – це найбільший 

спортивний захід для національних футбольних ко-
манд, що проводиться під егідою УЄФА. В рамках 
підготовки до проведення матчів пропонується 
удосконалити місцеве та регіональне транспортне 
сполучення, розвивати туристичну інфраструктуру, 
покращувати якість обслуговування у торговельних 
і сервісних підприємствах міста та області. 

У випадку якісної підготовки проведення мат-
чів "Євро-2012" у Львові та організації прожива-
ння, харчування та змістовного проведення дозві-
лля як іноземних, так і українських туристів, можна 
очікувати зростання туристичних потоків на 
Львівщину у майбутні періоди, а це – створення 
додаткових робочих місць в індустрії туризму, на-
повнення державного та місцевих бюджетів, під-

вищення туристичної привабливості України. Ре-
алізація пропонованих заходів дозволить покращи-
ти комфорт мешканців Львова, прискорити розви-
ток економіки міста, зокрема туристичної галузі. 
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КЛАСТЕРНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ 

ДРОГОБИЧЧИНИ 
 

Анотація. Пропонуються шляхи побудови регіонального агломеративного кластера як регіональ-

ної інноваційної системи, яка представлятиме собою мережу галузевих кластерів, інноваційних систем 

та інноваційних структур регіону і забезпечуватиме стійкий розвиток усіх сфер його діяльності. 
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CLUSTER MODELS  OF THE DROHOBYCH REGION INFRASTRUCTURE 

DEVELOPMENT 

Summary. Applied approaches for development of regional agglomerative cluster building as a network of 

branch clusters and regional innovative structures are proposed. This regional agglomerative cluster will support  

stable development of all its sectors of economic activity.  

Keywords: network of branch clusters, regional innovative structures, regional agglomerative cluster 

 

1. Вступ 

Дослідження кластерних моделей розвитку 

інфраструктури Регіональної агломерації “Дрогоби-

ччинa” зумовлене незбалансованістю економічного 

розвитку Дрогобиччини, оскільки тут розвиток 

одного міста суперечить розвитку іншого та регіо-

ну загалом. Збалансування розвитку агломерації ви-

магає проведення відповідних наукових дослід-

жень, розроблення та реалізації нових організацій-

но-управлінських та правових механізмів регуляції 

розвитком, побудови нових інтеграційних моделей, 

зорієнтованих на підвищення економічного ефекту 

підприємств регіону і на збереження здоров’я лю-

дини. Одним із найбільш ефективних методів дина-

мічного розвитку конкурентноспроможної регіону 

є створення галузевих кластерів. 

Питання кластерних утворень одні із найсклад-

ніших питань сучасної економічної науки. Вагомий 

внесок у їх розв’язання здійснив М.Портер, який 

власне і ввів поняття кластера в теорію управління 

[12; 13]. А.Чандлер виділив наслідки кластеризації 

економіки [20]. Серед дослідників у формалізації 

теорії кластерів слід виділити також К. Стейна [21], 

А. Маршалла [9] та ін. 

З-поміж українських учених, у роботах яких 

висвітлюються проблеми організації та управління 

кластерами, ефективності діяльності кластерів та їх 

вплив на зростання макроекономічних показників  

варто виділити праці М. Войнаренка [2], В. Горлачука 

[3], І. Писаревського [11], А. Тищенка [15], В. Фе-

доренка та інших [16]. Дослідники систематизували 

питання формування кластерних утворень, узагаль-

нили світовий досвід їх функціонування, розкрили 

питання просторової організації кластерів, обґрун-

тували шляхи підвищення ефективності кластерів. 

Однак більшість досліджень стосується безпосеред-

ньо формування туристських кластерів, тоді як 

проблеми побудови кластерних моделей розвитку 

інфраструктури регіонів залишаються слабо вивче-

ними. Тому з метою відпрацювання стратегії зба-

лансованого інноваційного розвитку Регіональної 

агломерації “Дрогобиччинa” шляхом побудови 

кластерних моделей інтеграції її інфраструктури у 

роботі поставлено за мету провести аналіз: іннова-

ційної моделі збалансованого розвитку агломерації 

та регіону загалом; фундаментальних і прикладних 

проблем організаційного моделювання регіональ-

них інноваційних структур; шляхів формування 

інноваційного середовища, організації інновацій-

них та інтеграційних процесів у всіх сферах ді-

яльності регіону та впровадження у економіку ре-

гіону сучасних, науково обґрунтованих підходів до 

технологічних змін та інноваційних процесів, удос-

коналення системи підготовки та перепідготовки 

інноваційних кадрів; підходів до створення органі-

заційно-економічного забезпечення ресурсних, тех-

нологічних, продуктових, ринкових, управлінських 

та організаційних інновацій в умовах агломерації, 

для забезпечення регіону енерго- та ресурсозбері-

гаючими, наукомісткими технологіями; оптимізації 

руху інформаційних потоків та керуючих впливів в 

агломерації, розроблення і впровадження нових 

інформаційних технологій, забезпечення її інтелек-

туальними та інформаційними ресурсами; методо-

логічних підходів щодо включення усіх сфер діяль-

ності агломерації у горизонтальні та вертикальні 

інноваційні цикли. 

2. Умови формування регіонального 

агломеративного кластера як регіональної 

інноваційної системи Дрогобиччини 

З метою забезпечення стійкого розвитку усіх 

сфер діяльності Регіональної агломерації “Дрогоби-

ччинa” слід виділити такі основні напрями її ді-

яльності:  
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- створення та забезпечення ефективної діяльно-

сті рекреаційної, медичної та освітньої інновацій-

них систем Дрогобиччини;  

- створення архітектурно-будівельної, машино-

будівної, нафтопереробної та аграрної інноваційних 

структур;  

- створення регіонального високотехнологічно-

го та екологічного підприємства з утилізації твер-

дих побутових відходів;  

- організацію процесів з сучасної модернізації 

регіональних очисних споруд шляхом введення 

замкнутого циклу очистки та перероблення від-

ходів;  

- створення у регіоні системи з високотехноло-

гічного виробництва та реалізації біодизельного 

пального;  

- оптимізація маршрутів перевезення пасажирів 

та використання екологічних транспортних засобів;   

- сприяння у розробленні та супровід при реалі-

зації високотехнологічного та екологічного будів-

ництва транспортних споруд;  

- формування та супровід при реалізації регіо-

нального портфеля інноваційно-інвестиційних про-

позицій та проектів;  

- формування механізму інформаційного та фі-

нансового супроводу інноваційно-інвестиційних проектів.  

Все це сприятиме побудові регіонального агло-

меративного кластера як регіональної інноваційної 

системи, яка представлятиме собою мережу галузе-

вих кластерів, інноваційних систем та, відповідно, 

інноваційних структур регіону і забезпечуватиме 

стійкий розвиток усіх сфер його діяльності [10; 12; 

13; 19]. Тобто інноваційна система регіональних 

агломерацій (рис. 1) – це сукупність взаємозв’яза-

них організацій (структур), зайнятих виробництвом 

і комерціалізацією інноваційних продуктів та про-

дукції у межах границь агломерацій, малих і вели-

ких підприємств, університетів, лабораторій, техно-

парків, технополісів, інкубаторів та інноваційних 

центрів, а також інститутів правового, фінансового 

й соціального характеру, що забезпечують іннова-

ційні процеси.  

Регіональні галузеві кластери, складовими яких 

будуть інноваційні системи та структури, представ-

лятимуть собою сукупність виробничих, сервісних, 

допоміжних кластерів та кластерів, що забезпе-

чують життєдіяльність економіки регіону. В основу 

побудови інноваційної системи регіональної агло-

мерації „Дрогобиччина” (ІСРАД) пропонується 

покласти функціональну модель інноваційного про-

цесу (рис. 2) [10], складові якого можуть знахо-

дитись на різних рівнях організації ІСРАД, щоб 

забезпечувати стійкий розвиток кожній галузі та 

агломерації загалом. 

 

 

 

Рис. 1. Модель інноваційної системи регіональної агломерації 
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Побудову ж інноваційних структур, пропону-

ється проводити на основі організаційної моделі, 

представленої на рис. 3. Оскільки їх ефективність за-

лежить від організації управління ними, слід коротко 

зупинитись на аналізі систем управління ІС [1; 10]. 

Модель системи управління у загальному ви-

падку описується як - вхід {X}, процес {P}, вихід 

{Y}, або S:{X,P,Y}, де елементи множини X пред-

ставляють собою підмножину (вибірку) з множини 

ознак (властивостей) об’єкту управління, на який 

здійснює вплив зовнішнє середовище, інша система 

чи підсистема. Підмножина властивостей об’єкту, 

якою володіє дослідник в тому чи іншому аспекті, 

на які діють параметри із множини входів та які, 

своєю чергою, впливають на показники (параметри, 

ознаки, властивості) зовнішнього середовища, в кі-

бернетичних системах розглядаються в якості ви-

ходів Y. Звичайно, елементи множин {X} та {Y}, змі-

нюючи свої значення в часі, у конкретний момент 

часу можуть знаходитись у певному стані. 

 

 

Рис. 2. Структура інноваційного процесу 

 

 
 

Рис. 3. Модель інноваційної структури 
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У ІС в якості входів {X} можуть виступати тру-

дові та природні ресурси, інформація, енергія, ма-

теріали, технологічне обладнання та капітал; про-

цесом {P} можна вважати інноваційний процес чи 

його складові: науково-дослідну, дослідно-конст-

рукторську та дослідно-експериментальну роботи, 

технологічні процеси виробництва, маркетингу та 

збуту інноваційних продуктів чи продукції; вихо-

дами {Y} – інноваційні продукти та продукцію, при-

бутки, ефективність діяльності та ріст ІС, задо-

волення потреб співпрацівників тощо. Тобто ІС 

можна вважати відкритими та керованими систе-

мами. Процеси в системах управління - це множина 

впорядкованих операцій Oі, що забезпечують пере-

хід від початкового стану входу Xo до кінцевого 

стану виходу Y
*
 - мети системи. Відношення між 

станами входу і виходу кібернетичної моделі мож-

на представляти математичними моделями та вико-

ристовувати їх для оцінки, аналізу та прогнозу-

вання станів ІС. 

В якості об’єктів управління в ІС виступають 

інноваційні процеси, а суб’єктів управління – орга-

ни управління. Органи управління слідкують за 

станами інноваційних процесів на основі вхідного, 

поточного та вихідного контролів, з метою прийня-

ття оптимальних управлінських рішень та забезпе-

чення самоорганізації ІС. В орган управління пос-

тупає також інформація від служб, які слідкують за 

інформаційними станами зовнішнього середовища 

та ринку, останнє вимагає включення в структуру 

ІС служби маркетингу, яка б здійснювала належні 

маркетингові дослідження. 

Оскільки ефективний розвиток ІС без мети не-

можливий, то їх доцільно віднести до систем з не-

обмежено цільовим розвитком [10]. Для них не по-

винно існувати кінцевого стаціонарного інтервалу, 

оскільки й об’єкту управління (інноваційному про-

цесу), і органам управління, що входять у склад ІС, 

властивий необмежений характер розвитку. Роз-

виток ІС залежить від їх інтеграції в горизонтальні 

та вертикальні інноваційні цикли, взаємодії між 

рівнями ІС. Тому регіональні ІС пропонується мо-

делювати мережною моделлю у вигляді кластерної, 

територіально-ієрархічної моделі, як одної з різно-

видностей мережних моделей, складовими якої мо-

жуть бути регіональні інноваційні системи.  

3. Методологія побудови регіональних 

інноваційних систем як регіональних кластерів 

Регіональна агломерація “Дрогобиччинa” як 

асоціація міст (Борислава, Дрогобича, Стебника, 

Трускавця, селища міського типу Східниці) та те-

риторіальних громад Дрогобиччини (Свідоцтво            

№ 6 від 29 березня 2005 р., видане Львівським 

обласним управлінням юстиції) створювалась з ме-

тою активізації процесів побудови інноваційних 

структур у всіх сферах діяльності регіону, багатому 

на рекреаційні ресурси. Оскільки розвиток еконо-

міки Дрогобиччини впродовж століть привів до 

того, що розвиток одного міста почав перечити 

розвитку іншого та регіону загалом, через низьку 

екологічність підприємств хіміко-технологічного та 

машинобудівного комплексів. Тому регіональна 

агломерація “Дрогобиччинa” проектувалась як р-

егіональна інноваційна система, у якій, наприклад, 

рекреаційна інноваційна система представлятиме 

собою окремий оздоровчий, рекреаційно-туристич-

ний кластер. Де під кластером розуміється нефор-

мальне об’єднання організацій і фірм, зв’язаних 

між собою технологічно й економічно за ознакою 

географічної близькості. 

Побудова регіональних ІС за запропонованими 

підходами дозволяє їх оптимізувати, включати у їх 

склад усі необхідні компоненти [4-8; 18-; 19; 22; 

23], а саме:  
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Рис. 4. Динаміка обсягу фінансування інноваційної діяльності на Дрогобиччині 



 

 170 

1. Структури, що виробляють інноваційну полі-

тику та здійснюють державне регулювання інно-

ваційною діяльністю. 

2. Структури, спрямовані на забезпечення суб’єктів 

інноваційної діяльності нематеріальними ресурсами:  

- освітні заклади, куди входять заклади загаль-

ної освіти, підготовки, перепідготовки, підвищення 

кваліфікації кадрів, які в сукупності виконують 

функцію відтворення, накопичення та зростання 

якості людського потенціалу – ключового ресурсу 

інноваційної діяльності; 

- системи інформаційного забезпечення, яка 

складається з різнопланових інститутів: закладів, 

організацій (спілки підприємців), комунікативних 

заходів (ярмарки, виставки, семінари), банків та баз 

даних, інформаційних мереж, масивів фахової літе-

ратури, заходів з поширення знань через засоби ма-

сової інформації, актів неформального спілкування 

тощо, які в сукупності виконують функцію накопи-

чення, систематизації, аналізу та поширення інфор-

мації, необхідної для інноваційної діяльності. 

3. Структури, які приймають безпосередню 

участь у процесі створення, комерціалізації і прак-

тичного використання нових знань:  

- система вироблення нових знань, представле-

на, головним чином, науковими академічними та 

вищими освітніми закладами, зорієнтованими на 

проведення науково-дослідної роботи (НДР), зок-

рема фундаментальних та прикладних досліджень, 

зорієнтованих на збагачення людства новими зна-

ннями та постачання інформації для генерування 

інноваційних ідей системою трансферу нових знань;  

- система трансферу нових знань, до якої нале-

жить частково державні науково-дослідні, дослід-

но-конструкторські установи, їх експериментальні 

та експериментально-виробничі підрозділи та від-

повідні підрозділи бізнесу, малі новаторські фірми, 

а також мережа бізнес-інкубаторів, технопарків та 

технополісів, малих і середніх інноваційних цент-

рів, агенцій із трансферу технологій тощо, які в су-

купності забезпечують системне перетворення знань 

на нові більш ефективні способи використання ре-

сурсів, а також адаптацію їх до практичного засто-

сування традиційними ринковими суб’єктами;  

- система практичного використання нового 

знання, до якої можуть належати широкі верстви 

ринкових агентів, які приймають участь у масовому 

застосуванні, удосконаленні та подальшому поши-

ренню нових технологій. Вони виступають генера-

торами імпульсів щодо формування напрямів нау-

кового пошуку суб’єктами системи комерціалізації 

нових знань.  

4. Структури, спрямовані на забезпечення інно-

ваційної діяльності матеріальними ресурсами з дер-

жавних та ринкових джерел:  

- система підтримки пріоритетних напрямів 

інноваційної діяльності, яка спрямована на створе-

ння сприятливих умов для першочергового ресурс-

ного забезпечення визначених на державному рівні 

декількох базових напрямів інноваційної діяльно-

сті, від успішної реалізації яких залежить розвиток 

інших напрямів та конкурентоспроможність держа-

ви у довгостроковій перспективі. Інституційним 

кістяком цієї системи є заклади, що визначають 

пріоритетні інноваційні проекти державного рівня, 

державні установи, що курують процеси прямого 

ресурсного забезпечення цих проектів, важелі дер-

жавної політики, що стимулюють спрямування ре-

сурсів приватного сектору на реалізацію пріори-

тетних напрямів інноваційної діяльності;  

- ринкова ресурсна інфраструктура інноваційної 

діяльності, яка представлена мережею інвестицій-

но-інноваційних закладів та лізингових компаній, 

що у сукупності виконують функцію акумулюва-

ння матеріальних (перш за все фінансових) ресур-

сів, переважно з ринкових джерел, і їх спрямування 

на забезпечення реалізації інноваційних проектів. 

Суб’єкти ринкової інфраструктури, як правило, 

надають ресурсне забезпечення тим інноваційним 

проектам, які мають принести соціальний та еко-

номічний ефекти у коротко- або середньостроковій 

перспективі, ризики яких не перевищують певної 
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Рис. 5. Динаміка кількості використаних об'єктів інтелектуальної власності на Дрогобиччині 
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межі або забезпечуються активами компанії-пре-

тендента на ресурс. Новим специфічним інститутом 

ринкової інфраструктури інноваційної діяльності є 

венчурний капітал, який надає довгострокові інвес-

тиції, без вимог щодо гарантій повернення вкла-

дених коштів, і супутні консультативні послуги ма-

лим високоризиковим фірмам в обмін на не-

контрольний пакет акцій фірми-донора.  

5. Структури, що в умовах глобалізації поси-

люють інтеграційні процеси між системами ство-

рення, трансформації та практичного використання 

нового знання, здійснюють аналіз міжнародних по-

токів знань, організовують імпорт технологій, па-

тентів, ліцензій, технологічні альянси між фірмами-

резидентами різних держав, міжнародну торгівлю 

консалтинговими послугами, прямі іноземні інвес-

тиції, спільні міжнародні інноваційно-інвестиційні 

проекти, публікації тощо.  

Запропонована методологія побудови регіо-

нальних інноваційних систем як регіональних клас-

терів може сприяти системному становленню інно-

ваційної інфраструктури регіонів, ефективність функ-

ціонування якої зумовлює залучення до інновацій-

них процесів широкого кола різнопрофільних нау-

ково-дослідних та підприємницьких структур, що 

знаходяться у різних регіонах України та інших країн.  

Аналізуючи, з метою побудови регіональних 

інноваційних систем на Дрогобиччині, інноваційну 

діяльність Дрогобицького району, м. Борислав,            

м. Дрогобич, м. Трускавець та Дрогобиччини зага-

лом, динаміку обсягу фінансування інноваційної 

діяльності (рис. 4) [6], можна дійти висновку, що 

достатньо сприятливі умови для інноваційної діяль-

ності у агломерації створює місто Дрогобич та 

частково місто Трускавець.  

Досліджуючи патентно-ліцензійну діяльність за 

останні роки, слід зазначити, що динаміку викорис-

тання об‘єктів інтелектуальної власності на Дро-

гобиччині загалом можна вважати негативною, хо-

ча міста Дрогобич, Борислав і частково Трускавець 

використовували об‘єкти інтелектуальної власності 

(рис. 5) і при тому вони сформували достатньо по-

зитивну динаміку прибутку від використання вина-

ходів, промислових зразків та раціоналізаторських 

пропозицій, особливо м. Борислав [6]. 

Динаміка обсягу реалізованої інноваційної про-

дукції (рис. 6) [6] в агломерації позитивна. Сьогодні 

акцент в основному ставиться на впровадження та ре-

алізацію тих об'єктів інтелектуальної власності, які 

приносять швидку віддачу на швидкоокупні інновації. 

4. Висновки 

Організація інноваційної діяльності в агломе-

рації вимагає глибоких подальших досліджень, нау-

кових підходів до управління нею, створення інно-

ваційних структур у всіх сферах діяльності регіону 

та інтеграції їх у національну та міжнародні інно-

ваційні системи. Тільки таким чином можна забез-

печити стійкий розвиток економіки агломерації. 

Оскільки у обсязі реалізації інноваційної продукції 

та у прибутку від використання об'єктів інтелек-

туальної власності на Дрогобиччині в останні роки 

помічено позитивну динаміку, що характерно для 

створення сприятливого клімату для інноваційної 

діяльності, то активізація цієї діяльності зумовлює 

формування відповідного інноваційного середови-

ща шляхом побудови територіальної інноваційної 

системи на зразок агломеративного кластера. 
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Колянко О. В. 

ПРИНЦИПИ ТА ЕТАПИ ПОБУДОВИ РЕГІОНАЛЬНИХ 

ІНВЕСТИЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ 
 

Анотація. Визначено доцільність побудови регіональних інвестиційних моделей. Розглянуто прин-

ципи та етапи їх побудови. Здійснено типізацію інвестиційних моделей. 

Ключові слова: інвестиційні моделі, регіональний розвиток, інвестиційна політика, моделювання 

Kolyanko O. 

PRINCIPLES AND STAGES OF DEVELOPMENT OF REGIONAL 

INVESTMENT MODELS 

Summary. Feasibility of development of regional investment models is discussed. Basic principles and 

stages of this process are considered. Calssification of investment models is provided.  

Keywords: investment models, regional development, investment policy, modelling 
 

1. Вступ 
Динамічний розвиток економіки країни базує-

ться на інвестиційній діяльності, оскільки без цього 
неможливо здійснити прогресивні, структурні зру-
шення в економіці, інноваційне оновлення її реаль-
ного сектора, підвищити конкурентоспроможність 
та забезпечити сталий соціально-економічний роз-

виток як регіонів, так і держави загалом. Необхід-
ною умовою вирішення цих завдань є залучення 
коштів вітчизняних та іноземних інвестицій в еко-
номіку України. 

В умовах гострої міжнародної конкуренції на 
ринку капіталів, внаслідок постійного перевищення 
попиту над їх пропозицією, важливою та актуаль-

http://www.opec.ru/
http://www.darial-online.ru/
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ною проблемою є формування сприятливого інвес-
тиційного середовища, тобто створення умов для 
підвищення інвестиційної активності вітчизняних 
та іноземних суб’єктів підприємницької діяльності. 

Вагомий внесок у вивчення проблем здійснили 
такі вітчизняні науковці як Ю. Н. Бажал, С. І. Бандур, 
П. Ю. Бєлєнький, І. А. Бланк, С. І. Бойко, О. В. Гав-
рилюк, В. М. Геєць, М. С. Герасимчук, В. І. Голи-
кова, Б. В. Губський, М. І. Долішній, Т.А. Заяць,          
С. М. Злупко, Б. А. Карпінський, Б. Є. Кваснюк,           
Т. С. Клебанова, С. А. Кораблина, М. І. Крупка,                    
М. Д. Лесечко, І. І. Лукінов, Д. Г. Лук’яненко,           
В. І. Ляшенко, В. К. Мамутов, А. І. Мокій, А. С. Му-
зиченко, Є. Г. Панченко, А. А. Пересада,                  
С. М. Писаренко, В. П. Письмак, Я. О. Побурко,           
С. К. Реверчук, В. Р. Сиденко, Т. М. Степанкова,          
І. В. Терон, А. С. Філіпенко, О. М. Чемерис,             
Н. Г. Чумаченко, В. Я. Шевчук, І. М. Школа та ін. 

В Україні проблеми інтенсифікації інвести-
ційних процесів неодноразово ставали предметом 
наукових пошуків, які здебільшого стосувалися 
дослідження макроекономічних чинників інвести-
ційної привабливості, розробки інструментів залу-
чення іноземних інвестицій, аналізу окремих аспек-
тів інвестиційних процесів на загальнодержавному 
та регіональному рівнях. 

2. Огляд літературних джерел 
Вагомий внесок у вивчення проблем інвес-

тування, наукового дослідження методів залучення 
інвестицій та формування шляхів підвищення ефек-
тивності їх використання, як у галузевому так і в 
регіональному аспектах, здійснили такі вітчизняні 
науковці як Ю. Н. Бажал, С. І. Бандур, П. Ю. Бє-
лєнький, І. А. Бланк, Є. І. Бойко, О. В. Гаврилюк,    
В. М. Геєць, Б. В. Губський, Б. Є. Кваснюк, М. А. Ко-
зоріз, Л. А. Мармуль, А. І. Мокій, А. А. Пересада,  
Б. І. Пшик, С. К. Реверчук, А. С. Філіпенко та ін.  

На сьогодні є об’єктивна необхідність виріше-
ння проблем з метою запуску механізму економіч-
ного зростання, основою якого повинна стати акти-
візація інвестиційної діяльності, яка вимагає кон-
центрації інвестиційних ресурсів та розвиток потен-
ційно конкурентоспроможних виробництв та ви-
рішення наявних економічних і соціальних проблем. 

У сучасних економічних дослідженнях широко 
застосовується метод моделювання, який є одним з 
важливих універсальних методів наукового пізна-
ння та дослідження у багатьох галузях новітньої 
науки. Загальновідомо, що модель – це аналог ори-
гіналу. Повна тотожність з оригіналом, не повто-
рюючи його. В іншому випадку, саме моделювання 
втрачатиме сенс. 

А. Г. Гранберг уточнює: “Модель – це мате-
ріальний чи мислено представлений об’єкт-ори-
гінал, безпосереднє вивчення якого дає нові знання 
про об’єкт-оригінал” [3]. Але економічні оригінали 
надзвичайно складні. Завдання моделі – спростити 
їх до рівня, який допоможе вивчати, прогнозувати 
розвиток окремих ознак оригіналів. Якими ж по-
винні бути економічні чи інвестиційні моделі? Що 
ж слід розуміти під економічними моделями зага-
лом та під інвестиційними зокрема? 

У “Словнику сучасної економічної теорії” під 
моделлю розуміється  формальна чи неформальна 
схема аналізу. Яка намагається абстрагуватися від 

труднощів реального світу, але зберегти характе-
ристики економічної системи, котрі дозволяють 
зрозуміти поведінкові, організаційні та технічні 
взаємозв’язки, що лежать в основі досліджуваної 
системи. Такі моделі, на думку М. Максиміліана, 
автора зазначеної вище праці, покликані полегшити 
пояснення економічних явищ і розробку економіч-
них прогнозів [7, с. 238]. На нашу думку, таке 
визначення неточне. Адже як можна ототожнювати 
“формальну чи неформальну схему аналізу” з “ана-
логом оригіналу”, в якості якого завжди виступає 
економічна складова територіальної суспільної сис-
теми конкретного ієрархічного рівня. Вважаємо, що 
модель – це сукупність визначених параметрів, які 
відображають конкретні характеристики досліджу-
ваного об’єкту (явища чи процесу). ці параметри 
можуть бути виражені числами, словами-описами, 
логічними конструкціями, графічними схемами та 
блок-схемами, комп’ютерними базами даних тощо. 

В історичному плані виділяють три покоління 
економіко-математичних моделей [5, с. 774-784; 4, 
с. 60-61]. Перше покоління – економіко-матема-
тичні моделі лінійного програмування, а саме мо-
делі оптимізаційного чи оптимізаційно-балансового 
типу з чітко заданими обмеженнями по планових 
ресурсах і критерієм оптимальності, як єдиної мети 
досягнення результату управління. Друге покоління 
відрізнялося появою імітаційних, ігрових, нечисло-
вих, імовірнісних моделей та моделей нечітких ка-
тегорій і множин. Вони передбачали оптимізацію 
по декількох критеріях, варіювання цільової функ-
ції та обмежень, використання результату однієї 
моделі й інші. Між окремими моделями допуска-
лося залучення експертів, користувачів, які управ-
ляли послідовністю підключень блоків моделей, 
задавали параметри моделювання, здійснювали 
інтерактивний режим. Третє покоління моделей ба-
зується на поєднанні двох зазначених підходів (ма-
тематичного й імітаційного) з структурно-логічним 
і комп’ютерно-інтелектуально-експериментальним. 
У цих моделях фактори і зв’язки визначаються і 
видозмінюються в необхідному напрямку за допо-
могою закладених у комп’ютері правил, процедур, 
нормативів, заснованих на методах штучного інте-
лекту [1]. Такі моделі дозволяють перейти до прин-
ципово нової фази економічного аналізу з іншим за 
глибиною охоплення способом опису економічних 
об’єктів – комп’ютерно-експериментальної еконо-
міки. Повнота опису забезпечується, як за рахунок 
деталізації частин системи, так і за рахунок стра-
тифікованого представлення її у виді ієрархії мо-
делей різного ступеня деталізації. 

Будь-яка економічна модель чи її визначення, 
як зазначав ще М. Фрідман, є цікавими не стільки 
теоретичним оздобленням скільки практичною ре-
зультативністю. Відсутність практичної результа-
тивності є характерною ознакою для багатьох роз-
роблених на сьогоднішній день економічних моде-
лей макрорівневого характеру, деякі з відомих в 
економічній теорії моделей стали вже неприйнят-
ними в сучасному глобалізованому світі, а також 
лише невелике їх число може бути застосоване в 
дослідженнях на регіональному рівні. 

Особливої ваги та необхідності набуває розроб-

ка ефективних інвестиційних моделей розвитку ре-
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гіону, які б були узгоджені з стратегією розвитку 

України в цілому і відповідного регіону зокрема, 

мали цільовий характер, враховували б передовий 

вітчизняний і закордонний досвід побудови таких 

моделей та спиралися на серйозний методологічний 

фундамент. 

3. Інвестиційні моделі 

Важливість побудови регіональних інвестицій-

них моделей полягає у забезпеченні реалізації дов-

гострокових інвестиційних цілей соціально-еконо-

мічного розвитку регіону; здійсненні адекватної 

оцінки інвестиційного потенціалу регіону і можли-

востей маневрування ним; врахуванні імовірних 

варіантів розвитку факторів інвестиційного клімату 

та мінімізації їх негативного впливу для економіки; 

відображенні переваг і недоліків розвитку регіону. 

Інвестиційні моделі повинні лежати в основі стра-

тегічних розробок соціально-економічного розвит-

ку регіону 

Процес побудови інвестиційних моделей регіо-

нального розвитку передбачає організацію робіт у 

розрізі таких етапів: підготовчого (дослідження 

інвестиційного потенціалу та кон’юнктури ринку), 

оціночно-пошукового (відстеження тенденції від-

повідності потреб в інвестиційних ресурсах наяв-

ному інвестиційному потенціалу регіону), цільо-

вого (визначення і обґрунтування пріоритетних на-

прямків залучення інвестицій), селективного (прог-

нозування потреб, можливостей використання інве-

стицій та окреслення інвестиційних моделей), реа-

лізації і верифікації (оцінка результативності моде-

лей, моніторинг їх реалізації та коректування). 

Важливою проблемою побудови інвестиційних 

моделей регіонального розвитку є недостатність 

інформації про фінансові результати діяльності під-

приємств малого бізнесу, поширення різних форм 

тіньової економіки, а також перехід статистики на 

нову методологію, що ускладнило побудову дина-

мічних рядів через неспівставність даних. 

Особливостями моделювання інвестиційних 

процесій перехідного періоду є хаотичний характер 

економічних процесів і зміна „правил гри”, непос-

лідовна економічна політика, поява нових, непе-

редбачених, таких що не підлягають жорсткому 

контролю й опису факторів і зв'язків. Крім того, 

процес ускладнюється унікальністю такого пере-

ходу для кожної держави, необхідністю врахування 

кризових ситуацій, наслідками руйнування попе-

редніх економічних зв'язків. Дані умови усклад-

нюють моделювання регіонального розвитку, в то-

му числі інвестиційного клімату. 

При всьому розмаїтті існуючих економічних 

моделей їм бракує концептуальної комплексності, 

яка б дозволяла ув’язати економічні процеси, що 

відображають фінансову, інвестиційну, виробничу, 

зовнішньоторговельну, соціальну політику держави 

в єдину цілісну модель. Натомість, розповсюдже-

ними є принципи поетапного коректування еконо-

мічної політики на базі прогнозних еталонних мо-

делей, тобто моделей бажаного розвитку еконо-

мічних процесів. 

Інвестиційні моделі – це вид економічних мо-

делей. Багато дослідників, у тому числі Б. В. Губсь-

кий пропонують здійснювати моделювання інвес-

тиційної діяльності в системі макропараметрів, 

тобто за допомогою макроекономічних моделей [2]. 

Справедливим є те, що в більшості економічних 

теорій інвестиції розглядаються як невід'ємна час-

тина будь-якої економічної системи (табл. 1). 

Але інвестиційні процеси, явища, навіть сама 

інвестиція є окремими системами, моделювання 

яких особливо важливе з огляду на необхідність 

дослідження особливостей функціонування цих 

систем та впливу специфічних факторів їх фор-

мування. На нашу думку, інвестиційною є лише та-

ка модель, яка є відображенням оригіналу інвести-

ційного процесу (наприклад, формування інвести-

ційних ресурсів), інвестиційного явища (наприклад, 

інвестиційного клімату), інвестиційного об'єкту 

(сама інвестиція). Інвестиційна модель не може не 

бути присутньою в складі економічної моделі, що 

випливає з закону загальної теорії систем. Інакше 

кажучи, вивчення інвестиційних явищ та процесів 

поза конкретною економічною системою є абсурд-

ним, а побудова інвестиційних моделей поза еконо-

мічними моделями є беззмістовною. Але інвести-

ційні моделі – це моделі відносно самостійних 

систем у суперсистемі – економіці. Формальна мо-

дель нагромадження інвестиційних ресурсів регіо-

ну, яка базується на дослідженні тенденцій транс-

формації структури інвестиційних ресурсів конк-

ретного регіону, дозволить здійснювати прогноз 

обсягів інвестицій, формувати кластери регіонів за 

структурою інвестиційних ресурсів та оптимізувати 

їх величину шляхом корегування частки інвестицій 

з державного та місцевого бюджетів. При моде-

люванні потреби в іноземних інвестиціях необхідно 

враховувати умови кредитної та інвестиційної без-

пеки країни чи регіону. 

Практична корисність інвестиційних моделей, 

які будуються на основі сценаріїв розвитку регіону 

зумовлена необхідністю розробки стратегії дій, ви-

бору пріоритетних напрямів регіонального розвит-

ку. Сценарний підхід побудови інвестиційних мо-

делей (простої і лінійної екстраполяції, ендогенної, 

екзогенної та змішаної) дозволяє описувати безліч 

траєкторій розвитку регіону без застосування жорс-

тких формалізованих методів аналізу. 

Потреба посилення впливу на процес залучення 

інвестицій та прогнозування ефективності управ-

лінських рішень щодо поліпшення інвестиційного 

клімату регіону зумовила необхідність побудови 

ситуаційно-цільових інвестиційних моделей. Такі 

економетричні моделі оцінки впливу факторів фор-

мування інвестиційного клімату на інтенсивність 

процесів інвестування показали, що найбільш виз-

начальними факторами є активізація споживчого 

потенціалу, розвиток економіки, високий рівень со-

ціально-політичного стану, інфраструктури та інсти-

туційного забезпечення, а також такі суб'єктивні 

фактори. як присутність іноземних інвесторів та 

ефективність інвестування. 

 



 

 175  



 

 176 

 

 

 



 

 177 

Моделі можна використати в практичних цілях 

для: прогнозування загальних обсягів інвестицій у 

регіонах України та економічних процесів на ко-

ротко- та середньо тривалий період; аналізу залеж-

ності між припливом інвестицій у регіон і визна-

чальними його факторами (характер залежності, 

ступінь впливу, порівняльний аналіз між регіонами 

на загальнодержавному рівні); оцінки ефективності 

заходів покращення інвестицій клімату в конкрет-

них регіонах (прогнозна оцінка зміни результуючої 

ознаки при цілеспрямованому впливі на той чи 

інший визначальний фактор або групу факторів). 

Розробка таких моделей для кожної області Украї-

ни дасть можливість виявити відмінності між ними 

побудувати інвестиційну політику з врахуванням 

особливості розвитку конкретного регіону. 

При моделюванні інвестиційних процесів, 

явищ, об'єктів перехідного періоду виникає занадто 

багато труднощів, а саме: хаотичний характер еко-

номічних процесів та змін „правил гри”, непослі-

довна економічна політика, поява нових, неперед-

бачених, таких що не підлягають жорсткому конт-

ролю й опису факторів і зв’язків (наприклад, вплив 

недосконалості правових норм, корупції, кримі-

нальних структур, тіньового сектору, трансакцій-

них витрат ін. ). Крім того, складністю є унікаль-

ність такого переходу для кожної окремої держави, 

необхідність врахування кризових ситуацій, наслід-

ків розпаду попередніх економічних зв'язків, поєд-

нання економічних, політичних, соціальних, зако-

нодавчих та інших впливів і заходів, важливість 

оцінки протидії командно-адміністративної та рин-

кової систем господарювання. Для формалізації по-

дібних умов утворюються нові теорії, матема-

тичний апарат і моделі, наприклад, теорії та моделі 

катастроф і біфуркацій. 

Вітчизняні економічні моделі у більшості ви-

падків є лише формальними, імітаційними, метою 

побудови яких є прогнозування та імітація макро-

економічних параметрів у контексті сценарного мо-

делювання розвитку економіки України, чи то опти-

містичного, реалістичного, песимістичного або, на-

приклад, помірного і мінімального. Проте, ці мо-

делі у більшості випадків не є цільовими та страте-

гічними. 

Інвестиційні моделі регіонального розвитку по-

винні бути невід'ємною складовою запропонова-

ного механізму формування регіональної інвести-

ційної політики. Таким чином структура механізму 

формування інвестиційної політики регіону пови-

нна включати такі компоненти, як систему право-

вого нормативно-методичного, ресурсного та інфор-

маційного забезпечення; інвестиційну інфраструк-

туру; взаємозв'язки між компонентними, терито-

ріальними елементами інвестиційної інфраструк-

тури та регіональними інвесторами, споживачами 

інвестицій; взаємозв'язки між органами регіональ-

ного управління суб'єктами інвестиційної діяльно-

сті; регіональний інвестиційним ринок та інші, а 

також інвестиційні моделі. 

Вказані компоненти механізму визначають на-

бір інструментів реалізації регіональної інвестицій-

ної політики, обумовлюють функціонування інвес-

тиційної сфери, системи форм, методів та важелів 

підтримки інвестиційної активності. Оптимальне 

поєднання компонентів механізму формування 

інвестиційної політики визначає її стратегічні орі-

єнтири, масштабність та можливості їх реалізації. 

4. Висновки 

Розробка таких моделей для кожної області 

України дасть можливість виявити відмінності між 

ними, прогнозувати загальні обсяги інвестицій на 

коротко- та середньотривалий період, встановити 

вагу визначальних факторів впливу на інвестиційну 

та економічну активність у регіоні, розробити сис-

тему ефективних заходів селективного характеру 

щодо покращення інвестиційного клімату в конк-

ретних регіонах та побудувати інвестиційну політи-

ку з врахуванням особливостей розвитку та потен-

ційних можливостей кожного регіону зокрема. 
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ГЛОБАЛЬНЕ СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК НОВИЙ ФОРМАТ 

ІНСТИТУЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ГЛОБАЛЬНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ 
 

Анотація. Досліджуються процеси становлення системи глобального соціального партнерства, 

виділяються його можливі принципи, рівні та механізми інституційного забезпечення. 
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1. Вступ 

Економічна глобалізація є багатоплановим і 

внутрішньо суперечливим феноменом з наявністю 

багатьох прямих та зворотних зв’язків, в яких бе-

руть участь багатонаціональні та національні ко-

мерційні структури, національні держави та їх уста-

нови, регіональні багатонаціональні об’єднання, фор-

мальні і неформальні міжнародні організації, чиї 

відносини характеризуються узгодженням гострої 

конкуренції з елементами взаємодії і співробітни-

цтва. В основі змін геоекономічної і геополітичної 

світоконструкції знаходиться суперництво країн 

“тріади” за володіння ресурсами, ринками збуту і 

доступ до передових технологій. Решта ж країн по-

ліполярної зони світу виступає переважно об’єк-

том, а не суб’єктом цього співробітництва, хоча по-

зиціонування і роль окремих гравців зони можуть 

змінюватися.  

Якість пристосування країн до процесів глоба-

лізації визначається здатністю розробити та послі-

довно реалізувати стратегію захисту національних 

інтересів у взаєминах з міжнародними суб'єктами та 

приймати участь у міжнародному співробітництві в ме-

жах системи глобального соціального партнерства. 

Здійснення конкретних заходів щодо форму-

вання системи глобального соціального партнер-

ства передбачає розробку національних програм 

щодо реалізації глобальних соціальних цілей зі зас-

тосуванням зовнішніх важелів зменшення бідності. 

У свою чергу необхідна мобілізація внутрішніх ре-

сурсів, розвиток відповідних інститутів підтримки 

соціальної міжнародної взаємодії, здійснення від-

повідних стратегій розвитку. 

Соціальне партнерство — це система інститу-

тів, механізмів і процедур, які підтримують баланс 

інтересів сторін, що беруть участь у переговорах 

щодо оплати та умов праці (між підприємцями і 

робітниками), сприяють досягненню взаємоприй-

нятного компромісу для реалізації як корпоратив-

них, так і загальносоціальних цілей. 

Соціальне партнерство виступає як економічна 

категорія, що розкриває відносини між суб'єктами з 

приводу виробництва, розподілу і обміну благ сус-

пільства, коли сумісна діяльність здійснюється на 

основі визнання і узгодженості інтересів різних 

суспільних сил, визнання права кожної групи мати 

власні економічні інтереси. 

2. Особливості системи глобального  

соціального партнерства 

Становлення і розвиток системи глобального 

соціального партнерства вимагає нової ролі, ста-

тусу суб'єктів міжнародних економічних відносин –

держави, інтеграційних об'єднань, міжнародних 

організацій, транснаціональних корпорацій, підпри-

ємств, громадських організацій. Глобальне соціаль-

не партнерство (ГСП) дозволяє створити механізм 

стабілізації довгострокового розвитку. Без соціаль-

ного партнерства в умовах посилення глобалізацій-

них процесів і розвитку соціального діалогу немож-

ливе збереження стабільності в міжнародному сус-

пільстві. Головною функцією системи глобального 

соціального партнерства є забезпечення соціально-

економічної стійкості суспільства, у тому числі і 
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міжнародного, на принципах рівності, соціальної 

справедливості громадянського суспільства в умо-

вах глобалізації і необхідності пошуку нових форм 

і механізмів узгодження, координації, спільних дій 

всіх суб'єктів міжнародної діяльності. 

Глобальне соціальне партнерство (ГСП) висту-

пає як система колективних відносин між суб'єкта-

ми міжнародної економіки з приводу реалізації со-

ціально-економічних інтересів щодо зменшення 

рівня бідності як механізм, що сприяє підвищенню 

ефективності економіки, подоланню соціальних ко-

нфліктів шляхом колективних переговорів, консуль-

тацій, ратифікації угод, надання допомоги тощо. 

Глобальне соціальне партнерство повинно реа-

лізуватися у процесі укладання угод між такими 

партнерами, як Міжнародна організація праці, ООН, 

Управлінням міжнародного розвитку, міжнародни-

ми інтеграційними угрупуваннями, урядами країн, 

підприємцями, громадськими організаціями тощо. 

Суб'єктами глобального соціального партнерства 

можуть бути юридичні та фізичні особи. 

З функціонального погляду ГСП слід розгля-

дати як міжнародну систему правових і організа-

ційних норм, принципів, заходів, які спрямовані на 

забезпечення взаємодії між міжнародними суб'єк-

тами з метою зниження рівня глобальної бідності, 

сприяння взаєморозумінню і зацікавленості між су-

б'єктами міжнародної економіки у підвищенні стан-

дартів життя. 

Метою глобального соціального партнерства є 

підвищення рівня соціальних стандартів в усіх краї-

нах світу, формування особистих і суспільних ці-

нностей, орієнтованих на підтримку малозабезпе-

чених і подолання бідності. 

В основу глобального соціального партнерства 

необхідно покласти такі завдання: 

1) ниження рівня бідності; 

2) підвищення якості освіти; 

3) забезпечення охорони здоров'я; 

4) розвиток партнерських відносин між суб'єктами; 

5) здійснення контролю за виконанням угод. 

Так, глобальне соціальне партнерство можна 

розглядати як усвідомлене бажання сторін дійти 

взаєморозуміння, погоджуватися на компроміси, 

співпрацювати в ім'я соціального миру, що є важ-

ливою передумовою поступового розвитку світової 

економіки, підвищення якості життя. 

3. Принципи глобального соціального 

партнерства 

Реалізації завдань глобального соціального пар-

тнерства повинна базуватися на принципах: 

- універсальності; 

- соціальної справедливості; 

- трипартизму (поєднання розробки, прийня-

ття міжнародних норм і контролю за їх виконанням); 

- поетапного фінансування цілей розвитку в 

інтересах  всіх  учасників процесу (табл. 1). 
Принципи глобального соціального партнер-

ства доцільно використовувати при формуванні та 
реалізації національних політик розвитку, у тому 
числі в стратегіях подолання бідності. Принципи 
універсальності та соціальної справедливості мо-

же бути покладено в основу механізму ГСП і 
реалізації програм гідної праці, які передба-
чають три цілі: наділення правами і повнова-
женнями учасників соціального партнерства завдя-
ки розширенню їх потенціалу, що дозволяє їм 
приймати участь у заходах у рамках програм 
подолання бідності (ППБ); включення  відповідних 
аспектів міжнародних принципів у стратегії подо-
лання бідності; і формування та розвиток парт-
нерських відносин з іншими зацікавленими учасниками 
цього процесу. 

Відповідно до принципу поетапного фінансу-
вання, механізмом ГСП може бути мобілізація ре-
сурсів на міжнародних фінансових ринках капіталу, 
шляхом випуску довгострокових цінних паперів, 
відсотки по яким потім виплачуватимуться країнам-
донорам протягом наступних років. Таким чином, 
необхідна кількість ресурсів на розвиток і 
зменшення бідності може бути отримана зразу, у 
той час як термін повернення цієї суми розповсюд-
жуватиметься на тривалий період і здійснюва-
тиметься з бюджетів допомоги розвинутих країн. 

З метою реалізації завдань глобального соціль-
ного партнерства доцільно в межах ООН сформу-
вати координаційну групу, яка має розробити ти-
повий проект „Основні принципи глобального со-
ціального партнерства”. 

Визначальною рисою розвитку сучасних між-
народних відносин є поступовий процес конвер-
генції національних правових систем. Це перед-
бачає необхідність комплексного підходу щодо 
формування глобального соціального партнерст-
ва і пріоритетних заходів у конкретних країнах 
та визначення моделі імплементації міжнародних 
договорів щодо національного законодавства. 

4. Імплементація міжнародних договорів  
Модель імплементації міжнародних договорів 

щодо національного законодавства стосується, 
перш за все, застосування норм міжнародного кон-
венційного права як частини національного законо-
давства. Не всі міжнародні договори, що уклада-
ються державою, повинні проходити ратифікацію, 
це тільки деякі договори, дія яких є частиною на-
ціонального законодавства і реалізація яких мож-
лива лише за умови ратифікації. Така умова випли-
ває або із самого договору, чи національного зако-
нодавства. Так, наприклад, згідно зі ст.7 Закону 
України "Про міжнародні договори України" ра-
тифікації підлягають договори: по-перше, полі-
тичні, про дружбу, взаємну допомогу й співпрацю, 
про нейтралітет; по-друге, загальноекономічні про 
економічну та науково-технічну співпрацю; по-тре-
тє, з загальних фінансових питань, із питань позики 
та кредиту, територіальні, мирні. А також ті, що 
стосується прав і свобод людини та громадянина: 

• про участь у міждержавних союзах та між-
державних об'єднаннях; 

• про історичне та культурне надбання на-
роду України; виконання яких обумовлює зміну 
діючих чи ухвалення нових законів України; 

• про військову допомогу та стосовно на-

правлення контингенту Збройних Сил України до 

інших країн чи допуску збройних сил іноземних дер-

жав на територію України; 
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• системах колективної безпеки; 
• інші міжнародні договори, ратифікація 

яких передбачена законом чи самим міжнародним 
договором. 

Важливим у ході імплементації заходів Гло-
бального соціального партнерства є законодавче 
закріплення існування асоціацій, які реалізують 
програми глобального соціального партнерства, у 
різних правових формах: громадських організацій, 
благодійних фондів, політичних партій, професій-
них спілок, молодіжних організацій тощо. 

Ступінь впливу міжнародного права на законо-
давство країн у більшості залежить від внутрішньої 
і зовнішньої політики й у значній мірі визначається 
ратифікацією основних міжнародних договорів. 
Існують випадки в деяких країнах формальної ра-
тифікації міжнародних договорів, оскільки подаль-
шої реалізації заходів не відбулося. Вплив міжна-
родного права на внутрішнє законодавство полягає 
у тому, щоб державне право визнало і прийняло 
міжнародні принципи і норми, виходячи з тих зо-
бов'язань, які прийняла на себе держава. Після ра-
тифікації міжнародного договору держава сама ви-
рішує питання про те, яким чином приводити влас-
не законодавство у відповідність щодо міжнарод-
них зобов'язань. Міжнародне право не вимагає 
єдиного підходу щодо імплементації і реалізації до-
говорів, вибір методів і форм забезпечення міжна-
родних зобов'язань належить до компетенції держа-
ви. Це потребує удосконалення механізму імпле-

ментації міжнародних договорів у відповідності до 
міжнародних вимог у сфері соціальної політики. 

5. Висновки 
Реалізація принципів ГСП дозволяє встановити 

більш тісні міжнародні зв'язки для забезпечення 
економічного і соціального прогресу та забезпечи-
ти високий рівень захисту інтересів малозабезпе-
чених, міжнародних партнерів. 

Глобальне соціальне партнерство повинно ста-
ти головним механізмом регулювання соціально-
трудових відносин. Найбільш суттєвими формами 
ГСП є: консультативна і переговорна; укладання 
міжнародних договорів, угод, соціальних грандів; 
участь громадських організацій у вирішенні проб-
лем забезпечення працею за кордоном на основі 
соціального контракту, виконання умов міжнарод-
них організацій, що поліпшують забезпечення на-
лежної оплати праці тощо; обміні необхідною 
інформацією, досвідом; обмін працівниками між 
спільними; ефективна робота профспілок в управ-
лінні виробництвом і підтримка прав працюючих. 

Однак, існує ряд проблем у цій галузі. По-
перше, невисокий ступінь участі багатьох держав у 
підтримці соціально-економічних прав людини. 
Так, наприклад, учасниками Пакту про економічні, 
соціальні і культурні права є 92 держави, Конвен-
цію про захист заробітної плати реалізувало 88 
держав, Конвенцію про боротьбу з дискримінацією 
у галузі освіти - 77 країн, Конвенцію про мінімаль-
ний вік прийому на роботу - 37 країн. По-друге, 

Таблиця 1 

Характеристика принципів Глобального Соціального Партнерства 

 

Принцип Характеристика 

Універсальності 

Реалізується на основі всеохопленості й доступності.  Він  забезпечує можливість вступу 

до партнерських відносин всіх бажаючих,   які зацікавлені у зменшенні рівня бідності і 

підвищенні стандартів життя людини. Принципи універсальності передбачає певні зо-

бов'язання сторін дійти згоди, мати відкриті соціальні зобов'язання щодо реалізації пріо-

ритетних завдань і відповідних норм, захисту інтересів всіх сторін-учасників процесу. 

Універсальність принципу виявляється у тому, що при розробці певних норм і стандар-

тів та умов реалізації ГСП приймають участь всі суб'єкти партнерства на рівних умовах, 

що сприяє пристосуванню певних норм до міжнародної і національної політики та здійс-

нюється задача встановлення мінімальних вимог до вирішення конкретної проблеми. 

Соціальної 

справедливості 

Базується  на становленні  гарантій рівності  громадян  перед законом, забезпечення 

рівних можливостей соціального та матеріального добробуту, реалізовується, 

спираючись на світовий досвід. 

Трипартизму 

В основі цього принципу лежить організація роботи щодо розробки, прийняття і контро-

лю за виконанням міжнародних зобов'язань, зниження удвічі абсолютної бідності. Особ-

ливістю цього принципу є те, що участь у ГСП можуть приймати однаково всі суб'єкти парт-

нерства: міжнародні організації, уряди країн, роботодавці тощо. При реалізації принципу 

поєднуються інтереси всіх учасників, координуються їх дії і результатом є контроль за 

виконанням прийнятих зобов'язань,   угод, контрактів. Контроль за виконанням створює 

можливості виявити недоліки, перепони, які виникають при досягненні поставлених цілей. 

Поетапного 

фінансування 

При реалізації довгострокової задачі зниження бідності важливо забезпечити  поетапне 

фінансування означеної задачі і можливих ускладнень. При реалізації принципу форму-

ється певна система взаємовідносин між суб'єктами, яка вимагає інвестування і порядок 

певних виплат, допомоги. Цей принцип передбачає чіткі й послідовні дії щодо впрова-

дження передбачених фінансових витрат і створення пайової участі у партнерстві. При 

зміні учасників повинна зберігатися направленість ім. масштаби фінансування, довгост-

рокові цілі і задачі. Повинна зберігатися першочерговість задач, реалізація яких вже 

проводиться. 
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недосконалий механізм контролю за дотриманням 
соціально-економічних і культурних прав людини. 
Зокрема цей механізм не передбачає можливості 
звернення (доступу) фізичних осіб до Комітету з 
економічних, соціальних і культурних питань, 
ООН. По-третє, відсутність спеціальних міжнарод-
них угод, що направлені на захист прав найбільш 
незахищених верств населення: малозабезпечених, 
інвалідів тощо. Успішному вирішенню цих проб-
лем сприятимуть наступні заходи в межах глобаль-
ного соціального партнерства: активізація діяль-
ності ООН у напрямку універсалізації міжнародних 
угод; розробка додаткових протоколів щодо участі 
фізичних осіб у процесах захисту їх прав і можли-
востей; розробка моделі імплементації міжнарод-
них договорів у національні інституційні системи. 

Вирішення комплексу завдань глобального со-
ціального партнерства значною мірою залежить від 
подальшого зниження зовнішньої заборгованості 
держав, що розвиваються. Активізація залучення 
коштів МВФ, МБРР, та інших міжнародних фінан-
сових організацій для фінансування інвестиційних 
проектів в бідних країнах світу, поліпшення їх між-
народного інвестиційного іміджу сприятиме стабі-
лізації економіки і зменшенню бідності. 
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1. Вступ 
Порівняльний аналіз міграційного законодавства 

країн ЄС засвідчує відсутність уніфікації правового ре-

гулювання міграційних процесів у цих країнах, а від-

так і у ЄС загалом. Попри утворення Шенгенської 

зони, яка передбачає таку уніфікацію щодо надання 

віз, на практиці зустрічаємо певні розбіжності, які пог-

либлюються щодо отримання дозволу на перебува-

ння та працю. Ще більші відмінності бачимо у пита-

ннях соціального захисту чи надання громадянства. 

Це дозволяє говорити про тенденцію збереження виз-

начення міграційної політики у ЄС за національними 

урядами. Міграційна політика у державах ЄС має 

тенденцію до обмеження можливостей легального 



 

 182 

в'їзду та працевлаштування іммігрантів з метою 

зменшення їх притоку. Кожна з країн намагається 

це робити у свій спосіб. Найпоширенішим є квоту-

вання кількості працівників-мігрантів, розширення 

переліку вимог для заявників на отримання візи, 

ускладнення процедури надання дозволу на прожи-

вання та працевлаштування. 

Попри багатий досвід еміграції та імміграції у 

деяких країнах ЄС (Німеччина, Франція, Ірландія, 

Італія, Португалія тощо), існує помітна неефектив-

ність правових інструментів управління міграційними 

потоками. Доказом цього може бути зростання сус-

пільної напруги на ґрунті міграції, численні порушення 

фундаментальних прав людини, зростання кількості 

мігрантів із неврегульованим статусом, поширення 

торгівлі людьми з метою сексуальної та трудової 

експлуатації, існування розгалуженої мережі організо-

ваної злочинності в сфері міграції, поширення не-

легального перетину кордону. 

2. Огляд літературних джерел 

Різноманітні аспекти міжнародної трудової міг-

рації стали предметом дослідження багатьох зару-

біжних учених. Питання формування, розвитку та 

управління міграційними потоками знайшли своє 

відображення у працях Дж. Борхаса, П. Кругмана,          

Я. Мінсера, А. Роя. З'ясуванню теоретичних проб-

лем міграційних процесів і їх кількісної оцінки при-

свячені наукові розробки вчених з країн постра-

дянського простору, серед яких – С. Глінкіна,                

А. Киреєва, Н. Куликова, В. Івантер, Л. Максакова, 

Г. Овчинникова, С. Панаріна, К. Семенова, І. Синицина, 

Ж. Зайончковської, Т. Заславської, В. Переведєнцева, 

Л. Рибаковського, І. Цапенко та інших. 

Процес міжнародної трудової міграції в Украї-

ні, як якісно нове явище, є недостатньо дослідже-

ним і потребує особливої уваги з боку вчених і 

держави. Вагомий внесок у процес дослідження 

теорії і практики міжнародної трудової міграції, 

удосконалення організаційних, економічних та пра-

вових важелів її регулювання зробили провідні 

українські вчені: О. Власюк, В. Геєць, С. Злупко,   

А. Кравченко, Е. Лібанова, Ю. Макогон, О. Мали-

новська, Н .Марченко, С. Писаренко, О. Позняк,   

М. Романюк, А. Румянцева, Є. Савельєв, А. Філіпенко, 

О. Хомра.  

Проте окремі питання розвитку міжнародної 

міграції трудових ресурсів, зокрема, можливість 

адаптування концепцій розвитку міграційних про-

цесів, що використовуються в розвинених країнах, 

у вітчизняну практику, є недостатньо дослідженню. 

Потребує системного аналізу і проблема пошуку 

шляхів ефективного впливу на процеси розвитку 

трудової міграції на загальнодержавному рівні з 

урахуванням особливостей, передумов, факторів і 

форм розвитку міграційних потоків у світовому 

господарстві. 

Проблеми, що пов’язані з міжнародною трудо-

вою міграцією, на практиці виходять за рамки де-

моекономічних досліджень, навіть у найширшому 

їх  розумінні. Міждисциплінарні мають вирішува-

тися за допомогою кооперації зусиль дослідників 

різної наукової спеціалізації. Це питання є надзви-

чайно актуальним не лише для вивчення економіч-

ної і соціальної сутності міжнародних міграційних 

процесів, але й для утвердження активної мігра-

ційної політики держави та дієвих інструментаріїв 

її реалізації. Проте залишаються недостатньо дос-

лідженими питання інституційно-правового забез-

печення процесів української трудової міграції у 

процесі посилення євроінтеграційних прагнень 

України.  Важливість цих проблем, що мають місце 

на шляху трансформації економіки і соціальної 

сфери України, визначила тему, структуру і зміст 

викладених матеріалів дослідження. 

3. Основні міжнародно-правові акти у сфері 

захисту прав трудових мігрантів 

На сьогодні права людини визнаються голов-

ним елементом управління міграційними процеса-

ми, коли йдеться про розробку політики та ініціа-

тив у цій сфері. Після набуття чинності Конвенцією 

ООН про захист прав усіх працівників-мігрантів та 

членів їхніх сімей у 2003 р. дискусія навколо її по-

ложень засвідчила необхідність захисту працівни-

ків-мігрантів та пошуку шляхів вирішення відпо-

відних проблем. Бернська Ініціатива
1
, яка реалізу-

ється за підтримки МОМ, спрямована на підвище-

ння уваги до захисту прав мігрантів з боку урядів. Її 

учасники дійшли згоди, що захист прав людини є 

центральним питанням в управлінні міграційними 

процесами, що передбачає доступ до правосуддя, 

поновлення порушених прав, та надання рівних 

можливостей для отримання громадянства. Все це 

підвищує рівень захисту прав особи. 

Конвенції Міжнародної організації праці (МОП) 

містять основні принципи та засади, які є ключо-

вими для захисту прав чоловіків та жінок на робо-

чому місці. Їх покладено в основу Декларації МОП 

про основні принципи та права у світі праці 1998 р.: 

 Свобода асоціації та захист права на орга-

нізацію (Конвенція № 87) та право на організацію і 

на ведення колективних переговорів (Конвенція № 98); 

 Свобода від примусової праці (Конвенції            

№ 29 та 105); 

 Право на рівну винагороду чоловіків і жінок 

(Конвенція № 100) та свободу від дискримінації в 

галузі праці й занять (Конвенція № 111); 

 Заборона дитячої праці (Конвенції № 138 

та 182) [1]. 

 Ратифікація цих восьми основних конвенцій 

МОП значною кількістю країн, серед яких Україна, 

гарантує, що заходи із захисту прав працюючих, у 

тому числі працівників-мігрантів, стануть части-

ною національного законодавства і будуть обов’яз-

ковими для виконання. Крім того, стандарти праці, 

                                                 
1 Бернська ініціатива, висунута урядом Швейцарії в 2001 р., 

це процес міжурядових консультацій з метою підвище-

ння ефективності управління міграцією на регіональному 

та глобальному рівнях шляхом співробітництва між дер-

жавами. Як процес, Бернська ініціатива дає змогу урядам 

із всіх регіонів світу обмінюватися думками про пріори-

тети в сфері політики та визначати довгострокові інте-

реси щодо міграції, а також надає можливість виробити 

спільний підхід до управління міграціями на основі спів-

праці, партнерства, комплексності та передбачуваності. 
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розроблені МОП, враховуються в типових трудо-

вих договорах та двосторонніх міжнародних угодах 

у сфері зайнятості. 

Права працівників-мігрантів прямо визначені в 

кількох конвенціях МОП, які встановлюють міні-

мальні стандарти праці для трудових мігрантів та 

членів їхніх сімей. Основними є Конвенція МОП 

№97 Про працівників-мігрантів (1949 р.) та Реко-

мендація до неї 1949 (№ 86), які визначають права 

щодо винагороди, соціального захисту, оподаткува-

ння, а також право на свободу асоціацій та пере-

везення особистого майна. Серед трьох країн, про 

яких йдеться  в цьому дослідженні, лише Молдова 

ратифікувала цю Конвенцію. Конвенція № 143 Про 

зловживання у галузі міграції та забезпечення пра-

цівникам-мігрантам рівних можливостей і рівного 

ставлення (1975 р.) присвячена правам незаконних 

мігрантів, процедурам прийняття на роботу та 

принципам рівноправності щодо соціального захис-

ту. Крім того, Конвенція № 143 містить положення 

про механізми розслідування порушень. На сьогод-

ні, жодна з трьох країн, які тут вивчаються, не 

ратифікувала цієї Конвенції [2]. 

Конвенція про приватні агентства зайнятості 

1997 р. (№ 181) сприяє захисту працівників-мігран-

тів та заохочує етичні методи роботи агентств 

зайнятості. На сьогоднішній день лише Молдова 

ратифікувала цю Конвенцію [2]. Конвенції МОП 

№118 та № 157 визначають права працівників-міг-

рантів на оплату праці та рівноправність у галузі 

соціального забезпечення. Нарешті, МОП розроби-

ла низку Конвенцій та Рекомендацій, які спрямо-

вані на захист прав працівників-мігрантів за різних 

обставин, і які можна взяти за основу при складанні 

типового трудового договору [3]. 

Трудові стандарти, розроблені МОП, мали 

значний вплив на зміст міжнародних угод ООН у 

сфері прав людини, у тому числі Конвенцію ООН 

про захист прав усіх працівників-мігрантів та чле-

нів їхніх сімей, прийняту в 1990 р., яка набула чи-

нності в 2003 р. Конвенція встановлює вищій рі-

вень захисту прав мігрантів, визнаючи права неза-

конних мігрантів. Це є також спробою закріпити та 

встановити основні норми в сфері прав людини, 

зробивши їх дієвими інструментами для захисту 

трудових мігрантів та членів їхніх родин. Ця група 

осіб часто є вразливою та незахищеною, особливо 

враховуючи додаткові загрози, на які вони наража-

ються в процесі незаконного переміщення та тор-

гівлі робочою силою. На разі, жодна з країн Цент-

ральної та Східної Європи, в тому числі Україна, не 

підписали цю Конвенцію [4]. Ці дві системи – за-

хисту прав працюючих в рамках трудових стандар-

тів МОП та захисту прав людини в рамках міжна-

родних інструментів ООН – доповнюють і підси-

люють одна одну. 

Отримання максимальних вигод від трудової 

міграції, як країнами призначення, так і країнами 

походження, вимагає спільного захисту прав пра-

цівників-мігрантів. Цей захист здебільшого ґрунту-

ється на системі двосторонніх або багатосторонніх 

міжнародних угод у сфері працевлаштування, а з 

недавнього часу також на угодах між відповідними 

органами влади. Ці документи, як правило, містять 

положення про квоти допуску мігрантів, встанов-

люють максимальний період часу їхнього працев-

лаштування за кордоном, визначають правове ста-

новище та соціальні гарантії. Проте, незаконні пра-

цівники-мігранти, які становлять більшість мігран-

тів з країн СНД, не підпадають під дію цих угод. 

Представництво МОМ у Києві активно веде 

розробку механізмів заохочення законної міграції 

та захисту прав працівників-мігрантів. У рамках 

програми зміцнення потенціалу в сфері управління 

міграцією МОМ-Київ підтримує діяльність п’ятьох 

центрів консультування мігрантів у різних регіонах 

країни. В них МОМ інформує потенційних праців-

ників-мігрантів про їхні права та ризики міграції до 

того, як вони виїжджають на роботу за кордон. 

Такі упереджувальні дії можуть допомогти 

уникнути нелегальних схем залучення працівників, 

які призводять до незаконної міграції та торгівлі 

людьми. Вони також є важливими, оскільки фор-

мальні шляхи трудової міграції залишаються обме-

женими, особливо для низькокваліфікованих пра-

цівників та жінок [6]. 

Разом з тим, особи, які стають жертвами тру-

дової або сексуальної експлуатації, часто є пред-

ставниками соціальних або етнічних груп, які заз-

нають дискримінації та мають незадовільні умови 

проживання та праці.  

Порушення трудових прав та експлуатація 

мають різні форми. Для зменшення ризику стати їх 

жертвою особи, які збираються виїхати “на за-

робітки” за кордон, повинні знати свої права. Часто 

мігранти стають вразливими внаслідок недостат-

ньої достовірної інформації про умови працевлаш-

тування за кордоном. Необхідно, щоб відносини 

між працівником та роботодавцем ґрунтувалися на 

письмовому договорі, в якому чітко вказані умови, 

права та обов’язки кожної сторони. 

Як мінімум, у кожному трудовому договорі 

мають бути зазначені: 

- характер та зміст роботи, місце роботи та 

строк дії договору; 

- величина основної місячної зарплати, у тому 

числі соціального пакету та додаткових виплат; 

- умови оплати праці; 

- винагорода в не грошовій формі, також без-

коштовне харчування та проживання (якщо необ-

хідно); 

- години роботи, дні відпочинку та свята; 

- порядок переїзду до країни/місця роботи та 

повернення на батьківщину; 

- порядок компенсації на випадок виробничих 

травм або захворювань, надання невідкладної 

медичної та стоматологічної допомоги; 

- права та обов’язки у сфері соціального захисту; 

- підстави для розірвання договору; 

- порядок вирішення суперечок. 

Після того, як особа вирішила їхати за кордон з 

метою працевлаштування, їй необхідно отримати 

конкретну, точну та достовірну інформацію про 

працевлаштування за своєю професією та про краї-
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ну призначення. Працівники-мігранти мають отри-

мати якомога більше інформації про свої права в 

країні призначення, зокрема інформацію: 

- про країну призначення та про те, які мігранти 

там потрібні; 

- правову систему, порядок працевлаштування 

та імміграції, умови в’їзду та перебування; 

- найрозповсюдженіші проблеми працівників-

мігрантів та шляхи їх розв’язання; 

- організації в країні призначення, які опікують-

ся правами працівників-мігрантів, у т.ч. організації 

та об’єднання самих мігрантів, релігійні групи, 

профспілки, неурядові організації та інші групи 

підтримки; 

- державні, дипломатичні та інші установи, які 

надають допомогу працівникам-мігрантам; 

- засоби накопичення та переказування грошей 

у країнах призначення та походження. 

Працівники-мігранти повинні також знати про 

свої правові зобов’язання під час перебування за 

кордоном та виконувати їх, особливо коли йдеться 

про дотримання визначених термінів перебування, 

оскільки наслідки порушень можуть бути неприєм-

ними. 

4. Інституціональні засади становлення 

міграційно-правової політики ЄС 

Упродовж останніх років трудова міграція пе-

ретворилася на важливе політичне питання в краї-

нах-членах ЄС, що обумовлено кількома причина-

ми. На політичному рівні все ще домінують пита-

ння протидії нелегальній міграції та експлуатації 

мігрантів. Разом з тим, країни Європи все більше 

усвідомлюють, що трудова міграція необхідна для 

підтримання економічного зростання. Старіння на-

селення, а також попит на спеціалістів, так само як 

і на некваліфікованих працівників у деяких секто-

рах економіки, ще більше підтверджують необ-

хідність залучення мігрантів. 

У країнах ЄС існують різні підходи до цієї 

проблеми. Наприклад, Німеччина розробила систе-

му залучення висококваліфікованих мігрантів. Іта-

лія та Іспанія запровадили квоти для менш кваліфі-

кованих мігрантів, які повинні утримати мігрантів 

від спроб набуття дозволів на перебування, не-

залежно від того працюють вони, чи ні. 

У більшості країн-реципієнтів діють системи 

подвійних дозволів – на роботу та на проживання, 

які дають можливість, принаймні деяким групам 

мігрантів, отримати дозвіл на постійне проживання 

після певного періоду перебування та роботи в 

країні. В більшості країн деякі категорії мігрантів 

не можуть набути права на постійне проживання. 

До таких категорій належать сезонні працівники, а 

також ті, яким було дозволено в’їзд з метою певних 

видів тимчасового працевлаштування. В цих випад-

ках діють правила, які унеможливлюють інтеграцію 

мігрантів. 

Простежується чітка тенденція, що висококва-

ліфіковані мігранти користуються перевагами пе-

ред некваліфікованими мігрантам при набутті пра-

ва на проживання. В низці країн такі мігранти не 

повинні проходити так зване тестування ринку пра-

ці, яке має з’ясувати, чи не претендує на дане ро-

боче місце громадянин країни перебування чи 

іншої країни ЄС, або відповідні вимоги є значно 

спрощеними. 

Працівники-мігранти самостійно забезпечують 

себе житлом, за винятком випадків, коли робото-

давець погодився надавати житло, або законодав-

ство вимагає від нього забезпечувати житлом міг-

рантів, які працюють у певному секторі економіки. 

Здебільшого мігранти мають рівні права з гро-

мадянами країни перебування на охорону здоров’я, 

хоча доступ до всіх видів медичних послуг може 

залежати від певних умов, наприклад, сплати внес-

ків до системи соціального страхування (Німеччи-

на, Польща) та рівня доходу. 

Для того, щоб зрозуміти умови працевлашту-

вання та запобігти порушенню трудового договору, 

працівник-мігрант повинен: 

- не підписувати жодних документів, якщо він 

не розуміє мови, якою вони написані; 

- не підписувати іншого трудового договору в 

країні призначення, якщо договір уже підписано в 

країні походження; 

- не підписувати жодних документів, якщо він 

не погоджується з тим, що в них написано; 

- звернутися до посольства своєї країни або 

отримати юридичну консультацію, якщо роботода-

вець примушує його підписати будь-який документ; 

- пересвідчитись, що в договорі чітко зазначені 

умови праці, у т.ч. її оплату, робочі години, вихідні, 

проживання, медичне страхування та відповідаль-

ність за репатріацію; 

- наполягати на прозорій схемі розрахунків, 

якщо роботодавець стверджує, що працівник-міг-

рант винен йому гроші. Необхідно звернутися за 

юридичною допомогою, якщо вимоги роботодавця 

є необґрунтованими; 

- пересвідчитись, що у договорі чітко вказані 

обов’язки працівника. Роботодавець не має права 

вимагати від працівника виконувати додаткові 

обов’язки, або працювати на іншого роботодавця; 

- пересвідчитись у наявності власної підписаної 

копії договору; 

- не підписувати документи стосовно зарплати, 

яку мігрант не отримував; 

- наполягати на щомісячній виплаті зарплати. 

Затримка зарплати є недопустимою. 

Для уникнення порушень прав людини праців-

ники-мігранти мають: 

- протестувати проти будь-яких словесних, пси-

хологічних або фізичних знущань. У разі, якщо во-

ни їх зазнали – повідомити українське посольство, 

поліцію або інші правоохоронні органи. Якщо вони 

зазнали фізичного насильства, негайно звернутися 

до поліції або посольства, вимагати медичного 

обстеження та отримати копію медичної довідки; 

- зареєструватися в посольстві після приїзду та 

вказати повне ім’я та адресу роботодавця; 

- завжди пам’ятати ім’я та адресу роботодавця, 

щоб зв’язатися з ним у випадку порушень своїх 

прав іншими людьми; 
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- пересвідчитись у наявності паспорту та інших 

документів про особу і ніколи не віддавати ці до-

кументи іншим людям; 

- завжди мати копію всіх необхідних докумен-

тів та зберігати такі копії у друзів або родичів у 

своїй країні; 

- знати, куди можна звернутися по допомогу: у 

більшості країнах існують організації, які можуть 

надати підтримку мігрантам; 

- ніколи не погоджуватись на обмеження сво-

боди пересування; 

- ніколи не погоджуватися з конфіскацією пас-

порта з будь-яких причин; 

- уникати ситуацій, за яких мігранти не можуть 

змінити роботу, на якій зазнають порушення своїх 

прав, через необхідність сплатити борги роботодав-

цю, агенту або посереднику;  

- ніколи не погоджуватися на нелюдські умови 

праці або проживання; 

- ніколи не погоджуватися на необґрунтовані 

ризики для здоров’я та безпеки. 

Навіть, якщо мігранти виконуватимуть ці реко-

мендації, існує значний ризик, що вони можуть 

зазнати дискримінації, експлуатації та насильства, 

особливо коли йдеться про роботу в маргінальних, 

непрестижних або слабо регульованих секторах 

зайнятості. Крім того, мігранти, які не мають доз-

волу на в’їзд та/або працевлаштування, часто не 

підпадають під дію стандартів безпеки, охорони 

здоров’я, мінімальної оплати праці та інших, 

оскільки працюють там, де вони не діють або не 

виконуються. З огляду на це, надзвичайно важливо, 

щоб країни перебування забезпечували мінімальні 

стандарти захисту, передовсім гарантії основних 

права людини, всім мігрантам, незалежно від їхньо-

го правового статусу. 

Існують кілька документів, прийнятих ООН, які 

мають певне значення для захисту мігрантів від 

дискримінації та експлуатації. Найбільш важливи-

ми серед них є такі. 

Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх 

форм расової дискримінації від 1965 р. зобов’язує 

країни-учасниці заборонити дискримінацію за озна-

ками раси, кольору шкіри, походження, національ-

ного або етнічного, щодо осіб, які перебувають під 

їх юрисдикцією, та запровадити покарання за дії, 

які пов’язані з такою дискримінацією. 

Конвенція про ліквідацію всіх форм дискри-

мінації щодо жінок від 1979 р. закріплює норми 

чинних документів ООН про дискримінацію за 

ознаками статі та поширює свою дію на громадян 

та осіб, які не є громадянами країн-учасниць. 

Україна ратифікувала ці конвенції. 

Ключові стандарти в сфері праці належать до 

засадничих принципів та основних прав людини, на 

відміну від норм, які встановлюються законом що-

до умов праці або зайнятості. Зокрема, вони спря-

мовані на ліквідацію всіх форм примусової та ди-

тячої праці, забезпечення принципу недискриміна-

ції в галузі праці, а також свободи асоціації та пра-

ва на колективні переговори. 

Основні Конвенції Міжнародної Організації 

Праці (МОП) – зобов’язують країни-члени МОП 

підтримувати та забезпечувати реалізацію основ-

них прав працівників, які закріплені в цих Конвен-

ціях. 

Вісім Конвенцій МОП мають відношення до 

працівників-мігрантів: 

 Конвенція „Про примусову чи обов’язкову 

працю” (1930 р.) зобов’язує країни-учасниці лікві-

дувати використання примусової праці в будь-яких 

формах; 

 Конвенція „Про скасування примусової пра-

ці” (1957 р.) зобов’язує країни-учасниці вжити 

ефективних заходів для забезпечення ліквідації 

примусової праці; 

 Конвенція „Про свободу асоціації та захист 

права на організацію” (1948 р.) надає всім праців-

никам та роботодавцям право створювати органі-

зації та ставати членами організацій за власним 

бажанням без попереднього дозволу; 

 Конвенція „Про право на організацію та на 

ведення колективних переговорів” (1949 р.) забез-

печує захист працівників від будь-яких дискримі-

наційних дій, спрямованих на обмеження свободи 

об’єднання в галузі праці; 

 Конвенція „Про рівне винагородження чо-

ловіків і жінок за рівноцінну працю” (1951 р.) зо-

бов’язує країни-учасниці забезпечувати використа-

ння принципу рівного винагородження чоловіків та 

жінок за рівноцінну працю; 

 Конвенція „Про мінімальний вік для прийо-

му на роботу” (1973 р.) зобов’язує країни-учасниці 

проводити національну політику, спрямовану на 

ліквідацію дитячої праці та поступового підвище-

ння мінімального віку для прийому на роботу до 

рівня, який відповідає найповнішому фізичному та 

розумовому розвиткові підлітків; 

 Конвенція „Про заборону та негайні дії що-

до ліквідації найгірших форм дитячої праці” (1999 р.) 

зобов’язує країни-учасниці вжити негайних та 

ефективних заходів для заборони та ліквідації най-

гірших форм дитячої праці („дитина” – особа до 18 

років). 

Ці конвенції були ратифіковані всіма трьома 

країнами, що представлені в цьому дослідженні. 

У сфері трудової міграції МОП були прийняті 

такі документи: 

- Конвенція „Про працівників-мігрантів” (1949 р.). 

Вона зобов’язує всі країни-члени заснувати компе-

тентну та безплатну службу допомоги працівникам-

мігрантам, яка б, зокрема, надавала їм достовірну 

інформацію, або пересвідчитись, що в країні така 

служба вже існує. Конвенція зобов’язує країни-

учасниці полегшити виїзд, переїзд та приймання 

працівників-мігрантів. Кожен член організації зобо-

в’язаний надавати без дискримінації за ознакою 

національності, раси, релігії або статі іммігрантам, 

що законно прибувають на його територію, умови  

не менш сприятливі, ніж ті, якими користуються 

його власні громадяни, щодо таких питань: 

 заробітна плата, у тому числі допомога ба-

гатодітним сі’ям у разі, коли ця допомога є части-
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ною заробітної плати; робочий час; понаднормова 

праця; оплачувані відпустки; обмеження  надомної 

праці; вік прийняття на роботу; учнівство та про-

фесійне навчання; жіноча праця та праця підлітків; 

 членство в профспілках та користування пе-

ревагами, які надаються колективними договорами; 

 проживання; 

 соціальне забезпечення (під яким розуміють 

постанови закону щодо нещасних випадків на ви-

робництві, охорони материнства, хвороби, інвалід-

ності, старості, смерті, безробіття та сімейних обо-

в’язків, а також усіх інших випадків, які, згідно з 

законодавством країни, входять до системи соці-

ального забезпечення) при дотриманні спеціальних 

умов; 

 податки, збори або внески, які сплачуються 

за працівника; 

 судочинство з питань, згаданих у цій Кон-

венції. 

- Конвенція „Про зловживання в галузі міграції 

і про забезпечення працівникам-мігрантам рівних 

можливостей та рівного ставлення” (1975 р.). У 

першому розділі країни-учасниці зобов’язуються 

дотримуватися основних прав людини щодо всіх 

працівників-мігрантів. Також учасники конвенції 

зобов’язані вжити всіх необхідних заходів: 

 для ліквідації таємного міграційного руху і 

незаконного найму мігрантів; 

 проти організаторів незаконного чи таємно-

го переміщення мігрантів, які шукають роботу,  

якщо цей рух починається з їх території, чи прохо-

дить через цю територію, чи прибуває на неї, а та-

кож проти тих, хто наймає працівників, які імміг-

рували за незаконних умов. 

У Конвенції також зазначається, що, за умови, 

якщо працівник-мігрант проживав на законних 

підставах у країні з метою зайнятості, він не розг-

лядається як особа, яка перебуває на незаконному 

або такому, що порушує правові норми, становищі 

тільки через факт втрати своєї зайнятості, що само 

по собі не призводить до відміни посвідки на про-

живання чи, у разі необхідності, його дозволу на 

працевлаштування. 

Працівник-мігрант у випадках, коли ці закони і 

правила не витримувалися і коли його становище 

не могло  бути  регламентованим,  користується  до 

себе і своєї сім'ї рівним ставленням щодо прав, які 

випливають у зв'язку з його минулою роботою, до 

винагород, соціального забезпечення та іншої до-

помоги. У разі депортування із країни працівник і 

його сім'я не повинні нести жодних витрат. 

Конвенцію МОП про працівників-мігрантів 

1949 р. ратифікували Бельгія, Кіпр, Франція, Німе-

ччина, Італія, Нідерланди, Португалія, Словенія та 

Іспанія.  

Конвенцію МОП про зловживання в галузі міг-

рації 1975 р. ратифікували Кіпр, Італія, Португалія, 

Словенія та Швеція. Вона не поширюється  на інші 

країни, у тому числі представлені в цьому дослід-

женні. 

Європейська конвенція про правовий статус 

працівників-мігрантів 1977 р. містить положення 

щодо основних аспектів правового статусу трудо-

вих мігрантів, які походять з країн-учасниць кон-

венції, зокрема, щодо найму, медичного обстеже-

ння та перевірки професійної кваліфікації, переїзду, 

дозволів на проживання та працевлаштування, воз-

з’єднання сім’ї, забезпечення житлом, умов праці, 

переказу заощаджень, соціальної та медичної допо-

моги, закінчення терміну дії трудового контракту, 

звільнення та повторного найму на роботу, під-

готовки до повернення до країни походження [3]. 

Конвенцію ратифікували лише Франція, Нідер-

ланди, Італія, Португалія, Іспанія та Швеція. 

На рівні ЄС було прийнято Директиву Ради ЄС 

2004/81/EC, що запровадила дозволи на прожива-

ння для потерпілих від торгівлі людьми. Відповідно 

до неї, громадяни третіх країни, які потерпіли від 

торгівлі людьми, забезпечуються інформацією про 

можливість набуття дозволу на короткострокове 

проживання на період, необхідний для визначення 

їхнього статусу. Впродовж цього часу вони не мо-

жуть підлягати депортації, мають право на житло, 

медичну, психологічну, юридичну допомогу та 

допомогу перекладача. Дозвіл на проживання, що 

надається потерпілим, діє прийнамні 6 місяців та 

може поновлюватися, якщо умови, за яких він був 

наданий, продовжують існувати. Він забезпечує 

доступ до ринку праці, професійного навчання та 

освіти. 

Спроби працівників-мігрантів шукати роботу в 

ЄС обумовлені очікуванням порівняно високого 

заробітку. Насправді ж, ці очікування виявляються 

перебільшеними. Робота, яку  виконують мігранти, 

є в основному низькооплачуваною в тіньовому сек-

торі економіки. Попит на іноземних робітників 

пояснюється тим, що вони погоджуються на низькі 

зарплати та незадовільні умови праці. Тому метою 

ініціатив Єврокомісії є зменшення масштабів неле-

гальної міграції та протидія експлуатації нелегаль-

них працівників-мігрантів. 

Директиви Європейської Ради є обов’язковими 

для країн-членів ЄС. На жаль, це не можна сказати 

про Міжнародну конвенцію про захист прав усіх 

працівників-мігрантів та членів їхніх сімей, ухвале-

ну резолюцією Генеральної Асамблеї ООН №45/158 

від 18 грудня 1990 р., яка набула чинності з 1 липня 

2003 р. 

Конвенція визнає особливу вразливість пра-

цівників-мігрантів та необхідність комплексного 

правового захисту. Її особливість полягає у тому, 

що вона захищає права всіх мігрантів як легальних, 

так і нелегальних, зазначаючи, що мігранти та їхні 

родини є не лише суб’єктами економічних відно-

син, а, насамперед, людьми, які мають права. За-

хист, який надається мігрантам та членам їхніх сі-

мей, охоплює всі етапи міграційного процесу: від’їзд та 

переїзд до країни працевлаштування, а також по-

вернення до країни походження. Конвенція спрямо-

вана на створення системи управління міграцій-

ними процесами та сприяння принципам справед-

ливості, людської гідності та законності стосовно 

міжнародної міграції. Вона вимагає співробітни-

цтва між країнами з метою запобігання та ліквідації 
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нелегальної міграції та незаконного працевлашту-

вання мігрантів. Таким чином, конвенція допомагає 

створити комплексну систему управління міграцій-

ними процесами, яка базується на повазі до прав 

людини. 

Конвенція ще не ратифікована жодною з основ-

них країн-реципіентів мігрантів. Тому, на жаль, во-

на не має помітного впливу на становище праців-

ників-мігрантів та захист їхніх прав у країнах, які 

розглядаються в цьому дослідженні. 

5. Проблеми та перспективи міграційно-

правової політики України 

В Україні обговорення можливості приєднання 

до названих міжнародно-правових актів розпоча-

лось наприкінці 1990-х років, в значній мірі завдяки 

ініціативі Уповноваженого Верховної Ради з прав 

людини, яка активно відстоювала необхідність за-

хисту прав українців за кордоном. У результаті 

обговорення спеціальної доповіді Уповноваженого, 

Парламент дав низку доручень Уряду. На викона-

ння одного з них 2 березня 2004 р. представник 

України підписав Європейську конвенцію про пра-

вовий статус працівників-мігрантів 1977 р., яка бу-

ла ратифікована 2007 р. 

Пропозиція Уповноваженого з прав людини 

щодо приєднання України до Конвенції ООН про 

захист прав усіх працівників-мігрантів, внесена ще 

2000 р., не отримала підтримки, передовсім з тієї 

причини, що до Конвенції не приєдналися країни, 

які є основними країнами призначення українських 

мігрантів. Ще одним аргументом проти було те, що 

конвенція поширюється також і на нелегальних 

працівників-мігрантів, отже приєднавшись до неї 

Україна повинна взяти на себе певні зобов’язання 

щодо нелегальних мігрантів, які знаходяться на її 

території. Так само передчасним, на думку зацікав-

лених органів виконавчої влади, є приєднання 

України до відповідних конвенцій МОП.  

Певні сумніви висловлювалися й щодо до-

цільності приєднання до тих статей Європейської 

соціальної Хартії (переглянутої), які стосуються 

працівників-мігрантів. Вони мотивувалися тим, що 

Україна не готова забезпечити передбачені Хартією 

права мігрантам, які прибувають на її територію.  

До того ж підписання відповідних статей може сти-

мулювати імміграцію в Україну з країн Азії та 

Африки. Внаслідок цього при ратифікації Хартії 

Україна взяла на себе зобов’язання, що випливають 

із статті 19, яка гарантує громадянам право займа-

тися прибутковою діяльністю на території інших 

Договірних Сторін, проте відмовилась від статті 18, 

де йдеться про права працівників-іммігрантів та 

членів їхніх сімей на захист і допомогу [7]. 

 

 

6. Висновки 
Україна ще не стала учасницею важливих між-

народно-правових актів у галузі трудової міграції. 

Разом з тим, її приєднання до основоположних до-

мовленостей у сфері захисту прав людини зумов-

лює імплементацію відповідних принципів у націо-

нальне законодавство, постійну законотворчу робо-

ту з метою досягнення необхідних стандартів. Від-

повідно до міждержавних угод, країни походження 

мають нести відповідальність за захист прав пра-

цівників-мігрантів до їхнього виїзду за кордон. 

Зокрема, на законодавчому рівні необхідно забезпе-

чувати захист мігрантів від незаконного працев-

лаштування агентствами або особами, які не мають 

відповідних дозволів на підприємницьку діяльність 

з метою працевлаштування за кордоном. Працівни-

ки-мігранти мають також бути забезпечені надій-

ною інформацією про свої права, можливості та 

умови в’їзду та перебування в країні призначення, 

де вони мають намір працювати. Необхідно стиму-

лювати мігрантів до пошуків законних можливос-

тей працевлаштування за кордоном та до поверне-

ння на батьківщину після закінчення трудових кон-

трактів.  
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2006 р. 

http://www.ilo.org/ilolex/english/


 

 188 

9. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ У 

СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

 
УДК 657.6 

Лаговська О. А. 

ПРАВИЛА ПРОЦЕСУ ОБЛІКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ:  

ЕТАПНИЙ РОЗРІЗ 
 

Анотація. Охарактеризовано систему правил процесу облікової комунікації в розрізі етапів їх 

здійснення. Визначено і систематизовано основні комунікаційні бар’єри якості облікового інформаційного 

сигналу та напрями подолання їх негативного впливу.    

Ключові слова: облікові комунікації, правила облікової комунікації, комунікаційні бар’єри, інформаційні 

облікові сигнали 

Lagovska O. 

RULES OF THE PROCESS OF ACCOUNTING COMMUNICATION:  

STAGE APPROACH 

Summary. The system of requirements to the process of accounting communication in context of stages of 

implementation is described. Basic communication barriers to quality of accounting information signal and ways 

to overcome their negative impact are defined and systematized. 

Keywords: accounting communication, requirements to accounting communication,  communication barriers, 

information accounting signals 

 

1. Вступ 

Пріоритетним завданням топ-менеджменту під-

приємства є підвищення ефективності управління 

ним шляхом впровадження інновацій та здійснення 

перетворень на різних ієрархічних рівнях. Реаліза-

ція даного завдання впливає на створення вартості 

підприємств як нового об’єкта управління. Не оста-

ннє значення у даному процесі відводиться інфор-

маційному забезпеченню, що здійснюється через 

відповідну реалізацію функцій бухгалтерського об-

ліку як системи інформаційного типу та її значення 

у налагодженні внутрішніх і зовнішніх кому-

нікацій.  

Бухгалтерський облік, у переважній більшості, 

трактують виключно як інформаційну систему, що 

нівелює її роль у забезпеченні комунікаційного 

обміну інформаційними обліковими сигналами між 

суб’єктами запиту, які можуть бути як внутрішніми 

щодо даної системи, так і внутрішніми щодо систе-

ми управління та зовнішнім щодо підприємства в 

цілому.  

Враховуючи, що, за даними експертних дослід-

жень, керівники підприємств втрачають понад 75-

95 % часу на комунікації [6, с. 272], а спеціалісти  

галузі менеджменту вважають, що 63 % англійсь-

ких, 73 % американських і 85 % японських керівни-

ків виділяють комунікацію як головну умову на 

шляху досягнення ефективності діяльності їх під-

приємств [3, с. 7] та виходячи із того, що бухгал-

терський облік є основною інформаційно-комуніка-

ційною підсистемою управління, необхідним є фор-

мування системи правил комунікаційної взаємодій 

даної підсистеми на всіх ієрархічних рівнях управ-

ління.  

Метою дослідження є – обґрунтування власно-

го бачення формування системи правил процесу 

облікової комунікації за кожним ключовим етап 

здійснення, як основи підвищення ефективності 

інформатизації кожного із ієрархічних рівнів і фор-

мування системи заходів усунення комунікаційних 

бар’єрів.  

2. Огляд літературних джерел і публікацій 

Теоретичним і методологічним проблемам 

організаційних комунікацій присвячені праці як 

вітчизняних, так і зарубіжних вчених, однак місце 

бухгалтерського обліку як системи інформаційно-

комунікаційного типу розглядається фрагментарно. 

Так, Н. А. Єрмакова досліджувала специфіку кому-

нікаційних процесів між компонентами економіч-

ного простору управлінського обліку, що констру-

юється, та тим простором, який реконструюється 

[2, с. 41], В. Г. Крючков здійснив дослідження ко-

мунікаційної взаємодії елементів обліково-податко-

вої системи та спрямування інформаційних потоків 

в її межах [4, 5]. Проте вони досліджували дану 

проблему без врахування специфіки міжсистемних 

і зовнішніх, відносно системи обліку, комунікацій. 
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3. Характеристика правил процесу облікової 

комунікації 

У процесі облікової комунікації необхідно вра-

хувати специфіку генерування інформації в часо-

вому аспекті у підсистемах управління різного ієра-

рхічного рівня, який можна ідентифікувати як па-

ралельний та ланцюговий. Ланцюговий процес ха-

рактеризується поступальними кроками у форму-

ванні облікового інформаційного повідомлення 

(наприклад, визначення планових рівнів показників 

у системі планування з наступним відображенням у 

системі бухгалтерського обліку, яка і доводить да-

ну інформацію в формі повідомлення до інших під-

систем управління). Паралельний процес форму-

вання облікового інформаційного повідомлення 

передбачає паралельне виконання дій щодо факту 

господарського життя у розрізі відповідного об’єк-

ту управління, який одночасно виступає об’єктами 

відповідної підсистеми управління (наприклад, факт 

господарського життя, що відображається у системі 

бухгалтерського обліку призводить до появи від-

хилень фактичного рівня показників від їх планово-

го значення, що забезпечується системою контролю 

підприємства, передбачає паралельне здійснення дій 

щодо формування інформаційного повідомлення). 

Кожний етап процесу облікової комунікації по-

винен підпорядковуватися певним вимогам (табл. 1). 

Дотримання наведених вимог (які в даній інтер-

претації є правилами) до процесу облікової кому-

нікації у розрізі етапів даного процесу забезпечать 

 

Таблиця 1  

Правила процесу облікової комунікації в розрізі етапів їх здійснення 

 

№ 

з/п 

Етап процесу 

облікової 

комунікації 

Вимоги 

1 Джерело 
Персоніфікація генерування інформації: обслуговування інформаційного 

запиту залежно від посадових обов’язків 

2 
Кодування та 

декодування 

Дотримання економічної безпеки в розрізі її інформаційної складової: ран-

жування змістовної наповненості облікового повідомлення залежно від суб’єк-

ту запиту, його ієрархічності в межах системи управління та місця відносно неї 

3 Канал 

Обмеження завантаженості каналу обміну: формалізація облікових комуні-

каційних зв’язків; формування графіків передачі (у тому числі графіків доку-

ментообороту) облікового повідомлення в різні підсистеми управління (при 

міжсистемній комунікації) та інститути зовнішнього середовища (при зовніш-

ній комунікації) як основи досягнення узгодженості в даному процесі. 

Вибір оптимального каналу передачі облікового повідомлення:  

аналіз стану комунікаційної мережі як основи вибору каналу передачі інфор-

мації, оптимальність при цьому визначається за критеріями завантаженості 

даного каналу, швидкості передачі облікового повідомлення та економічності 

процесу передачі-прийняття. 

4 Передача сигналу 

Оптимізація потоків облікової інформації: уніфікація облікової інформації 

як основи для оптимізації вихідних потоків з системи; фільтрація даних за 

ознакою ідентичності, повторювальності, що надходять в систему бухгалтерсь-

кого обліку різними каналами як основи формування облікового повідомлення, 

що містить релевантну інформацію, на запит відповідного суб’єкту. 

Пріоритетність формування облікового повідомлення: генерування облі-

кового повідомлення залежно від його важливості, терміновості та дотримання 

черговості передачі за обраним каналом з врахування пріоритетності облі-

кового повідомлення в конкретній ситуації 

5 

Формування 

прийому облікового 

повідомлення 

Оптимізація та структурування дій типу „прийом-передача-прийом”: 

обмеження кількості повторювального приймання облікового повідомлення на 

шляху його передачі реципієнту як основи уникнення додаткового викривле-

ння інформації, її витоку та прискорення швидкості одержання суб’єктом за-

питу 

6 Зворотний зв'язок 

Забезпечення зворотного зв’язку щодо сприйняття облікового повідомле-

ння: забезпечення та інтерпретація даних зворотного зв’язку як передумова 

точності сприйняття облікового повідомлення та як основа для підвищення 

точності організаційних комунікацій облікового типу в майбутньому 

7 

Усунення шумів та 

комунікаційних 

бар’єрів якості 

інформаційного 

сигналу 

Врахування комунікаційних бар’єрів: формування та адаптація облікового 

повідомлення до наявних комунікаційних бар’єрів і виходячи із трактування 

його змісту як шуму для суб’єкта запиту  
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якість даного процесу, що виражатиметься в оброб-

ці облікового повідомлення реципієнтом.  

Однак, незалежно від ступеня формалізації 

облікових комунікаційних зв’язків і дотриманні ви-

ще ідентифікованих правил процесу облікової ко-

мунікації досить гострою є проблема сприйняття та 

інтерпретації облікового інформаційного повідом-

лення, усунення якої позначається на ефективності 

внутрішньосистемної, міжсистемної та зовнішньої 

комунікації та ефективності функціонування систе-

ми управління в цілому. Облікове повідомлення на 

шляху від комутатора до реципієнта проходить 

через комунікаційні бар’єри, що здійснюють вплив 

на інтерпретацію його змістовного наповнення, що 

підлягає необхідності врахування даної обставини в 

ході комунікаційної взаємодії. Це, в свою чергу, 

обумовлює необхідність здійснення їх системати-

зації та формування системи заходів щодо їх подо-

лання.  

4. Комунікаційні бар’єри якості облікових 

інформаційних сигналів 

При усуненні шумів і комунікаційних бар’єрів 

у комунікаційному процесі необхідно враховувати 

той факт, що принципової різниці між шумом та 

інформацією немає. Те, що для одного є інформа-

цією, для іншого є шумом, тобто непотрібними, не-

корисними даними. „… шум, – пише У. Росс Ешбі, 

– за сутністю не відрізняється від будь-якої іншої 

форми різноманіття” [1, с. 196].  

Доцільно виділяти організаційні, технічні та 

суб’єктні комунікаційні бар’єри, виходячи з рівня 

облікових комунікацій (внутрішньосистемні, між-

системні та зовнішні комунікації). При цьому під 

технічними бар’єрами слід розуміти викривлення 

облікового інформаційного сигналу через певні 

технічні параметри функціонування системи, що 

здійснює вплив на повідомлення, що передається, в 

цілому. Суб’єктні комунікаційні бар’єри утворю-

ються в комунікаційному процесі та залежать від 

індивідуальних особливостей суб’єктів даного про-

цесу через дію психофізіологічних і соціокультур-

них факторів впливу на сприйняття облікового 

інформаційного сигналу та інтерпретації його зміс-

товного наповнення.  

Організаційні комунікаційні бар’єри пов’язані з 

впливом групи факторів, що обумовлені як типом 

організаційної структури, типом комунікаційної 

мережі підприємства та іншими організаційними 

параметрами впливу, що властиві підприємству в 

цілому як соціотехнічній системі (термін „соціотех-

нічна система” запропонований співробітниками 

Тавістського інституту людських відносин (Tavis-

tock Institute of Human Relations), який характеризує 

підприємство як симбіоз соціальних потреб пра-

цівників, так і технічних параметрів, що в сукуп-

ності забезпечують ефективність діяльності).  

Систематизація комунікаційних бар’єрів якості 

облікового інформаційного сигналу та напрями їх 

подолання наведено у табл. 2. 

Запропонована класифікація комунікаційних 

бар’єрів якості облікових інформаційних сигналів і 

виокремленні напрями подолання їх негативного 

впливу є основою забезпечення ефективності облі-

кових комунікацій та інформатизації суб’єктів-за-

питу на належному рівні.  

Таблиця 2 

Комунікаційні бар’єри якості облікових 

інформаційних сигналів і напрями подолання 

негативного впливу 

 

№ 

з/п 

Комунікаційні ба-

р’єри якості облі-

кового інформа-

ційного сигналу 

Напрями подолання 

негативного впливу 

1 2 3 

І. Внутрішньосистемний рівень  

1 Організаційні комунікаційні бар’єри: 

1.1 
Методологічний 

бар’єр 

Наближення методо-

логії бухгалтерського 

обліку до податкової 

системи країни  

1.2 
Термінологічні 

бар’єри 

Усунення неконвен-

ційності понятійно-ка-

тегоріального апарату, 

що використовується 

різними підсистемами 

управління та суб’єк-

тами генерування та 

запиту облікової інфо-

рмації  

2 Технічні комунікаційні бар’єри:  

2.1 

Бар’єр, 

обумовлений 

вибором техніки 

зв’язку 

Допуск кваліфікова-

них працівників до ро-

боти з технічними за-

собами зв’язку  

2.2 

Бар’єр, 

обумовлений 

використанням 

техніки зв’язку 

Використання техніки 

зв’язку, що адекватна 

обліковому повідомле-

нню, який передається  

3 Суб’єктні комунікаційні бар’єри:  

3.1 

Бар’єри між суб’єк-

тами комунікацій-

ного процесу осо-

бистого характеру 

Розробка системи за-

ходів, спрямована на 

їх подолання шляхом 

врегулювання взаємо-

відносин між ними че-

рез сформовану систе-

му посадових інструк-

цій  

2. Міжсистемний рівень 

1 Організаційні комунікаційні бар’єри:  

1.1 Суперечності між 

цілями центрів від-

повідальності  

Формалізація обліко-

вих каналів зв’язку та 

їх розширення 

1.2 Відсутність систем-

них інформаційних 

зв’язків облікової 

системи з іншими 

підсистемами управ-

ління різного ієрар-

хічного рівня та 

іншими структурни-

ми елементами сис-

теми менеджменту 

Формування розгалу-

женої комунікаційної 

мережі та формаліза-

ція облікових каналів 

зв’язку  
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Продовження табл. 2 

1 2 3 

1.3 Нестача формаль-

них каналів зв’язку  

Формування розгалу-

женої комунікаційної 

мережі як основи уни-

кнення перевантаже-

ння ідентифікованих 

каналів зв’язку  

1.4 Вибір неефективно-

го типу організації 

комунікаційних ме-

реж між обліковою 

системою з іншими 

підсистемами управ-

ління та невідповід-

ність комунікацій-

ної мережі цілям та 

завданням підпри-

ємства та його стру-

ктурних підрозділів  

Побудова облікових 

комунікацій за типом 

організації комуніка-

ційної мережі «коле-

со» та адаптація орга-

нізаційної структури 

підприємства з даним 

типом комунікаційної 

мережі  

1.5 Неконгруентність 

(невідповідність) 

формальних та не-

формальних інфор-

маційних сигналів  

Формування розгалу-

женої комунікаційної 

мережі облікового ти-

пу 

1.6 Неконвенційність 

сприйняття обліко-

вого повідомлення  

Розробка системи за-

ходів з:1) усунення 

неконвенційності 

понятійно-категоріаль-

ного апарату шляхом 

уточнення економіч-

них понять, приведе-

ння їх у систему; 

2) уніфікації та стан-

дартизації економіч-

ної, технічної та іншої 

термінології, скоро-

чень, кодів, понять, 

символів; 

3) подолання проблем 

методологічного ха-

рактеру тощо  

1.7 Неправильне зміс-

товне наповнення та 

оформлення обліко-

вого повідомлення  

Представлення реле-

вантної інформації із 

загального масиву да-

них 

1.8 Інформаційне пе-

ревантаження в роз-

різі працівників, 

центрів відповідаль-

ності 

Формування розга-

луженої комунікацій-

ної мережі облікового 

типу, виходячи із 

інформаційного на-

вантаження на них 

2 Технічні комунікаційні бар’єри:  

2.1 Бар’єр, обумов-

лений вибором 

техніки зв’язку  

Допуск кваліфікова-

них працівників до ро-

боти з технічними за-

собами зв’язку  

2.2 Бар’єр, обумовле-

ний використанням 

техніки зв’язку  

Використання техніки 

зв’язку, адекватній 

обліковому повідом-

ленню, що передається  

 

Продовження табл. 2 

1 2 3 

3 Суб’єктні комунікаційні бар’єри:  

3.1 Бар’єри між суб’єк-

тами комунікацій-

ного процесу осо-

бистого характеру  

Розробка системи за-

ходів, спрямована на 

їх подолання шляхом 

врегулювання взаємо-

відносин між ними 

через сформовану сис-

тему посадових 

інструкцій  

3.2 Семантичний бар’єр  Розробка системи захо-

дів з усунення некон-

венційності понятійно-

категоріального апарату 

3.3 Викривлення змісту 

інформаційного по-

відомлення та невід-

повідність реальній 

ситуації  

Синхронізація інфор-

маційних облікових 

потоків за типом орга-

нізації комунікаційної 

мережі „колесо” та з 

врахуванням їх видо-

вого поділу  

3.4 Освітні та кваліфіка-

ційні бар’єри  

Навчання персоналу 

підприємства та сис-

темне підвищення рів-

ня їх кваліфікації, 

удосконалення форм 

внутрішньої звітності 

шляхом спрощення 

форми сприйняття, 

уніфікації 

3. Зовнішній рівень 

1 Організаційні комунікаційні бар’єри:  

1.1 Неправильне зміс-

товне наповнення та 

оформлення обліко-

вого повідомлення  

Представлення реле-

вантної інформації із 

загального масиву да-

них, враховуючи рі-

вень її конфіденційно-

сті та можливий рівень 

доступу суб’єкта-запиту 

2 Технічні комунікаційні бар’єри:  

2.1 Бар’єр, обумовле-

ний вибором техні-

ки зв’язку  

Допуск кваліфікова-

них працівників до ро-

боти з технічними за-

собами зв’язку з дот-

римання заходів 

інформаційної без-

пеки, розроблених на 

підприємстві  

2.2 Бар’єр, обумовле-

ний використанням 

техніки зв’язку  

Використання техніки 

зв’язку, що адекватна 

обліковому повідомле-

нню, що передається  

3 Суб’єктні комунікаційні бар’єри:  

3.1 Бар’єри між суб’єк-

тами комунікацій-

ного процесу осо-

бистого характеру  

Розробка системи за-

ходів, спрямована на 

їх подолання шляхом 

врегулювання взаємо-

відносин між ними че-

рез формування та по-

дання нефінансової 

звітності 
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Продовження табл. 2 

1 2 3 

3.2 Семантичний бар’єр  Розробка системи за-

ходів з усунення не-

конвенційності поня-

тійно-категоріального 

апарату 

3.3 Викривлення змісту 

інформаційного по-

відомлення та невід-

повідність реальній 

ситуації 

Дотримання принци-

пів організації та веде-

ння бухгалтерського 

обліку як основи усу-

нення облікової аси-

метрії 

3.4 Різний статус су-

б’єктів-запиту та 

різна можливість 

впливу на суб’єкта  

господарювання  

Формування позитив-

ного іміджу підприєм-

ства через структуру-

вання системи показ-

ників, представлених у 

нефінансовій звітності 

суб’єкта господарюва-

ння як форми підвище-

ння рівня довіри до 

підприємства  

3.5 Освітні та кваліфі-

каційні бар’єри  

Надання повідомлення 

у формі адекватній до 

рівня освіти та мож-

ливостей сприйняття 

інформації, закладено-

го в ньому, реципієн-

том, виходячи із рівня 

його освіти та кваліфі-

кації, уніфікація пер-

винних бухгалтерсь-

ких документів 

 

5. Висновки 

Доведено, що ефективність функціонування 

облікової системи та системи управління в цілому 

залежить від комунікаційної взаємодії їх елементів. 

При цьому бухгалтерський облік слід розглядати як 

інформаційно-комунікаційну систему, яка формує 

вхід даних в інформаційний простір облікової сис-

теми та визначає напрям руху облікової інформації 

в межах даної системи, у системі управління під-

приємством (внутрішні комунікаційні зв’язки) та з 

інститутами зовнішнього середовища (зовнішні ко-

мунікаційні зв’язки). 

У ході дослідження розроблено концептуальні 

засади процесу облікової комунікації внутрішньо-

системного та міжсистемного характеру в частині 

опису системи правил за етапністю облікової кому-

нікації. Наведено класифікацію комунікаційних ба-

р’єрів якості облікових інформаційних сигналів за 

видовим поділом (організаційні, технічні та су-

б’єктні комунікаційні бар’єри), враховуючи ієрар-

хічність їх виникнення та визначено напрями подо-

лання негативного впливу, обумовленого їх наявні-

стю. 
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Давидюк Т. В. 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ІНФОРМАЦІЙНА ОСНОВА СИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Анотація. Запропоновано науковий підхід до визнання бухгалтерського обліку підсистемою сис-

теми управління людським капіталом, що забезпечує формування та оприлюднення інформації про людсь-

кий капітал. Доведено, що поширення парадигми управління людським капіталом обумовлює удоско-

налення інструментів бухгалтерського обліку. 

Ключові слова: інтелектуальний капітал, людський капітал, парадигма управління людським капі-

талом, постіндустріальна економіка, система бухгалтерського обліку 

Davidyuk T. 

ACCOUNTING AS AN INFORMATION BASIS OF THE SYSTEM OF 

COMPANY’S HUMAN CAPITAL MANAGEMENT 

Summary. The approach towards defining accounting as a subsystem of the system of human resource 

management, which provides the formation and information disclosure on human capital, is suggested.   It has 

been proved that the extension of a paradigm of human capital management implies the improvement of 

accounting tools. 

Keywords: intellectual capital, human capital, paradigm of human capital management, postindustrial 

economy, accounting system 
 

1. Вступ  
Основна риса, що відрізняє нову економіку від 

економіки природно-сировинного орієнтування, на 

думку Г. Хамела [13], є наявність на даному етапі 

технологічного розвитку на підприємстві інтелек-

туального капіталу. При цьому до інтелектуального 

капіталу дослідник відносить сукупність знань усіх 

працівників, які забезпечують компанії конкуренто-

спроможність. 

Новітні тенденції соціально-економічного роз-

витку показують, що назріла необхідність визна-

чення нових пріоритетів і критеріїв у трактуванні 

основних економічних понять. Така необхідність 

прямо впливає на еволюцію теорії капіталу, теорії 

циклів, теорії розвитку соціальної сфери економіки 

і нематеріального виробництва та теорії бухгалтер-

ського обліку. Зазначені теорії покладено в основу 

пояснення функціонування постіндустріального 

суспільства.   

Ефективне управління людським капіталом 

стає головним для компаній, проте без інформації 

про нього відсутня можливість такого управління. 

Виникає потреба у розробці інструментів бухгал-

терського обліку нового якісного рівня, оскільки 

модель традиційної облікової системи не прис-

тосована до постіндустріальної економіки.   

Незважаючи на зростаюче розуміння важли-

вості інтелектуальних активів, їх продовжують 

майже повністю ігнорувати в бухгалтерському 

обліку. Ось що з цього приводу відмічають відомі 

вчені з бухгалтерського обліку. “З часу появи кни-

жкової форми обліку лише деякі методологічні но-

вовведення кардинально змінили уявлення про бух-

галтерський облік, серед яких подвійний запис, 

калькулювання собівартостей і оцінка за норма-

тивною вартістю” [8, c. 667─668]. “Без усвідомлен-

ня тенденції розвитку науки, – зазначає М. Ю. Медве-

дєв, – будь-яка теорія втрачає сенс і стає заручни-

ком минулого, замість того, щоб служити провісни-

ком майбутнього” [8, c. 668].  

Враховуючи викладене, метою даного дослід-

ження є – здійснити критичний аналіз сучасних 

концепцій бухгалтерського обліку в контексті їх 

відповідності напрямам теоретико-методологічних 

розробок щодо управління людським капіталом 

підприємства. 

2. Огляд літературних джерел і публікацій 

За останніх 500 років, що минули з моменту 

публікації роботи Л. Пачолі “Трактат про рахунки і 

записи” (1494 р.), теорія обліку принципово не змі-

нилася, принаймні, сучасна теорія повністю повто-

рює принципи обліку та процедури, щодо методич-

них прийомів обробки даних [10, c. 69]. “Тради-

ційна бухгалтерія, яка розвивалася на основі мето-

дологічного підходу, – відмічає проф. М.С. Пушкар, – 

виявила свою неспроможність пристосуватися до 

нових умов господарювання починаючи з еконо-

мічної реформи 1965 р., а також у період так званої 

“перебудови” (1985─1991 рр.), незважаючи на ряд 

постанов уряду з удосконалення системи обліку” 

[10, c. 22]. Проф. Я. В. Соколов вказує на те, що 

“традиційна бухгалтерія характеризувалася рядом 

негативних рис – змішуванням проблем теорії і 

практики, схоластичністю, спеціалізацією, натура-

лістичністю, техніцизмом, історичністю” [12, c. 371]. 
В умовах постіндустріальної економіки, що 

ґрунтується на використанні людського капіталу, 
питання сутності, оцінки в бухгалтерському обліку 
та відображення у фінансовій звітності людського 
капіталу є особливо актуальними. Проте накопиче-
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ний науковий потенціал виявився недостатнім для 
вирішення проблем методології бухгалтерського 
обліку людського капіталу, оскільки назріла необ-
хідність у розробці комплексної концепції бухгал-
терського обліку людського капіталу, що враховує 
запити користувачів бухгалтерської інформації що-
до умов функціонування підприємств у постіндуст-
ріальній економіці. 

Нехтування обліком людського капіталу, на 
думку проф. М. Ю. Медвєдєва, “пов’язано з непо-
доланими проблемами методології бухгалтерського 
обліку” [7, c. 94]. Питанням бухгалтерського обліку 
людського капіталу присвячували дослідження віт-
чизняні та зарубіжні вчені: А. Н. Короб [1], Б. Лев, 
А. Шварц [14], С. Ф. Легенчук [4], Н. А. Лєснєвська 
[6], М. Ю. Медвєдєв [7], М. Р. Мет’юс, М. Х. Б. Перера 
[9], Я. В. Соколов [11], Н. М. Королюк [3]. 

Проте комплексні дослідження, пов’язані з роз-
глядом людського капіталу як об’єкту бухгалтерсь-
кого обліку, системно не проводилися. 

3. Облік як інформаційна основа системи 

управління людським капіталом підприємства 
Виявлені у процесі наукового пізнання усклад-

нення учені прагнуть вирішувати в рамках прий-
нятої парадигми. Зміна парадигми здійснюється за 
допомогою наукових революцій, що пов’язано з 
переключенням наукового співтовариства на нову 
систему світогляду і цінностей.  

“Сучасний світовий економічний розвиток відз-
начається зміною економічних парадигм. Різниця 
між минулою та сучасною економічною практикою 
і типом мислення полягає в тому, що при інду-
стріальному підході визначальним елементом еко-
номічного потенціалу країни, підприємства висту-
пала матеріально-технічна база виробництва. На 
цій основі ґрунтувалась вся система аналізу відтво-
рювальних процесів, у тому числі, й підхід до гос-
подарської ефективності. У новій економічній сис-
темі у центр аналізу економічного розвитку ста-
виться здатність економіки до ефективних якісних і 
структурних зрушень, що прямо і безпосередньо 
закладено в людині, людському капіталі” [2, c. 109]. 

Управління в сучасних умовах спрямоване на 
забезпечення створення вартості, управління зна-
ннями. Для надання апарату управління інформації, 
що забезпечить його ефективність, система бухгал-
терського обліку повинна постачати таку інформа-
цію, що відповідатиме розвитку системи управлі-
ння в сучасних умовах [5, c. 83]. 

Таким чином, для того, щоб адекватно розгля-
нути трансформацію облікового процесу потрібно 
розширити рамки існуючої теорії бухгалтерського 
обліку та знайти відповідний поставленому завда-
нню методологічний інструментарій. 

В умовах загальної інформаційної і економічної 
глобалізації відбуваються зміни в обліковому про-
цесі, що охоплюють як технологічну, так і мето-
дологічну його складові. Ці зміни відбуваються на 
перший погляд непомітно, шляхом трансформації 
окремих облікових практик, коригування звітних 
форм, появи нових об’єктів обліку і частих змін 
нормативної бази. 

Глобальні процеси, економічні умови господа-
рювання, способи технології виробництва, нові ви-

моги до обліку з боку економічних і соціальних 
систем сучасного управління призводять до зміни 
бухгалтерського обліку в бік забезпечення соціаль-
них параметрів суспільно-економічного розвитку. 

У вітчизняній науці відсутні комплексні порів-
няльні дослідження облікових систем, що перед-
бачають не лише виявлення відмінностей, але й 
аналіз причин їх виникнення, що означає розши-
рення поля дослідження, вихід за межі теорії обліку 
з розумінням парадигми управління людським ка-
піталом. 

До кінця ХХ ст. сформувалися передумови для 
поширення парадигми управління людським капі-
талом, що характерні постіндустріальному типу 
економічного зростання і пов’язані з урахуванням 
факторів внутрішнього та зовнішнього середовища. 
Фактором, що визначає важливість управління 
людським капіталом, є інноваційно-орієнтований 
характер конкурентного середовища. Це активізу-
вало проведення наукових досліджень з цієї проб-
лематики не тільки у напрямі демографії, еконо-
міки праці, соціальної економіки, економічної тео-
рії та історії економічної думки, світового госпо-
дарство і міжнародних економічних відносин, але й 
у напрямі управління людським капіталом  через 
його оцінку та бухгалтерське відображення витрат 
у розрізі його складових з урахуванням особли-
востей діяльності суб’єктів господарювання.   

У постіндустріальній економіці конкурентоз-
датним робить підприємство не лише фінансовий 
капітал, але й ефективність використання людсь-
кого капіталу. Тому управління людським капіта-
лом на сучасних підприємствах перетворюється на 
інструмент довгострокової стратегії, головним 
завданням якої є створення умов, при яких знання, 
вміння, навички працівників могли б розвиватися і 
реалізовуватися на робочому місці. Удосконалена 
система інформаційного забезпечення управління 
людським капіталом підприємства ґрунтується на 
систематизації облікової інформації щодо витрат на 
формування, використання та відтворення людсь-
кого капіталу (рис. 1). 

В умовах динамічного розвитку економічних 
відносин управління людським капіталом направ-
лене на підтримку і стимулювання творчої пове-
дінки персоналу для отримання максимальної від-
дачі від використання знань, навичок, компетенцій, 
вмінь персоналу, що потребує інформаційне забез-
печення. Взаємозв’язок між поширенням парадиг-
ми управління людським капіталом і необхідністю 
удосконалення теорії та методології бухгалтерсько-
го обліку визначається управлінням людським капі-
талом через розробку методики його бухгалтерсь-
кого відображення, що підвищить інформаційну 
місткість управлінських рішень щодо накопичення 
і продуктивного використання людського капіталу.    

Парадигма управління людським капіталом 
враховує особливості соціально-економічного роз-
витку виробництва, характерні для постіндустріаль-
ного суспільства і домінуючих ньому технологіч-
них устроїв, відповідає вимогам змінного змісту 
праці і зростаючої ролі людського фактора вироб-
ництва.  
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Сучасній парадигмі управління людським капі-
талом відповідає концепція тотального управління 
людським капіталом – складний, багаторівневий 
процес, що поширюється на макро-, мезо- і мікро-
рівні, охоплює весь відтворювальний процес 
людських ресурсів та відповідає основним соціаль-
но-економічним завданням сучасного суспільства. 
Враховуючи, що людський капітал – найважливі-
ший ресурс, активне джерело розвитку підприєм-
ства, управління цим ресурсом дана парадигма роз-
глядає як процес стратегічного управління, що від-
повідає загальній стратегії розвитку підприємства.  

У літературних джерелах виділяють три рівні 
функцій тотального управління людським капіта-
лом: загальний – цілеспрямована якісна зміна 
об’єкту управління – людського ресурсу; особ-
ливий – забезпечення науково-технічного, еконо-
мічного, соціального, культурного розвитку сус-
пільства, задоволення зростаючих потреб і форму-
вання нових потреб робочої сили, підвищення 
ефективності суспільного виробництва; одиничний 
– задоволення конкретних потреб у різних під-
системах підприємства, його якісний розвиток, під-
вищення ефективності діяльності, задоволення його 
стратегічних і безпосередніх цілей тощо. 

Для цієї парадигми характерний комплексний, 
системний підхід до вирішення проблем управління 
людським капіталом. Особливе значення має вико-

ристання положень теорії людського капіталу через 
характер розвитку сучасного суспільства. При цьо-
му, слід виділяти інформаційну компоненту в люд-
ському капіталі, роль якої виконує система бухгал-
терського обліку. 

Управління людським капіталом ефективне 
настільки, наскільки успішно працівники підприєм-
ства використовують свій потенціал для реалізації 
загальноорганізаційних завдань. У межах організа-
ційно-інституційної системи управління людським 
капіталом можна виділити наступну найважливішу 
зміну – “перерозподіл” функцій, ролей суб’єктів і 
об’єктів управління. Цей перерозподіл стосується, 
насамперед, перетворення об’єкту управління – в 
суб’єкт на основі самоврядування, делегування 
повноважень, залучення всього персоналу до про-
цесів управління, зміни принципів взаємодії суб’єк-
тів і об’єктів управління, зміни відповідальності та 
ролі лідерства. Такі зміни в системі управління 
людським капіталом визначають трансформацію 
підходів до роботи, фундаментальне перетворення 
корпоративної культури, відповідну зміну зміс-
товної системи управління людським капіталом, 
всіх її елементів, і, звичайно, використання нових 
методів управління людським капіталом у частині 
бухгалтерського обліку. 

Бухгалтерський облік розглядається як необхід-
ний елемент при поширенні парадигми управління 
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Рис. 1. Місце бухгалтерського обліку людського капіталу в забезпеченні стратегічного розвитку 

підприємства  



 

 196 

людським капіталом і як один з пріоритетних на-
прямів дослідження сучасних підходів до розвитку 
методології бухгалтерського обліку. Такий підхід 
дозволяє проаналізувати внутрішньо властиву ево-
люції бухгалтерського обліку змістовну структуру 
та відмовитися від традиційного формального його 
трактування з погляду зміни підходів, що сприяє 
ефективному розвитку та приросту наукових знань 
у сфері бухгалтерського обліку. 

Бухгалтерський облік повинен виступати вбу-
дованою частиною системи управління підприєм-
ством вцілому, оскільки ефективність системи 
управління людським капіталом визначається кін-
цевим результатом діяльності підприємства. Завда-
ння бухгалтерського обліку людського капіталу по-
лягатиме в наданні інформації, необхідної для ухва-
лення рішень в області витрачання коштів на пер-
сонал підприємства.    

Для управління людським капіталом і розробки 
рекомендацій щодо ухвалення ефективних рішень 
запропоновано науковий підхід до розвитку мето-
дології формування облікового забезпечення систе-
ми управління людським капіталом, обґрунтовано 
виділення наступних блоків взаємопов’язаних ком-
понентів: 

1) передбачає розвиток методології бухгал-
терського обліку, в частині відображення на рахун-
ках витрат в розрізі стадій формування, використа-
ння і відтворення людського капіталу, що реалізу-
ється за двома напрямами: обліково-інформаційне 
забезпечення і аналітична складова системи; 

2) ґрунтується на удосконаленні методологіч-
них підходів щодо оцінки вартості людського капі-
талу, що реалізується через доповнення витратного 
підходу якісними показниками; 

3) забезпечує формування системи показників 
бухгалтерської звітності про витрати у розрізі скла-
дових людського капіталу, а також удосконалення 
порядку формування інтегрованої звітності для ухва-
лення управлінських рішень щодо обсягу таких витрат, 
їх аналізу та стратегічного розвитку підприємства. 

4. Висновки 
Розвиток постіндустріального суспільства і 

домінуючих у ньому технологічних устроїв, зміна 
змісту праці та зростаюча роль людського фактора 
у виробництві формують передумови для пошире-
ння парадигми управління людським капіталом, яка 
зумовлює виникнення нових вимог до бухгалтерсь-
кого обліку з боку економічних та соціальних сис-
тем управління. Обґрунтований науковий підхід до 
визнання бухгалтерського обліку підсистемою сис-
теми управління людським капіталом з метою роз-
ширення можливостей підприємства за рахунок 
формування, використання і відтворення унікаль-
них активів інтелектуально-інформаційного харак-
теру, таких як знання, вміння, навички співробіт-
ників для надання інформації користувачам відпо-
відно до парадигми управління людським капіталом. 

Викладені положення з розвитку методології 
формування облікового забезпечення системи упра-
вління людським капіталом спрямовані на вивче-
ння методологічного контексту проблем бухгал-
терського обліку відповідно до парадигми управ-
ління людським капіталом, а, отже, необхідності 

налаштування інструментів бухгалтерського облі-
ку, що зумовлено актуалізацією таких факторів, як 
професійна компетентність, трудовий потенціал, 
гудвіл людського капіталу. 

1
 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 
1. Короб А. Н. Человеческий капитал – новый 

объект бухгалтерского учета / А. Н. Короб // 
Экономика глазами молодых ученых : материалы І-
го международного экономического форума моло-
дых ученых (Вилейка, 12-14 сентября 2008 г.). – 
Минск : ООО “ТМ Агро-графикс”, 2008. – 224 с.  

2. Королюк Н. М. Історичні аспекти бухгал-
терського обліку людського капіталу / Н. М. Королюк // 
Вісник Житомирського державного технологічного 
університету. Серія: економічні науки. – 2006. – 
№ 4 (38). – С. 104–111.  

3. Королюк Н. М. Облік і контроль у системі 
управління людським капіталом підприємства: ме-
тодика та організація : дис. …кандидата екон. наук: 
08.00.09 / Н. М. Королюк – К., 2010. – 185 с.  

4. Легенчук С. Ф. Бухгалтерське відображення 
інтелектуального капіталу: дис. …кандидата екон. 
наук: 08.06.04 / С. Ф. Легенчук. – Житомир, 2006. – 264 с.  

5. Легенчук С. Ф. Теорія і методологія бухгал-
терського обліку в умовах постіндустріальної еко-
номіки : монографія / С. Ф. Легенчук. – Житомир : 
ЖДТУ, 2010. – 652 с.  

6. Лесневская Н. А. Развитие методик бухгал-
терского учета вложений в воспроизводство чело-
веческого капитала / Н. А. Лесневская // Бухгалтер-
ский учет и анализ. – 2009. – № 7. – С. 32–40.  

7. Медведев М. Ю. Бухгалтерский учет для 
посвященных / М. Ю. Медведев. –М. : ИД ФБК-
ПРЕСС, 2004. – 320 с.  

8. Медведев М. Ю. Общая теория учета: естест-
венный, бухгалтерский и компьютерный методы / 
М. Ю. Медведев. – М. : Издательство “Дело и сер-
вис”, 2001. – 752 с. 

9. Мэтьюс М. Р. Теория бухгалтерского учета : 
учебник / М. Р. Мэтьюс, М. Х. Б. Перера;: пер. с 
англ.; Под ред. Я.В. Соколова, И.А. Смирновой. – 
М. : Аудит; ЮНИТИ, 1999. – 663 с.  

10. Пушкар М. С. Створення інтелектуальної 
системи обліку : монографія / М. С. Пушкар. – 
Тернопіль : Карт-бланк, 2007. – 152 с.  

11. Соколов Я. В. Бухгалтерский учет: от исто-
ков до наших дней : Учебник / Я. В. Соколов. – М. : 
Аудит; ЮНИТИ, 1996. – 638 с.  

12. Соколов Я. В. Очерки по истории бухгал-
терского учета / Я. В. Соколов. – М. : Финансы и 
статистика, 1991. – 400 с.  

13. Хамел Г. Конкуренция за будущее / Г. Хамел. – 
М. : ЗАО “Олимп-Бизнес”, 2004. – 512 с.  

14. Lev B. On the Use of the Economic Concept of 
Human Capital in Financial Statements / B. Lev, 
А Schwarz. – The Accounting Review. – Menasha. – 
January 1971. – P. 103–112. 
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го знань, вмінь, навичок і доходів, отриманих від них. 
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Анотація. Досліджено особливості історичного формування та використання принципу безперерв-

ності в бухгалтерському обліку. Уточнено сутність принципу безперервності. Запропоновано шляхи 

удосконалення принципу безперервності в умовах постіндустріальної економіки. 
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THE PRINCIPLE OF CONTINUITY IN ACCOUNTING: HISTORICAL 

ASPECTS, CONTENT AND DEVELOPMENT 

Summary. Features of historical formation and usage of the continuity principle are analyzed. Essence of 

the continuity principle is specified. Approaches for the improvement of continuity principle are offered. 
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1. Вступ 
Перехідний період у розвитку бухгалтерського 

обліку в Україні зумовлює необхідність удоскона-

лення його теоретичних основ, які мають відпо-

відати умовам розвитку економіки. Однією із таких 

складових загальної теорії бухгалтерського обліку є 

його принципи, щодо яких виникає необхідність 

тестування на відповідність та доцільність викорис-

тання в умовах цивілізаційної трансформації сус-

пільства. Тому на сьогодні актуальним є встановле-

ння сутності принципу безперервності, особливос-

тей його застосування по відношенню до об’єктів 

обліку та перевірка доцільності використання в 

умовах розвитку постіндустріальної економіки. 

Зокрема, потребує з’ясування питання відповідно-

сті принципу безперервності об’єктам постіндуст-

ріальної економіки, вартість яких значно відрізня-

ється від затрат, понесених на їх створення чи 

придбання.  

Мета статті – дослідити історичні аспекти фор-

мування, визначення сутності та особливостей по-

дальшого розвитку принципу безперервності як 

одного із елементів облікової методології. 

2. Аналіз літературних джерел і публікацій 

Особливостям застосування принципу безпе-

рервності в бухгалтерському обліку в своїх дослід-

женнях розкривали вітчизняні вчені та дослідники: 

Ф. Ф. Бутинець С. Ф. Голов, Н. М. Малюга,             

О. М. Петрук, А. В. Рабошук, В. В. Сопко; російські:          

С. М. Бичкова, М. І. Кутер, Ж. Г. Міхальова,                 

Л. М. Полковський, М. Л. Пятов, Я. В. Соколов,              

В. Я. Соколов, Т. О. Терентьєва, З. С. Туякова; зару-

біжні: Дж. Рейд, Ж. Рішар, В. Е. Петон, Р. Стерлінг, 

Дж. Фремджен, Е. Шмаленбах, Е. Хендріксен та ін.  

3. Історія виникнення та використання концепції 

безперервності в бухгалтерському обліку 

Концепція безперервності, яка на сьогодні є 

одним із іманентних атрибутів подвійної науково-

дослідницької програми, набула такого статусу не з 

початком виникнення подвійної бухгалтерії. Зок-

рема, в “Трактаті про рахунки і записи” (1494 р.) 

Луки Пачолі немає згадки про необхідність відоб-

раження в обліку активів за вартістю, яка б врахо-

вувала припущення про безперервність його діяль-

ності, тобто на основі історичних оцінок. Це, мож-

ливо, пояснюється орієнтацією трактату на тор-

гівлю, оскільки купці виступали основними корис-

тувачами моделі бухгалтерії, запропонованої Лу-

кою Пачолі. Враховуючи те, що для торговців не-

оборотні активи не відігравали важливої ролі в їх 

діяльності, внаслідок чого вартість, за якою вони 

відображались в обліку, була не дуже суттєвою, а її 

визначенню не приділялась увага. Щодо оборотних 

активів, то вони оцінювались за вартістю, яку мав 

встановлювати саму купець, яка не була ні істо-

ричною, ні ліквідаційною. Тобто, за часів Луки Па-

чолі концепції безперервності ще не було
1
, однак 

яким же чином вона стала складовою сучасної ме-

тодології бухгалтерського обліку? 

Концепція безперервності спочатку з’являється 

в Європі завдяки значному розвитку промисловості 

наприкінці ХІХ ст., що потребувало удосконалення 

її бухгалтерського забезпечення, а також значному 

розвитку теоретичних напрацювань з бухгалтерсь-

кого обліку французьких і німецьких вчених. Точ-

ніше, слід говорити не про виникнення концепції 

                                                 
1 Приклад відсутності принципу безперервності в под-

війній бухгалтерії Луки Пачолі, як і принципу обачності, 

свідчить про модифікацію захисного поясу подвійної 

науково-дослідницької програми з історичним розвит-

ком. Що є відповіддю тим дослідникам, які говорять, що 

протягом 500 років бухгалтерський облік залишився 

незмінним, а подвійна бухгалтерія потребує докорінного 

реформування або навіть заміни. Потрібна не заміна, а 

лише модифікація його методології до вимог постінду-

стріальної економіки. 
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безперервності, а про виникнення концепції лік-

відації або „перервності”, яка дозволила її виокре-

мити та сформулювати в якості антиподу її основні 

положення. 

З початку ХІХ ст. у Франції та Німеччині почи-

нає формуватись статична теорія бухгалтерського 

обліку, за якою підприємство могло в будь-який 

момент часу неочікувано припинити свою діяль-

ність. Згідно з цією теорією для оцінки слід вико-

ристовувати “принцип смерті” – принцип фіктивної 

ліквідації підприємства, що передбачав необхід-

ність використання для потреб оцінки активів рин-

кової вартості на момент ліквідації. Офіційне зак-

ріплення статичної теорії можна було побачити у 

французькому Кодексі торгівлі (1807 р.), за яким 

об’єкти в інвентарі слід відображати за ринковою 

вартістю, та в першому німецькому Торговому ко-

дексі (1857 р.), де ринкова вартість використову-

валась в якості підстави для оцінки активів. 

У російській обліковій літературі існує два пог-

ляди щодо авторства теоретичного обґрунтування 

принципу безперервності: 

1) Проф. М. І. Кутер пише, що теоретично прин-

цип безперервності був обґрунтований німецьким 

економістом А. Мокстером та первісно мав назву 

“статика продовження діяльності”. Принцип харак-

терний для динамічної практики обліку. Однак був 

використаний Г.В. Сімоном (1861 р.) при побудові 

статичної балансової теорії [12, с. 79]. 

2) Проф. Я. В. Соколов пише, що у 1860 р. 

А. Гільбо запропонував вимогу, яка одержала назву 

перманентного інвентарю, одним із обставин якого 

було постійне безперервне збереження в обліку 

первісної оцінки, тобто постійної історичної оцінки 

об’єктів обліку [26, с. 150], що дозволило автору вже 

разом з Е. Леоте сформулювати принципи безпе-

рервної і дискретної організації обліку [26, с. 151]. 

Незважаючи на неможливість встановлення 

конкретного “винахідника” принципу безперервно-

сті, можна виявити, що авторами виділяється май-

же однакова дата його винаходу, що дозволяє гово-

рити про конкретний період появи принципу. 

Однак, не беручи до уваги теоретичне формулюва-

ння принципу, в умовах панування статичної бух-

галтерії у Франції та Німеччині наприкінці ХІХ ст.  

цей принцип не використовувався. 

Проте у Німеччині у 80-х рр. ХІХ ст. фактично 

відбувається революція в бухгалтерському обліку, 

оскільки в новому законі “Про акціонерні това-

риства” 1884 р. вперше зазначається про те, що 

оцінка необоротних активів та інших активів, не 

призначених для продажу, але які можна викорис-

тати для експлуатації, має за можливості здійсню-

ватись на основі затрат без врахування знецінення 

за умови систематичної амортизації залежно від 

ступеню їх використання
2
. Цей закон фактично 

                                                 
2 Українськими дослідниками І. М. Дмитренко та                    

І. М. Білоусовою [4, c. 36] було виділено два періоди 

розвитку наукової думки щодо принципу безперервності. 

Перший (неофіційний або теоретичний) – до 1936 р., та 

другий (офіційний), що розпочався у зв’язку з виходом у 

1936 р. Тимчасового положення з принципів бухгал-

зруйнував принцип ліквідації, на якій базувалась 

статична теорія, та створив передумови для розвит-

ку динамічної теорії
3
. 

Причиною внесення таких змін у німецьке 

законодавство, як зазначає проф. Ж. Рішар [40,             

с. 21], був значний тиск з боку керівництва Прусь-

ких залізничних компаній на законодавчі органи. 

Зокрема, менеджери залізничних компаній підняли 

проблему соціального конфлікту між кредиторами 

та акціонерами. Статична теорія передусім була 

орієнтована на кредиторів, на здатність підприєм-

ства задовольнити їх інтереси, на що й був орієн-

тований бухгалтерський облік. Однак для акціоне-

рів залізничних компаній від бухгалтерського облі-

ку була потрібна зовсім інша інформація – інфор-

мація про понесені затрати, яка б дозволила виз-

начити розмір належних їм дивідендів. У подаль-

шому зміни, що відбулись у Німеччині вплинули на 

розвиток бухгалтерського обліку у Франції, та й в 

цілому у світі. 

На початку ХХ ст. завдяки дослідженням 

Е. Шмаленбаха, зокрема, його теорії динамічного 

балансу, яка була вершиною досягнень облікової 

думки в той час
4
, застосування концепції без-

перервності (або як її називав автор – діючого під-

приємства) набуло широкої популярності в кон-

тинентальній Європі. Е. Шмаленбах [42, с. 45] 

необхідність застосування концепції безперервно-

сті обґрунтовував на основі висунутої гіпотези то-

тального бухгалтерського обліку, за якою прибуток 

слід розраховувати лише під час ліквідації підпри-

ємства. Відповідно, при тотальному обліку при-

буток підприємства можна було побачити тільки 

один раз – в кінці “життя” підприємства. З метою 

вирішення даної проблеми автор запропонував всю 

діяльність у межах тотального обліку розподіляти 

на періоди, за які буде закриватись рахунок при-

                                                                            
терського обліку. На нашу думку, ця періодизація не від-

повідає реальності, про що свідчить внесення принципу 

обачності до складу офіційних нормативних документів 

наприкінці ХІХ ст. в Німеччині, зокрема, закону “Про 

акціонерні товариства” 1884 р. До того ж, метою створе-

ння вищенаведеного тимчасового положення, що видно 

із його назви, було не встановлення певних вимог до 

ведення практики обліку, як це зараз забезпечують стан-

дарти, а як зазначали члени комісії по розробці цього по-

ложення [41, с. 133] “пробудити обговорення в цій сфері 

з метою подальшого формулювання теорії бухгалтерсь-

кого обліку”. Тому Тимчасове положення було теоретич-

ною розробкою урядової організації. Виходячи з цього, 

називати другий етап “офіційним”, навіть відштовху-

ючись від цієї дати, є неправомірним. 
3 Враховуючи наявність статичної та динамічної теорії, на 

сьогодні багатьма вченими-бухгалтерами (Ю. Біонді,                

М. І. Кутер, Я. В. Соколов, Ж. Рішар та ін.) виділяється два 

можливих варіанти оцінки активів в бухгалтерському облі-

ку, що мають обґрунтування власними принципами. Пер-

ший – оцінка на основі принципу безперервності – для дина-

мічної бухгалтерії. Другий – оцінка на основі принципу 

реалізації або ліквідації – для статичної бухгалтерії. 
4 Як зазначає Й. Бетге, динамічна балансова теорія 

О. Шмаленбаха, що базується на динамічній практиці 

обліку, сприймає принцип діючого підприємства як 

основоположний момент даної облікової моделі [1, с. 10]. 
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бутків та збитків, що є основною відмінністю при 

веденні обліку в умовах безперервної та тимчасової 

(перервної) діяльності. 

Широке поширення концепції безперервності 

можна спостерігати і в англомовних країнах, що 

дозволяє підтвердити проведений нами аналіз 

англомовної бухгалтерської літератури початку ХХ ст. 

Зокрема, даним питанням присвячували свої праці 

такі дослідники, як Ч. Е. Спрег (1907 р.),                         

В. М. Коул (1908 р.) С. Доусон (1908 р.), Дж. Лісл 

(1908 р.), І. С. Клоппер (1910 р.), Г. Р. Хетфілд 

(1916 р.), С. Гілман (1916 р.), П.-Дж. Ескерр (1919 р.), 

Ф. В. Пікслі (1922 р.), В. Е. Петон (1922 р.) та ін. 

З середини 50-х рр. і до 70-х рр. ХХ ст. ви-

користання нормативної методології стає мейнст-

римом в наукових дослідженнях з бухгалтерського 

обліку англомовних країнах. Внаслідок цього англо-

мовними дослідниками в цей період висувається 

значна кількість пропозицій щодо структури прин-

ципів або постулатів бухгалтерського обліку, удос-

коналення їх сутності.  

В умовах зростаючої нормативної теоретизації 

бухгалтерського обліку в англомовних країнах єдності 

щодо того, чим виступає концепція безперервності 

для бухгалтерів принципом, постулатом чи чимось 

іншим, не було. Дане питання так і залишилось 

невирішеним та неузгодженим серед вчених і до 

сьогодні, про що може свідчити проведений аналіз 

бухгалтерського законодавство зарубіжних країн та 

міжнародних моделей обліку (див. нижче). 

4. Концепція безперервності в бухгалтерському 

законодавстві зарубіжних країн та в міжнародних 

моделях обліку 

Наведений вище аналіз свідчить, що концепція 

консерватизму має тривалу історію формування та 

розвитку. На сучасному етапі вона реалізована в 

якості окремого принципу, окремої вимоги або 

вимоги до облікової політики в бухгалтерському 

законодавстві багатьох країн (Азербайджан, Біло-

русь, Болгарія, Великобританія, Естонія, Казахстан, 

Німеччина, Російська Федерація, Польща, Україна, 

Угорщина  та ін., табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Визначення безперервності в бухгалтерському законодавстві країн світу 

 

Країна Визначення принципу 

Азербайджан [5] 

Безперервність бухгалтерського обліку – здійснення бухгалтерського обліку безперерв-

но з моменту організації підприємства до його ліквідації, застосування особливих 

правил у період ліквідації 

Білорусь [6] 
При формуванні облікової політики організації необхідно виходити з безперервності 

діяльності організації 

Болгарія [7] 

Принцип діючого підприємства (організації) показує, що підприємство функціонує в 

нормальному економічному середовищі і очікується, що збереже свої позиції на ринку в 

майбутньому. Якщо у господарюючого суб’єкта є наміри чи необхідність ліквідації або 

значного зменшення своєї діяльності, він повинен застосувати ліквідаційну чи іншу 

облікову базу при підготовці фінансової звітності 

Великобританія 

[44] 

Згідно з “SSAP 2 – Disclosure of Accounting Policies”, фундаментальними концепціями 

обліку є основні припущення, які покладені в основу всіх рахунків, зокрема, без-

перервність діяльності (going concern) – припущення, що бізнес буде здійснюватись 

протягом недалекого майбутнього, і що активи оцінюються за історичною вартістю, або 

за залишковою вартістю, ніж за вартістю їх примусового продажу в бухгалтерських 

даних [44]. Після заміни у 2000 р. SSAP 2 стандартом фінансової звітності 18 “Облікові 

політики”, концепція безперервності також залишилась, і за термінологією стандарту 18 

передбачає, що користувачі фінансової звітності можуть припускати, що концепція 

безперервності застосовується до тих пір, доки не з’являється переконливе твердження 

про протилежне 

Естонія [11] 

Принцип безперервності функціонування – господарська одиниця розглядається як пос-

тійно функціонуюча організація, що слугує передумовою для амортизації вартості її 

основного майна по частинах, виникнення довгострокових зобов’язань і здійснення 

оплати 

Казахстан [8] 
Принципами ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є на-

рахування і безперервність 

Російська 

Федерація [21] 

При формуванні облікової політики передбачається, що активи і зобов’язання організа-

ції існують відокремлено від активів і зобов’язань власників цієї організації; організація 

буде продовжувати свою діяльність в близькому майбутньому і у неї відсутні наміри та 

необхідність ліквідації чи істотного скорочення діяльності і, відповідно, зобов’язання 

будуть погашатись у встановленому порядку (припущення безперервності діяльності) 

Угорщина [9] 

Принцип продовження підприємницької діяльності – при веденні бухгалтерського облі-

ку та складанні звітності необхідно виходити з того, що підприємство і в майбутньому 

зможе підтримувати свою діяльність 
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Використовуючись у більшості концептуальних 

основах обліку країн світу (табл. 1), принцип (при-

пущення) безперервності також був впроваджений 

у найвідоміші міжнародні моделі бухгалтерського 

обліку – систему МСФЗ, GAAP US, 4-e Директиву 

ЄС (табл. 2). 

Аналіз застосування концепції безперервності в 

міжнародних моделях обліку (табл. 2) дозволяє 

встановити, що розуміння її сутності не є стандар-

тизованим, тому в різних моделях можна побачити 

власне його трактування. В МСФЗ і Директивах ЄС 

концепція безперервності є чітко виокремленою, 

що не можна сказати про GАAP US. В жодній із 

міжнародних моделей не наводяться наслідки, до 

яких призводить її застосування в системі бухгал-

терського обліку. 

В Україні концепція безперервності вперше 

була впроваджена у вигляді принципу безперерв-

ності в липні 1999 року в Законі України “Про бух-

галтерський облік та фінансову звітність в Україні”. 

Хоча деякі інші принципи (послідовність, повнота, 

нарахування та відповідності доходів і витрат, єди-

ного грошового вимірника) існували у формі пра-

вил ще з 1993 р. після виходу “Положення про 

організацію бухгалтерського обліку і звітності в 

Україні” № 250. Згідно з ст. 4 наведеного Закону 

України, безперервність – оцінка активів та зо-

бов’язань підприємства здійснюється  виходячи з 

припущення, що його діяльність буде тривати далі 

[10]. 

5. Сутність концепції безперервності як 

теоретичного конструкту науки бухгалтерський 

облік 

 Серед вчених країн пострадянського простору 

на сьогодні відсутня єдність у поглядах щодо “Тео-

ретичного статусу” концепції безперервності в бух-

галтерському обліку, що, на нашу думку, обумов-

люється відмінностями в підходах до неї в націо-

нальних законодавствах та в міжнародних моделях 

обліку (див. вище). 

Однак проведений нами аналіз дозволив вияви-

ти, що більшість дослідників (Ю. А. Бабаев, Ф. Ф. Бутинець, 

Р. Грачова, В. С. Ківачук, Є. І. Корнєєва, М. І.Кутер, 

Д. В. Луговской, Н. М. Малюга, Є. А. Мізіковський, 

В. Ф. Палій, П. Я. Папковська, Л. М Полковський, 

М. Л. Пятов, З. Рахман, Я. В. Соколов, В. В.Сопко, 

А. В. Суворов, Т. О. Терентьєва, З. С. Туякова, 

А. Шеремет та ін.) визначають безперервність як 

 

Таблиця 2 

Безперервність в міжнародних моделях бухгалтерського обліку 

 

Міжнародні моделі 

обліку 
Сутність консерватизму (обачності) 

МСФЗ (IFRS/IAS) 

(Концептуальна 

основа для підго-

товки і представ-

лення фінансової 

звітності) 

Як правило, фінансові звіти складаються на основі припущення, що підприємство є 

безперервно діючим і залишатиметься діючим в близькому майбутньому. Таким 

чином, припускається, що підприємство не має ні наміру, ні потреби ліквідуватися 

або суттєво звужувати масштаби своєї діяльності; у разі наявності такого наміру або 

потреби фінансові звіти можуть складатися з дотриманням іншого принципу, в 

такому випадку має розкриватися застосований принцип [35, с. 78] 

GАAP US 

(Положення про 

концепції 

фінансового обліку 

№ 2 “Цілі 

фінансової 

звітності 

підприємств”). 

Удосконалення 

проекту 

“Безперервність 

діяльності” 

В GАAP US безперервність діяльності підприємства (going concern) офіційно не 

використовується ні в якості принципу чи припущення, а фактично є прикладом 

неявного знання, яке передається від одного покоління бухгалтерів до іншого. Лише 

деякі згадки про безперервність можна знайти в SFAC № 2 “Цілі фінансової звітності 

підприємств”, де зазначається, що інвестори і кредитори, що вкладають чи надають 

гроші підприємствам, очікують подальшого продовження діяльності. Таке очікування 

знайоме бухгалтерам як припущення безперервності діяльності. Інформація відносно 

минулого, зазвичай, є менш корисною в оцінці майбутніх перспектив підприємства, 

якщо воно ліквідується чи очікується його ліквідація. В такому випадку акцент 

переміщується від виконання представлення існуючого стану до ліквідації ресурсів 

та зобов’язань підприємства [43, с. 13]. 

З 2008 р. до сьогодні FASB розробляється положення під назвою “Безперервність ді-

яльності”, основними цілями якого є інкорпорувати в літературу FASB керівництво 

про: 1) підготовку фінансової звітності на основі безперервності діяльності та 

здатності підприємства оцінювати її здатність продовження безперервної діяльності; 

2) розкриття умов, коли фінансова звітність не складається на основі безперервності 

діяльності і коли наявні істотні сумніви щодо  здатності підприємства продовжувати 

безперервну діяльність; 3) прийняття і застосування підстав для ліквідаційних основ 

у бухгалтерському обліку [37] 

Четверта 

Директива Ради 

ЄС. (78/660/ЄЕС)) 

Члени держави мають гарантувати, що оцінка статей балансу здійснюється відповід-

но до наступних загальних принципів:(a) компанія повинна припускати, що про-

довження здійснення її бізнесу має відбуватись на основі безперервності (Частина 7 

Правила оцінки. Ст. 31) [32] 
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принцип, частина дослідників (Н.П. Кондраков,             

Н. А. Лытнєва, Л. І., Малявкіна, Т. В. Федорова) – 

як припущення. 

Також існують нетипові підходи до встанов-

лення статусу безперервності. Так М. І. Кутер [13, 

с. 77] відносить безперервність до принципів, що 

формують процедуру ведення бухгалтерського 

обліку, а доц. Т. О. Терентьєва [30, с. 58] відносить 

його до оціночних принципів. Проф. О. М. Петрук 

відносить безперервність до гіпотез, тобто до умов-

них застосувань правової норми [19, с. 216], що є 

наближеним до припущення, як це трактується в 

російському законодавстві. 

Сам принцип безперервності в більшості про-

аналізованих літературних джерел, нормативних 

актах та стандартах трактується однаково, та зво-

диться до того, що діяльність підприємства буде 

безперервною, що визначає підходи до оцінки його 

активів і зобов’язань. Тобто принцип безперерв-

ності визначає оцінку активів і зобов’язань в умо-

вах безперервного функціонування підприємства, 

яка має відрізнятись від оцінки, яка використову-

ється у випадку зупинки його функціонування. 

Однак у багатьох працях і нормативних докумен-

тах, наприклад, як це зазначається в українському 

законодавстві [10], конкретно не вказано, якою ж 

має бути оцінка активів і зобов’язань за умови 

здійснення підприємством безперервної діяльності. 

Можливо це викликано тим, що дане пояснення 

відсутнє також і в МСФЗ. 

Проте в бухгалтерському законодавстві окре-

мих країн та працях дослідників чітко роз’ясню-

ється, якою має бути оцінка при безперервній ді-

яльності підприємства: Закон Німеччини “Про 

акціонерні товариства” (1884 р.) – на основі затрат 

без врахування знецінення; А. Гільбо (1860 р.) – 

історична оцінка; Дж. Лісл (1909 р.) – на основі 

затрат; І.С. Клоппер(1910 р.) – на основі затрат та 

залишкова вартість; Г. Р. Хетфілд (1916 р.) – на 

основі понесених затрат; С. Гілман (1916 р.) – на 

основі понесених затрат; Ф. В. Пікслі (1922 р.) – за 

справедливою вартістю на основі безперервності 

діяльності; В. Е. Петон, А. Літтлтон (1940 р.) – на 

основі історичних затрат; Р. Стерлінг (1968 р.) – 

історична оцінка; SSAP 2 ”Disclosure of Accounting 

Policies” (1971 р.) – активи оцінюються за історич-

ною вартістю, або за залишковою вартістю; Закон 

Естонії “Про бухгалтерський облік” (1995 р.) – 

основне майно амортизується по частинах; 

Е. Хендріксен, М.Ф. Ван Бреда (1992 р.) – історич-

на вартість (собівартість); Дж. Сігел, Дж.К. Шим 

(1995 р.) – на основі історичних затрат; Я. В. Соколов 

(1996 р.) – історична оцінка; С. К. Єгорова,                    

К. Я. Денисова (2000 р.) – поточна (облікова) 

вартість; Я. В. Соколов, М. Л. Пятов (2002 р.) – 

історична оцінка, тобто ціна придбання (собівар-

тість); О.І. Корнєєва (2003 р.) – історична оцінка;   

В. С. Ківачук (2004 р.) – історична собівартість;            

З. С. Туякова (2008 р.) – на основі застосування 

історичної оцінки. 

Виходячи з пропозицій дослідників та підходів, 

прописаних у нормативних документах, можна 

встановити, що при безперервній діяльності під-

приємства активи та зобов’язання слід оцінювати за 

історичною вартістю, зокрема на основі двох її 

різновидів – первісної (історичної) вартості та за-

лишкової вартості. Перша з оцінок (використову-

ючи термінологію проф. В. Я. Соколова [25, с. 55]) 

є оцінкою минулого в минулому, а друга – мину-

лого в майбутньому. 

Відповідно до принципу безперервності. у ви-

падку загрози безперервності діяльності або її зупи-

нення активи мають оцінюватись за іншою варті-

стю, ніж історична. Проте яка саме оцінка має ви-

користовуватись, в багатьох працях і нормативних 

документах, як і в українському законодавстві [10], 

не зазначається. 

Однак у деяких джерелах наводяться приклади 

оцінки, яка має бути використана за умов припи-

нення діяльності підприємства: Кодекс торгівлі 

Франції (1807 р.) – ринкова вартість на момент лік-

відації; Торговий кодекс Німеччини (1857 р.) – рин-

кова вартість; Ч.Е. Спрег (1907 р.) – ліквідаційна 

оцінка; Дж. Лісл (1909 р.) – вартість продажу; 

Г.Р. Хетфілд (1916 р.) – ліквідаційна вартість; 

С. Гілман (1916 р.) – ліквідаційна вартість;                   

П.-Дж. Ескерр (1919 р.) – вартість конвертації в ре-

сурси при ліквідації; SSAP 2 “Disclosure of Acco-

unting Policies” (1971 р.) – вартість примусового 

продажу активів; Е. Хендріксен, М.Ф. Ван Бреда 

(1992 р.) – ліквідаційна вартість; Закон Азербайд-

жанської республіки “Про бухгалтерський облік” 

(1995) – особливі правила в період ліквідації; 

Р. Грачова (1999 р.) – ліквідаційна вартість;                  

С. К. Єгорова, К. Я. Денисова (2000 р.) – лікві-

даційна вартість; А.П. Бархатов (2001 р.) – поточна 

вартість; С. Сілбігер (2002 р.) – ціна розпродажу 

(ліквідаційна вартість); В. С. Ківачук (2004 р.) – 

ринкова ціна у випадку ліквідації; Закон республіки 

Болгарія “ Про бухгалтерський облік” (2006 р.) – 

ліквідаційна чи інша облікова база; GАAP US (По-

ложення про концепції фінансового обліку № 2 

“Цілі фінансової звітності підприємств”) (2008 р.) – 

ліквідаційна вартість ресурсів та зобов’язань;                

З. С. Туякова (2008 р.) – за цінами активного ринку. 

У даному випадку в поглядах дослідників та в 

нормативних актах можна побачити єдиний підхід 

до оцінки активів за умов припинення діяльності 

підприємства. Не зважаючи на те, що для такої 

оцінки пропонуються дещо відмінні назви (лікві-

даційна вартість, ринкова вартість на момент лік-

відації, поточна вартість, ціна розпродажу), таку 

оцінку всі розуміють як оцінку теперішнього в 

майбутньому, що відображає ціну грошей, які мож-

на одержати від існуючих у підприємства на мо-

мент ліквідації активів з врахуванням їх знеці-

нення. 

В Україні згідно з листом Міністерства фінансів 

України № 31-34000-20-10/4555 від 06.03.2006 р. 

принцип безперервності підприємствами, щодо ді-

яльності яких прийнято рішення про припинення, 

не застосовується. Після прийняття керівним орга-

ном підприємства рішення про його ліквідацію зас-

тосовується П(С)БО 27 "Діяльність, що припиня-
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ється" [14]. А за П(С)БО 27 (п. 9, пар. 4), якщо по-

дія первісного розкриття характеризується прода-

жем окремих активів відокремлюваної частини під-

приємства, то втрати від зменшення корисності 

активів визначаються підприємством виходячи з їх 

чистої вартості реалізації [16]. Таким чином лікві-

даційною вартістю є чиста вартість їх реалізації, 

яка за П(С)БО 28 (п. 4) “Зменшення корисності 

активів” визначається як справедлива вартість акти-

ву за вирахуванням очікуваних витрат на його 

реалізацію [17]. 

Проведений вище аналіз підходів дозволяє виз-

начити, що концепція або принцип безперервності 

визначає пріоритетність оцінки під час безперерв-

ної діяльності або під час діяльності, що не є без-

перервною. Така оцінка є нормою для всіх активів 

та зобов’язань підприємства. Цей принцип склада-

ється з трьох основних положень: 

1) існує два варіанти діяльності – безперервна 

та діяльність, що не є безперервною (діяльність зву-

жується або припиняється), залежно від яких має 

використовуватись різна оцінка для активів і зо-

бов’язань; 

2) при безперервності діяльності для активів і 

зобов’язань “нормальною” є історична оцінка; 

3) при діяльності, яка не є безперервною для 

активів і зобов’язань “нормальною” є ліквідаційна 

оцінка. 

Вищенаведений варіант безперервності є моде-

ллю обліку на основі безперервності діяльності, 

розробленої І. Фішером та Е. Шмаленбахом напри-

кінці ХІХ ст. (див. вище). Інший варіант, який на 

сьогодні не використовується, пропонувався 

Г.В. Сімоном, та передбачав при безперервній ді-

яльності використовувати найменшу оцінку із двох 

можливих – історичної собівартості або вартості 

дисконтованих грошових потоків. Цей підхід фак-

тично став праобразом моделі балансового консер-

ватизму та бухгалтерського принципу обачності, та 

відомий як “lower of cost or market rule”. 

З позиції подальшого розвитку єдиної системи 

бухгалтерських наукових знань, принцип безпе-

рервності має велике значення не стільки як окре-

мий принцип, а як об’єднуюча ланка в традиційній 

системі принципів та методів бухгалтерського облі-

ку. Зокрема, чітко прослідковується взаємозв’язок 

принципу безперервності із іншими елементами 

системи бухгалтерського обліку (наприклад, розви-

ток концепції амортизації на основі принципу без-

перервності), а також взаємозалежність з такими 

принципами бухгалтерського обліку, як принцип 

нарахування та відповідності доходів і витрат, 

принцип оцінки за історичною вартістю, принцип 

обачності (консерватизму) та принципом автоном-

ності. Такий приклад взаємозв’язку принципів 

підтверджує гіпотезу, висунуту проф. Й. Бетге [1, с. 

56] про існування системи принципів належного 

бухгалтерського обліку, яка характеризується їх 

взаємовпливом, та які не можуть розглядатись ізо-

льовано. 

Виходячи з такого підходу до розуміння взає-

мозв’язку між принципами обліку приходимо до 

висновку, що бухгалтерська методологія є цілісною 

багаторівневою системою методів та принципів 

бухгалтерського обліку. Тому пропозиції деяких 

українських вчених (С.Ф. Голов [2, с. 427], А. В. Рабошук 

[23, с. 55]) щодо необхідності заміни або виключе-

ння принципу безперервності зі складу принципів 

бухгалтерського обліку є недостатньо обґрунтова-

ними та недоцільними, оскільки передбачають не-

обхідність реформування всієї системи принципів, 

що складають концептуальну основу національної 

системи бухгалтерського обліку. 

Незважаючи на тривале історичне минуле та 

значну кількість праць, присвячених розкриттю 

сутності концепції безперервності, на сьогодні дея-

кі дослідники пропонують власне, “авторське” ро-

зуміння принципу безперервності, яке не співпадає 

із загальноприйнятим підходом та історичним роз-

витком принципу. 

Наприклад проф. В. Сопко [28], проф. П. Я. Пап-

ковська [18, с. 196─197] та А.В. Суворов [29] зво-

дять принцип безперервності до необхідності пов-

ноти охоплення явищ протягом всього історичного 

періоду їх виникнення, до необхідності ведення 

обліку з моменту виникнення підприємства до його 

ліквідації. Такий підхід є прикладом викривлення 

сутності принципу безперервності та його зведення 

до принципу повного висвітлення в хронологіч-

ному контексті. 

Дослідники З. Рахман та А. Шеремет прямо 

протилежно трактують принцип безперервності, 

зазначаючи не про необхідність застосування істо-

ричної вартості при безперервній діяльності під-

приємства, а про необхідність застосування ринко-

вої вартості. Зокрема, автори пишуть, “що принцип 

безперервності функціонування підприємства ві-

дображає необхідність пов’язувати цінність активів 

з майбутніми прибутками, які можуть бути одержа-

ні шляхом використання цих активів. Ця концепція 

відкриває шлях до настільки улюбленого еконо-

містам методу, як визначення поточної цінності 

активу шляхом співставлення її з дисконтованою 

вартістю, очікуваною майбутньою віддачею від ви-

користання цього активу [24, с. 24]. На нашу думку, 

можливо, в даному випадку автори використову-

вали модель обліку на основі безперервності діяль-

ності, розроблену Г. В. Сімоном, яка не викорис-

товується ні в російській, ні в зарубіжній бухгал-

терській практиці. 

На думку окремих економістів, якщо б принцип 

безперервності, що використовується в системі US 

GAAP, був перенесений до рівня всієї планети, то 

можна було б сказати, що якщо людство споживає 

всі нафтові ресурси протягом наступних 65 або 

1000 років, то така експлуатація не є прибутковою, 

оскільки це не відповідає принципу безперервності 

діяльності. Ми просто позичаємо у майбутнього, 

щоб фінансувати теперішнє. Як це допомагає нам 

забезпечити стійкість нашого економічного май-

бутнього? [36, с. 487]. Наведений приклад ілюструє 

загальну тенденцію у нерозумінні принципу безпе-

рервності, що випливає з самої його назви. Вико-

ристання даного принципу в обліку не забезпечує 
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безперервність та подальший розвиток підприєм-

ства
5
, а вже спирається на факт його безперервної 

діяльності, під час якої має використовуватись від-

повідна оцінка для активів і зобов’язань. Саме тому 

в бухгалтерському законодавстві деяких країн, на-

приклад, в Росії, безперервність вважають припу-

щенням, що не залежить від волі бухгалтера. 

6. Критика принципу безперервності в 

бухгалтерському обліку 

Хоча без принципу безперервності сьогодні 

уявити подвійну науково-дослідницьку програму 

майже неможливо, деякі дослідники піддають кри-

тиці як логіку і сутність самого принципу, так і 

окремі моменти його застосування в системі бух-

галтерського обліку, його суперечливість з іншими 

принципами. 

Критика сутності та логіки принципу безпе-

рервності серед дослідників-бухгалтерів з’явилась 

ще у 60-х роках у США, коли концепція безперерв-

ності почала широко використовуватись в узагаль-

нюючих робота, присвячених принципам та посту-

латам бухгалтерського обліку. Так, у 1968 р. 

Дж. Фремджен зазначав, що припущення безпере-

рвності є безплідним постулатом в кращому випад-

ку, а є недійсним відносно тисячі нових малих під-

приємств, які створюються кожен рік і які зазнають 

краху в межах року [33, с. 650]. На думку автора, 

вона не має ніякого важливого впливу на форму-

лювання бухгалтерських принципів, а в кращому 

випадку, є спостереженням щодо навколишнього 

середовища, в якому бухгалтер виконує свою ро-

боту, яке, в той же час, не пропонує жодних керів-

ництв для проведення цієї роботи. 

Таким чином, основним напрямом критики 

автора є правомірність самого припущення безпе-

рервності діяльності, оскільки на сьогодні перед-

бачити майбутнє з стовідсотковою ймовірністю не-

можливо. Це припущення критикують і в наш час, 

зокрема, такі автори як проф. Я. В. Cоколов [26, с. 390]. 

Р. Грачова [3]. А. В. Рабошук [23, с. 55-56],                   

К.-М. Імбреску, К. Хатеган та Н. Бобітан [34, с. 1285]. 

7. Критика застосування принципу 

безперервності в системі обліку 

Незважаючи на те, що принципи бухгалтерсь-

кого обліку взаємопов’язані в систему, між ними 

можуть виникати певні суперечності.  

Одним із таких випадків, який вже можна на-

зивати класичним, оскільки він використовується 

багатьма дослідниками, є суперечність між принци-

пом обачності (консерватизму) та принципом без-

перервності. Хоча така ситуація достатньо рідко 

трапляється у практичній діяльності бухгалтерів, 

оскільки перед тим як розпочати безпосередню 

діяльність, складається бізнес-план та аналізується 

конкурентне середовище, що дозволяє приблизно, 

але визначити доцільність виготовлення такої про-

дукції.  

                                                 
5 Наприклад, Л. М. Полковський [20, с. 19] пише, якщо 

перенести сутність принципу на практичну площину, то 

вона буде такою: підприємства повинні обов’язково існу-

вати і функціонувати безперервно, тобто без довгостро-

кових простоїв. 

З розвитком постіндустріальної економіки та 

збільшенням обсягів венчурних інвестицій в інно-

ваційну діяльність, пов’язану з розробкою інтелек-

туально-містких продуктів, наперед, навіть приб-

лизно, не можна сказати про співвідношення між 

собівартістю та ринковою вартістю продукту, 

оскільки ще невідомо, який продукт буде одер-

жаний. Тому, на нашу думку, в умовах загострення 

цієї проблематики необхідним є внесення певних 

пропозицій по удосконаленню взаємозв’язку між 

принципами, які дозволять забезпечити достовірне 

відображення об’єктів постіндустріальної економі-

ки в бухгалтерському обліку. Одним із варіантів 

вирішення цієї проблеми є виділення групи активів 

інтелектуальної природи, вартість яких буде розра-

ховуватись не на основі історичної собівартості, а 

на основі їх здатності приносити дохід. За таким 

підходом в обліку слід відображати активи за їх 

здатності приносити дохід, а ті витрати, що були 

понесені на його створення, але що перевищують 

визначену вартість активу, мають бути списані на 

рахунок фінансового результату. 

8. Висновки  

1. Принцип безперервності був введений у сис-

тему бухгалтерського обліку в 60-х рр. ХХ ст. 

завдяки старанням його винахідників (А. Мокстер чи 

А. Гільбо), та не використовувався в подвійній бух-

галтерії Луки Пачолі. Широке використання прин-

ципу безперервності у практичній діяльності під-

приємств розпочалось з поширенням динамічної 

теорії обліку, основи якої були закладені Е. Шма-

ленбахом. 

2. Провівши історичний аналіз виникнення та 

розвитку концепції безперервності та проаналі-

зувавши підходи вчених до розуміння її сутності, 

було встановлено, що концепція безперервності в 

бухгалтерському обліку визначає пріоритетність 

(норму) оцінки під час безперервної діяльності або 

під час діяльності, що не є безперервною. В основі 

концепції покладені три базові положення: існує 

два варіанти діяльності – безперервна та діяльність, 

що не є безперервною (діяльність звужується або 

припиняється), залежно від яких має використо-

вуватись різна оцінка для активів і зобов’язань; при 

безперервності діяльності для активів і зобов’язань 

“нормальною” є історична оцінка; при діяльності, 

яка не є безперервною для активів і зобов’язань 

“нормальною” є ліквідаційна оцінка. 

3. На сьогодні існують дві причини, через які 

принцип безперервності піддається критиці дослід-

никами: критика сутності та логіки принципу без-

перервності; критика застосування принципу в сис-

темі обліку. Існування цих причин зумовлює необ-

хідність перегляду правомірності застосування 

принципу безперервності в системі бухгалтерсько-

го обліку в умовах цивілізаційної трансформації 

суспільства. 

4. Оцінка всіх активів підприємства за історич-

ною собівартістю, виходячи із принципу безперерв-

ності, через механізм амортизації, фактично вис-

тупає засобом, який передбачає списання до складу 

витрат тих серед них, які були реально понесені 
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підприємством. За цією логікою всі матеріальні та 

нематеріальні активи, що відображаються в бух-

галтерському обліку, мають бути оцінені за істо-

ричною вартістю, яка є певною бухгалтерською 

нормою. У той же час, з поступовим переходом до 

постіндустріальної економіки, з’являються окремі 

види активів нематеріальної природи (активи зов-

нішнього середовища), цінність яких для підпри-

ємства майже взагалі не залежить від понесених на 

їх створення витрат. За таких умов перед системою 

бухгалтерського обліку виникає проблема відповід-

ності системи обліку потребам користувачів в 

постіндустріальній економіці. Для її вирішення 

деякі дослідники, не зважаючи на заборону в 

МСФЗ та національних П(С)БО, пропонують огуль-

ні рішення щодо їх капіталізації, при цьому зовсім 

не враховуючи вимоги принципу обачності, пору-

шення яких призводить до руйнування всієї систе-

ми принципів обліку.  

Враховуючи появу об’єктів постіндустріальної 

економіки, для яких нормою оцінки виступає не 

лише історична вартість, запропоновано модифіку-

вати принцип безперервності у диференційований 

принцип безперервності, що передбачає в якості 

норми при безперервній діяльності використову-

вати ту оцінку, яка відображає їх цінність (еко-

номічну сутність), а при діяльності, яка не є 

безперервною – ліквідаційну вартість. Диференці-

ація принципу безперервності для різних видів 

активів передбачає застосування двох видів оцінок: 

при оцінці активів, для яких оцінка на основі дода-

вання витрат є нормальною та співпадає з їх ці-

нністю, використовувати історичну оцінку; при 

оцінці активів, для яких оцінка на основі додавання 

витрат не є нормальною, використовувати ту 

оцінку, яка відображає їх цінність. 
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Озеран А. В. 

ШЛЯХИ АДАПТАЦІЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ ДО ВИМОГ 

ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 
 

Анотація. Досліджено історичні аспекти взаємодії бухгалтерського обліку та системи оподатку-

вання, здійснено ретроспективний аналіз законодавства України з оподаткування прибутку підприємств. 

Розглянуто нормативно-правову базу бухгалтерського обліку в контексті запровадження Податкового 

кодексу та обґрунтовано пропозиції щодо її подальшого удосконалення. 

Ключові слова: бухгалтерський облік, звітність, податковий облік, податок на прибуток, Подат-

ковий кодекс, податкові різниці 

Ozeran A. 

APPROACHES FOR ADAPTING OF LEGAL PROVISION OF 

ACCOUNTING AND REPORTING TO THE REQUIREMENTS OF THE 

TAX LAWS OF UKRAINE 

Summary. Historical aspects of the interaction of accounting and taxation are studies, with by 

retrospective analysis of the legislation of Ukraine on taxation of business profits. The legal basis of accounting is 

considered in the context of implementing of the Tax Code and some proposals  for further improvement are 

suggested. 

Keywords: accounting, reporting, tax accounting, corporate income tax, tax code, tax differences 

 

1. Вступ 

Виконуючи регулюючу та фіскальну функції, 

податки дозволяють стримувати інфляцію у періо-

ди її інтенсивного росту, забезпечувати економічну 

підтримку розвитку економіки у періоди кризи, фі-

нансувати капіталовкладення у непривабливі для 

приватного сектору сфери. Реформи, що провадять-

ся в Україні, в області політики та економіки, про-

цес інтегрування української економіки у світову, 

вимагають проведення адекватної податкової полі-

тики, що являє собою складний багатоплановий 

комплекс правових, методологічних, організаційно-

технічних заходів і має за мету побудову ефектив-

ної, справедливої та стабільної податкової системи. 

З 1 квітня 2011 р.  із набуттям чинності розділу 

IV “Податок на прибуток” Податкового кодексу 

України (далі - ПКУ) [1] відбулися докорінні зміни 

у методиці визначення об’єкта оподаткування 

податком на прибуток. Методологічними засадами 

податкового законодавства стали принципи бух-

галтерського обліку, зокрема порядок визначення 

об’єкту оподаткування тепер ґрунтується на при-

нципі нарахування та відповідності доходів і 

витрат. Таким чином, зроблено певні кроки до гар-

монізації бухгалтерського обліку і податкового за-

конодавства та забезпечення економічності подат-

кового обліку, тобто можливості формування інфо-

рмації для складання податкової звітності одночас-

но з підготовкою даних для фінансової звітності. 

Разом з тим, у податковому законодавстві врахову-

ється суспільне значення витрат, реалізується механізм 

недопущення ухилення від оподаткування та опти-

мізується база оподаткування. Внаслідок протиріч по-

ложень нормативних актів з бухгалтерського обліку та 

податкового законодавства між критеріями визнання 

доходів і витрат у бухгалтерському обліку та законо-

давстві мають місце розбіжності, що обумовлює виник-

нення податкових різниць. Об’єктивною проблема є в 

силу того, що нормативні акти формуються компетент-

ними органами, на рішення яких суб’єкт господарюва-

ння вплинути не в силі. Отже, трансформація економі-

ко-правового середовища в контексті реформування 

податкової системи в Україні вимагає відповідної адап-

тації нормативної бази бухгалтерського обліку. 

Метою статті є дослідження історичних аспек-

тів взаємодії бухгалтерського обліку і податкового 

законодавства щодо оподаткування результатів ді-

яльності підприємств та вибір оптимальної моделі 

їх взаємодії на даний час. 

2. Огляд досліджень і публікацій  

Проблемою гармонізації бухгалтерського і по-

даткового обліку, вдосконалення обліку постійний 

та тимчасових податкових різниць, відстрочених 

податкових активів і зобов’язань протягом десяти 

років займалися багато науковців. Зокрема, вчені                 

В. В. Бабіч, І. А. Герасимович І. Кравченко [2, 3] 

досліджували методику обліку податкових різниць; 

вчений О. Нікулін запропонував робочу таблицю 

для обліку податкових різниць [4]; Л. Б. Пантелійчук 

розглядала порядок відображення на рахунках бух-

галтерського обліку відстрочених податкових акти-

вів і зобов’язань, витрат податку на прибуток [5]; 

Л. Г. Ловінська [6] і Є. І. Свідерський [7] дослід-

жували питання відображення податкових різниць з 
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регістрах бухгалтерського обліку й узгодженні бух-

галтерського та податкового обліку. Проте в сучас-

них умовах ці питання набули ще більшої актуаль-

ності та потребують подальшого вирішення. 

3. Взаємодія бухгалтерського обліку та 

оподаткування: історичний аспект 
Для розуміння сутності явища його необхідно 

розглядати в історії становлення та розвитку. З 

цією метою дослідимо історичні аспекти та переду-

мови розвитку податкового обліку в обліковій сис-

темі України.    

Так, історично можна говорити про відносну 

незалежність виникнення та розвитку систем бух-

галтерського обліку й оподаткування. Первісно 

бухгалтерський облік виник як інтернаціональне 

явище, ніяк не прив’язане до конкретних держав-

них кордонів і не регульоване владою. Облік у ши-

рокому розумінні виник поза зв’язком з утворенням 

і розвитком держави. Єдиним джерелом його ста-

новлення була господарська діяльність. З середини 

ХІХ ст. у зв’язку з експансією акціонерного капіта-

лу та змінами в оподаткуванні відбулося різке 

посилення податкового законодавства. Російський 

вчений В. П. Палій відзначає, що “державні органи 

почали активно регулювати бухгалтерський облік 

не тільки в Росії, але і в багатьох інших країнах 

тільки в фіскальних інтересах на рубежі ХІХ та ХХ 

ст.ст., коли об’єктами оподаткування стали обороти 

підприємств, їх дохід, прибуток та інші показники, 

інформацію про які можна було отримати в системі 

бухгалтерського обліку” [8, с. 48].      

Результати аналізу взаємодії бухгалтерського 

обліку й оподаткування в різних країнах світу свід-

чать про те, що світова практика виділяє дві моделі 

співіснування системи бухгалтерського обліку й 

оподаткування, а відтак, і два підходи до визначе-

ння та відображення об’єкта оподаткування. Щодо 

цього питання світовий досвід поділяє країни на дві 

групи.  

У першій моделі система бухгалтерського облі-

ку формується та функціонує під сильним і безпо-

середнім впливом оподаткування. В цій моделі 

можливий різний ступінь залежності бухгалтерсь-

кого обліку від оподаткування: від повної до слаб-

кої. Друга модель передбачає паралельне співісну-

вання бухгалтерського та податкового обліку як 

двох самостійних систем, що переслідують різні 

цілі.  

Перша модель, відома як “континентальна”, 

являє собою стан, при якому бухгалтерський та по-

датковий облік фактично співпадають, і перший ви-

конує фіскально-облікові завдання. До континен-

тальної системи відносять зокрема облікові систе-

ми Німеччини, Бельгії, Іспанії, Італії, Франції, Шве-

ції, Швейцарії та ін. У цих країнах національні 

стандарти і правила обліку підпорядковані прави-

лам податкового законодавства, і об’єкт оподатку-

вання податком на прибуток розраховується за 

бухгалтерськими даними. При цьому якщо компанії 

потрібно скласти звітність за МСФЗ, необхідно 

вести окремий облік. Такий підхід до національних 

стандартів обліку є цілком зручним для цілей опо-

даткування, втім, для компаній, що мають інвесто-

рів або партнерів в інших країнах, це викликає до-

даткові труднощі.  

Дана концепція взаємозв’язку бухгалтерського 

обліку та оподаткування виникла в ХІХ ст. у Пру-

ссії, де було введене правило: сума балансового 

прибутку повинна дорівнювати величині оподатку-

вання. Її характерна особливість: будь-який фінан-

совий звіт повинен бути складений в інтересах дер-

жавних податкових органів. Бухгалтер веде поточ-

ний облік, обчислює фінансові результати, які є ба-

зою оподаткування, і, відповідно, відображає зо-

бов’язання перед бюджетом. Для бухгалтера облік 

– це єдина органічна цілісна система, яку не можна 

поділити на частини.   

Друга модель співвідношення бухгалтерського 

обліку та оподаткування має назву “англосаксонсь-

ка” (британо-американська). До неї належать облі-

кові системи США, Великої Британії, Нідерландів, 

Австралії, Канади, Польщі та ін. Для даної моделі 

характерна слабка залежність бухгалтерського 

обліку від податкового законодавства, а в окремих 

країнах вона практично відсутня. 

Дана концепція взаємозв’язку бухгалтерського 

обліку й оподаткування виникла у Великій Британії, і 

її сутність зводиться до того, що сума прибутку 

принципово відрізняється від суми, що оподаткову-

ється. Її основна особливість: будь-який фінансовий 

звіт повинен бути складений в інтересах власників. 

Необхідність формування інформації із врахуванням 

різноманітності економічних інтересів і для різнома-

нітних груп користувачів є ключовою причиною по-

ділу обліку на бухгалтерський і податковий.   

У цих країнах обліковий прибуток, який наво-

дять у звіті про прибутки і збитки, визначається на 

основі принципу нарахувань згідно із загально-

прийнятими принципами бухгалтерського обліку. 

Прибуток для цілей оподаткування обраховується 

на основі діючого законодавства та наводиться у 

податковій декларації. В обліку відображаються 

тільки тимчасові податкові різниці як тимчасові 

розбіжності в оцінках активів і зобов’язань в бух-

галтерському обліку й оподаткуванні. Втім, не 

дивлячись на те, що в податковому законодавстві 

США і Канади закладено два види обліку та облі-

кових даних (податковий та бухгалтерський облік), 

на практиці прибуток до оподаткування розрахову-

ється на підставі даних бухгалтерського обліку. 

Причому разом з декларацією про податок у США 

контролюючі органи вимагають від платника по-

датку роз’яснень різниці між прибутком для цілей 

бухгалтерського обліку і задекларованою величи-

ною прибутку з метою оподаткування. Для цього, 

наприклад, у США введено спеціальний додаток 

М-3 “Узгодження чистого прибутку (збитків)” (Net 

Income (Loss) Reconciliation) до форми 1120 “По-

даткова декларація з прибутку підприємства” (Cor-

poration income tax return) [3]. Слід підкреслити, що 

додаток М-3 є складовою податкової, а не фінан-

сової звітності, і порядок її заповнення регулюється 

Внутрішньою податковою службою США (Internal 

Revenue Service/ IRS) із погодженням з Міністер-
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ством фінансів США (Department of the Treasury). 

Цей додаток повинен заповнюватися середніми і 

великими публічними компаніями, загальна вар-

тість активів яких дорівнює або перевищує 10 млн 

доларів. Головна мета цього додатку - забезпечити 

узгодженість і стандартизацію інформації про різ-

ниці між бухгалтерським та оподатковуваним при-

бутком, а також допомогти IRS визначити можливі 

області, які можуть потребувати перевірки або ре-

візії.  

Додаток М-3 форми 1120 складається з трьох 

розділів: розділ І – “Фінансова інформація та чис-

тий прибуток до узгодження” (Financial Information 

and Net Income (Loss) Reconciliation); розділ ІІ – 

“Узгодження чистого прибутку, відображеного у 

Звіті про прибутки корпорації, з оподатковуваним 

прибутком в податковій декларації” (Reconciliation 

of Net Income (Loss) per Income Statement of Inclu-

dible Corporations With Taxable Income per Return); 

розділ ІІІ – “Узгодження чистого прибутку, відоб-

раженого у Звіті про прибутки корпорації, з оподат-

ковуваним прибутком в податковій декларації – 

елементи витрат/вирахувань” Reconciliation of Net 

Income (Loss) per Income Statement of Includible Cor-

porations With Taxable Income per Return — Expen-

se/Deduction Items. 

Отже, у розділах ІІ і ІІІ додатку М-3 відобража-

ється узгодження “бухгалтерського” і “податково-

го” прибутку. Безпосередньо розділ ІІІ показує 

узгодження витрат і вирахувань за такими стаття-

ми, як витрати на відсотки, харчування та розваги, 

штрафи і пені, благодійні внески, амортизація, вит-

рати за безнадійними боргами. Аналіз цієї форми 

свідчить, що в ній виділено приблизно 25-30 клю-

чових різниць, пов’язаних з конкретними податко-

вими обмеженнями або, навпаки, преференціями, 

зокрема, податкові норми амортизації, правила виз-

нання податкових збитків, емісійного доходу, 

інвестиційних прибутків і збитків тощо.   

Виділення двох моделей співіснування систем 

бухгалтерського обліку й оподаткування є досить 

умовним та має на меті лише дослідницькі цілі. На 

практиці важко, а іноді неможливо, однозначно 

ідентифікувати модель, що застосовується в тій чи 

іншій державі.   

В Україні термін “податковий облік” почав 

використовуватися з липня 1997 р. і проіснував до 

квітня 2011 р. За цей час більшість вчених-еконо-

містів заперечували вживання цього терміну. Тому 

альтернативно використовувалася конструкція “об-

лік для цілей оподаткування”. Розвиток подат-

кового обліку щодо оподаткування прибутку під-

приємств в обліковій практиці України можна поді-

лити на три періоди: до 1 липня 1997 р.; з 1 липня 

1997 р. до 1 квітня 2011 р.; з 1 квітня 2011 р. 

У період існування СРСР питання взаємодії 

систем бухгалтерського обліку й оподаткування ні-

коли не розглядались, оскільки в умовах централі-

зовано-керованої економіки була відсутня розвину-

та система оподаткування. Замість неї діяла систе-

ма розподілу додаткового продукту, що лежала в 

основі ідеї загальної державної власності. У цих 

умовах і мета бухгалтерського обліку, і мета розпо-

дільчих процесів формувалась державою. Ніякої 

невідповідності, тим більше протиріччя між цими 

двома системами бути не могло. Разом з тим мова 

не йшла про повний збіг цих цілей, оскільки мета 

бухгалтерського обліку визначалась, насамперед, 

інтересами централізованого планування. Тобто, 

між названими двома системами існував паритет: 

кожна з них розвивала та доповнювала іншу, буду-

чи елементом єдиного господарського механізму 

[10]. Перехід до податкової форми взаємовідносин між 

підприємствами та державою почався з 1990 р., коли у 

процесі проведення податкової реформи було ухвалено 

Закон СРСР “Про податки з підприємств, об’єднань і 

організацій”.  

В Україні аналогічні взаємовідносини були запо-

чатковані із ухваленням Закону “Про оподаткування 

доходів підприємств і організацій” від 21 лютого 1992 р. 

№ 2146-ХІІ. З переходом до оподаткування діяльності 

підприємств виникло питання щодо вибору об’єкта 

оподаткування. Так, із 1991 р. податок стягувався з 

прибутку, у 1992 р. – з доходу, у 1993 р. – спочатку з 

прибутку, а потім (із другого кварталу) – знову з 

доходу. У 1994 р. об’єктом оподаткування залишався 

дохід, а з 1995 р. відбувся остаточний перехід до опо-

даткування прибутку. Таким чином, в Україні відбувся 

перехід від оподаткування доходу до оподаткування 

прибутку, внаслідок чого об’єкт оподаткування набли-

зився до норм, які склалися у світовій практиці.  

4. Розвиток податкового обліку в Україні 

Запровадження податку на прибуток супровод-

жувалося зміною визначення об’єкта оподаткува-

ння. Згідно із Декретом Кабінету Міністрів України 

“Про податок на прибуток підприємств і організа-

цій” від 26.12.1992 р. № 12-92, об’єктом оподатку-

вання визнавався валовий прибуток підприємства. 

Законом України “Про оподаткування прибутку 

підприємств” від 29.12.1994 р. об’єкт оподаткува-

ння визначено як балансовий прибуток платника 

податку, а відповідно до Закону України “Про опо-

даткування прибутку підприємств” у редакції від 

22.05.1997 р. об’єктом оподаткування був визна-

чений прибуток, який розраховувався шляхом 

зменшення суми скоригованого валового доходу 

звітного періоду на суму валових витрат платника 

податку та суму амортизаційних відрахувань. От-

же, у 1997 р. відбулися кардинальні зміни в системі 

формування податкової бази з оподаткування при-

бутку підприємств. Податкова база за результатами 

кожного звітного (податкового) періоду визначала-

ся на підставі даних самостійної системи податко-

вого обліку, що принципово відрізнялась від сис-

теми бухгалтерського обліку. Так, у вітчизняній 

практиці бухгалтерського обліку й оподаткування 

закріпилось офіційне поняття “податковий облік”.  

Прийняття національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку, які базуються на Міжнарод-

них стандартах обліку і звітності, збільшило кіль-

кість протиріч у порядку розрахунку прибутку з ме-

тою оподаткування та визначення прибутку в бух-

галтерському обліку, що призвело до додаткових ко-

регувань даних бухгалтерського обліку для розра-
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хунку прибутку до оподаткування. Підприємства бу-

ли змушені окремо фіксувати в своїх облікових 

регістрах показники фінансово-господарської діяль-

ності, виходячи з вимог бухгалтерського обліку та 

вимог податкового законодавства. Узгодження між 

сумами прибутку, визначених за різними методи-

ками, повинно було здійснюватися через визнання і 

облік податкових різниць відповідно до П(С)БО 17 

“Податок на прибуток” [11], що набрало чинності з 1 

січня 2001 р. згідно з наказом Мінфіну України від 

28.12.2000 р. № 353, мета якого регулювати питання 

визначення, визнання, обліку та відображення у звіт-

ності податкових різниць, відстрочених податкових 

активів і зобов’язань.  

Паралельне існування бухгалтерського та подат-

кового обліку сприяло “подорожчанню” обліку, пот-

ребувало залученню нових спеціалістів, а при перет-

воренні даних першого в дані другого адаптаційних 

методик і розроблювальних таблиць. Отже, склалася 

ситуація, коли для обліку формування такого комп-

лексного показника як база оподаткування, даних 

бухгалтерського обліку було вже недостатньо.  

Для подолання зазначеної проблеми та реалі-

зації П(С)БО 17 у 2006 р. були прийнято Положе-

ння про порядок розрахунку податкових різниць за 

даними бухгалтерського обліку, введено додаток до 

Приміток до річної фінансової звітності “Розра-

хунок податкових різниць за даними бухгалтерсь-

кого обліку” (форма № 7), затверджені наказом 

Мінфіну України від 29 грудня 2006 р. № 1316, а 

згодом розроблені й прийняті Методичні рекомен-

дації про складання регістрів бухгалтерського облі-

ку податкових різниць, валових доходів та валових 

витрат, затверджені наказом Мінфіну України від 

29.01.2007 р. № 45. Однак, ці документи не знайш-

ли практичної підтримки і у 2008 р. були відмінені. 

З цього приводу значна кількість вітчизняних 

фахівців висловлювали думку, що Україна повинна 

уникнути негативних наслідків впливу фіскальних 

інтересів держави на побудову бухгалтерського 

обліку і не повинна створювати паралельну систе-

му податкового обліку. Вчені не уявляли ані пред-

мету, ані методів податкового обліку, ані його 

принципових відмінностей від бухгалтерського, 

хоча у підручниках (навчальних посібниках) оста-

нній розглядався як різновид бухгалтерського облі-

ку. Фахівці вважали, що бухгалтерсько-податкові 

проблеми потрібно вирішувати шляхом удоскона-

лення податкового законодавства, спрощення тех-

ніки розрахунку податків, підвищення економіко-

правової грамотності всіх користувачів бухгалтер-

ської інформації. Втім, всі економісти “збігалися” в 

тому, що які б методики не використовувалися для 

оцінки доходів і витрат, активів та зобов’язань, 

джерелом інформації для розрахунку фінансового 

результату для власника й оподаткування має бути 

інформація бухгалтерського обліку. Тому, тут є 

слушною думка американських вчених І. Т. Хорн-

грена і Дж. Фостера: “Часто створюються різні 

облікові системи, що збирають витрати з метою 

калькулювання, оцінки запасів, і системи, де витра-

ти групуються для планування та контролю. Най-

більш економічний варіант – це створення інтегро-

ваних управлінських облікових систем збирання 

даних для будь-яких можливих потреб” [12, с. 36]. 

5. Відображення в обліку та фінансовій звітності 

податкових різниць 

Прийнятий у 2010 р. Податковий кодекс ме-

тодологічно змінив систему оподаткування в Україні 

щодо визначення об’єкта оподаткування податком 

на прибуток. Разом з тим, необхідно пригадати, що 

система бухгалтерського обліку в Україні історично 

сформувалася під впливом континентальної, насам-

перед, німецької облікової школи. Але у процесі 

реформування вітчизняного обліку відбулося поєд-

нання концепцій англосаксонської системи з “кон-

сервативними” (директивними) інструментами кон-

тинентальної. Відтак, з однієї сторони при розробці 

Податкового кодексу законодавці максимально на-

магалися наблизити податкові правила до принципів 

бухгалтерського обліку для того, щоб розрахунок 

податку на прибуток став прозорим. З іншої сто-

рони, Україна намагається притримуватися основ-

них принципів міжнародних стандартів бухгалтерсь-

кого обліку і фінансової звітності. У зв’язку з цим 

виникають розбіжності між критеріями оцінки та 

визнання активів і зобов’язань, доходів і витрат у 

бухгалтерському обліку та податковому законодав-

стві, що обумовлює виникнення податкових різниць.  

На міжнародному рівні необхідність відобра-

ження податкових різниць у фінансовій звітності 

було визнано ще у 1979 р. при прийнятті першої 

редакції Міжнародного стандарту бухгалтерського 

обліку 12 “Облік податків на прибуток”. Раніше не-

обхідність відображення у звітності відстрочених 

податкових активів і зобов’язань було визнано 

GAAP США у 1967 р., а SSAP (Statement of Stan-

dard Accounting Practice) Великобританії – у 1978 

році.   

На виконання норм п. 44.2 ст. 44 розділу ІІ та 

підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу Мін-

фіном України наказом від 25.01.2011 № 27 (заре-

єстрованим в Міністерстві юстиції України 21.02. 

2011 за № 212/18950) затверджено Положення бух-

галтерського обліку “Податкові різниці”, яке до-

повнює П(С)БО 17 “Податок на прибуток”, що 

набуває чинності з 2013 р. Якщо П(С)БО 17 спря-

мовано на формування методологічних засад роз-

криття в балансі інформації про залишки не анульо-

ваних тимчасових податкових різниць, то ПБО 

“Податкові різниці” визначає методологічні засади 

формування в бухгалтерському обліку інформації 

про анулювання податкових різниць протягом 

звітного періоду, їх вплив на формування подат-

кового прибутку та їх розкриття у фінансовій звіт-

ності. У положенні термінологію бухгалтерського 

обліку розширено за рахунок перенесення термінів 

“податкова різниця” та “постійна податкова різ-

ниця” з Податкового кодексу, а також надано тлу-

мачення термінам “постійна податкова різниця, що 

підлягає вирахуванню” та “постійна податкова різ-

ниця, що підлягає оподаткуванню”. Слід заува-

жити, що термін “постійні різниці” в П(С)БО 17 на 

сьогоднішній день не застосовується, хоча на мо-
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мент набрання чинності цим П(С)БО він існував, 

але з часом він був вилучений, тому що ці різниці 

не відображаються у системі бухгалтерського обліку.  

ПБО “Податкові різниці” дало нове визначення 

терміну “тимчасова податкова різниця” у відповід-

ності з нормами Податкового кодексу [1], яке від-

різняється від визначення, наведеному у П(С)БО 17 

[11] (табл. 1). 

В основу класифікації податкових різниць пок-

ладено групи доходів і витрат, які виділені П(С)БО 15 

“Дохід” та П(С)БО 16 “Витрати”. Таким чином, 

інформація про податкові різниці буде порівнянною з 

показниками Звіту про фінансові результати.  

Враховуючи, що податкові різниці не є самос-

тійним об’єктом обліку, а пов’язані з конкретними 

активами, зобов’язаннями, доходами і витратами, 

інформація про них накопичується в регістрах бух-

галтерського обліку у яких відображаються такі 

активи, зобов’язання, доходи і витрати, зокрема 

шляхом виділення окремих граф для їх відображе-

ння (за відповідною класифікацією - тимчасова або 

постійна) або в інший спосіб, що забезпечуватиме 

реєстрацію і накопичення відповідної інформації 

для її розкриття у фінансовій звітності. 

Тимчасові податкові різниці розподіляються 

між звітними періодами та активами і зобов'язання-

ми, пов’язаними з ними, для врахування при виз-

наченні податкового прибутку і відображення сум 

тимчасових податкових різниць, що припадають на 

звітний період, у відповідних регістрах бухгал-

терського обліку, наприклад з обліку нарахування і 

розподілу амортизації тощо. Дані про тимчасові та 

постійні податкові різниці, які мають враховуватися 

при визначенні податкового прибутку (збитку) звітного 

періоду, що наведені у відповідних регістрах бухгал-

терського обліку, узагальнюватимуться у зведеному 

регістрі за відповідними класифікаційними групами. 

Інформація про податкові різниці звітного періоду 

розкриватиметься у Звіті про фінансові результати, 

який відповідно до наказу Мінфіну України від 

11.08.2011 р. № 1021 доповнено двома новими розділа-

ми IV “Податкові різниці” та V “Узгодження фінан-

сового результату та податкового прибутку (збитку)”. 

На рис. 1 наведено послідовність визнання, обліку й 

узагальнення інформації про податкові різниці. 

Метою заповнення розділу V форми № 2 є ко-

ригування фінансового результату до оподаткува-

ння з тим, щоб отримати значення об’єкта оподат-

 

Таблиця 1 

Порівняльна таблиця визначення тимчасової податкової різниці за Податковим кодексом України і 

П(С)БО 17 „Податок на прибуток” 

 

Види різниць ПКУ П(С)БО 17 

Тимчасова 

податкова різниця 

податкова різниця, яка виникає 

у звітному періоді та 

анулюється у наступних звітних 

податкових періодах 

різниця між оцінкою активу або зобов'язання за 

даними фінансової звітності та податковою 

базою цього активу або зобов'язання відповідно 

Тимчасова 

податкова різниця, 

що підлягає 

вирахуванню 

- 

тимчасова податкова різниця, що призводить 

до зменшення податкового прибутку 

(збільшення податкового збитку) у майбутніх 

періодах 

Тимчасова 

різниця, що 

підлягає оподатку-

ванню 

- 

тимчасова податкова різниця, що включається 

до податкового прибутку (збитку) у майбутніх 

періодах 

 

 

 
 

Рис. 1. Послідовність визнання, обліку та узагальнення інформації про податкові різниці 

 

Відображення у регістрах бухгалтерського обліку, у яких відображаються активи, зобов’язання, 
доходи і витрати, шляхом виділення окремих граф для їх відображення  

(за відповідною класифікацією – постійні і тимчасові) 

Зведений регістр для узагальнення інформації про податкові різниці звітного періоду у розрізі 

класифікаційних груп податкових різниць 

Звіт про фінансові результати (ф. № 2) 

Аналіз господарської операції на наявність податкових різниць 
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кування, що відображено у Податковій декларації з 

податку на прибуток підприємства. З цього при-

воду вчений М. Бондар доходить висновку, що в 

основу розділу ІІІ Податкового кодексу доцільно 

було б покласти не трактування особливостей фор-

мування та обліку доходів і витрат для визначення 

податкового прибутку, а лише визначення тимча-

сових і постійних податкових різниць. Такий підхід 

надав би можливість не дублювати стандарти бух-

галтерського обліку і не потребував би синхронно-

сті у внесенні змін до П(С)БО та ПКУ, а, навпаки, 

підвищив би значимість бухгалтерського обліку та 

його якість [15]. 

6. Висновки 

Паралельне існування протягом чотирнадцяти 

років двох видів обліку – бухгалтерського і по-

даткового – значно ускладнювало практику оцінки 

фінансового стану українських підприємств. Аналіз 

змін у податковому законодавстві України щодо 

оподаткування прибутком підприємств, що відбу-

лися у 2011 році, свідчить про те, що ці зміни були 

спрямовані на наближення практики оподаткування 

цим податком до норм, усталених у більшості роз-

винутих країн. У тому числі це стосується і виз-

нання та відображення в обліку і звітності подат-

кових різниць, які виникають тільки внаслідок 

здійснення господарських операцій, які мають різ-

ну оцінку та (або) критерії визнання в бухгалтерсь-

кому обліку та податковому законодавстві. Прий-

няте Мінфіном України ПБО “Податкові різниці” 

та впровадження його в практику повинно забезпе-

чити порівнянність бухгалтерської інформації, що 

формується підприємствами.  

У свою чергу, проведене дослідження дозволяє 

автору запропонувати наступні пропозиції щодо: 

1) напрямів удосконалення нормативно-право-

вої бази бухгалтерського обліку в контексті прий-

нятого ПКУ: 

- розробка та прийняття нового положення бух-

галтерського обліку про облікову політику підприємств; 

- внесення змін до П(С)БО 17 з метою узгод-

ження його з ПКУ; 

- розробка положення (стандарту) бухгалтерсь-

кого обліку “Перше застосування положень (стан-

дартів) бухгалтерського обліку” для суб’єктів гос-

подарювання, що відповідають вимогам п.154.6 ПКУ; 

- розробка та прийняття методичного та органі-

заційного забезпечення застосування стандартів з ме-

тою забезпечення єдиних методологічних засад веде-

ння бухгалтерського обліку всіма суб’єктами госпо-

дарювання з урахуванням вимог податкового законо-

давства, зокрема, розробка Методичних рекомен-

дацій із застосування ПБО “Податкові різниці” та 

перегляд діючих Методичних рекомендації з фор-

мування собівартості продукції (робіт, послуг) у 

різних галузях і внесення відповідних змін до них; 

2) організації відповідної системи бухгалтерсь-

кого обліку на підприємствах, зокрема, методичне 

забезпечення діяльності бухгалтерських служб не-

обхідними розпорядчими документами, інструкція-

ми, методичними вказівками та коментарями. 
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ТА ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
 

Анотація. Розглянуто цикл обробки облікової інформації. Значну увагу приділено принципам бух-

галтерського обліку як основі складання фінансової звітності. 
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Summary. The cycle of processing accounting information is discussed. Considerable attention is given to 
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1. Вступ 
Для ефективного функціонування будь-якої 

ланки ринкової економіки необхідно щоб учасники, 

які приймають рішення, мали об’єктивну інформа-

цію про активи, зобов’язання, власний капітал, фі-

нансовий стан, результати діяльності, а також про 

процеси їх формування як на власному підприєм-

стві, так і в партнерів на підставі попередніх даних. 

Таку інформацію надає система бухгалтерського 

обліку, яка здійснює процес виявлення, вимірюва-

ння, реєстрації, накопичення, узагальнення, збері-

гання та передачі інформації про діяльність підпри-

ємства зовнішнім та внутрішнім користувачам 

через фінансову звітність. 

Як зазначає Є. Мних, задоволення інформацій-

них потреб – головне призначення бухгалтерського 

обліку. Ефективність бухгалтерського обліку діяль-

ності підприємств значно підвищується, якщо його 

інформація обґрунтована, повна, своєчасна, дина-

мічна і є складовою єдиної інформаційної системи 

[1, с. 41]. 

Фінансова звітність складається по закінченні 

кожного звітного періоду, тому протягом кожного 

звітного періоду облікова система повинна збирати 

та обробляти економічну інформацію про всі госпо-

дарські операції, які мають місце на підприємстві. 

Фінансова звітність складається на підставі певних 

принципів. Тому за умов застосування Міжнарод-

них стандартів фінансової звітності важливе зна-

чення має відповідна їх інтерпретація, що свідчить 

про актуальність теми дослідження. 

Проблеми фінансової звітності на підпри-

ємствах викликають достатній інтерес вітчизняних 

науковців та практиків. Значний внесок у розвиток 

концептуальних теоретичних та методологічних за-

сад і підходів до фінансової звітності внесли 

українські вчені М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець,             

Ю. А. Верига, С. Ф. Голов, В. П. Завгородній, В. С. Лень, 

Є. В. Мних, В. В. Сопко та ін. Але незважаючи на 

це, в умовах переходу на Міжнародні стандарти фі-

нансової звітності питання інтерпретації принципів 

бухгалтерського обліку в контексті складання та 

подання фінансової звітності є недостатньо висвіт-

леним. 

Метою статті є дослідження особливостей зас-

тосування принципів та концепцій бухгалтерського 

обліку в умовах Міжнародних стандартів фінансо-

вої звітності. 

2. Цикл обробки облікової інформації  
Збір та обробку облікової інформації називають 

циклом обробки облікової інформації, оскільки цей 

процес повторюється з новими даними кожного 

облікового періоду. В циклі обробки облікової 

інформації виділяють декілька фаз, починаючи з 

факту здійснення господарської операції, обробки 

інформації в обліковій системі протягом облікового 

періоду, до кінцевої фази – складання фінансових 

звітів  [2, с. 102].   

В. Сопко; О. Сопко виділяють три фази оброб-

ки облікової інформації:  

- 1-й етап спостереження – виявлення гос-

подарських фактів; 

- 2-й етап спостереження – дослідження стану, 

зміни стану кожного господарського факту; 

- 3-етап спостереження – узагальнення госпо-

дарських фактів за принципом двоїстості [3, с. 65]. 

На кожному етапі формуються свої докази – 

документи. Розглянемо фази обробки облікової 

інформації на підприємствах.  

Початковим етапом циклу обробки облікової 

інформації є збір первісної інформації щодо кожної 

господарської операції, що має вплив на підпри-

ємство. Дана економічна інформація збирається 

постійно протягом усього облікового періоду. У 

кожному випадку факт первинного спостереження 

має бути зафіксований на матеріальному носії, що 

знаходить своє відображення в первинних докумен-

тах, які містять всі необхідні дані щодо здійсненої 

операції. 

 Первинні документи повинні містити всю 

інформацію, що стосується об’єктів обліку, а саме, 

дані про їх надходження і вибуття, місцезнаходже-
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ння, стан збереження, амортизацію, переоцінку, 

зменшення (відновлення) корисності. При цьому, 

якісні характеристики інформації, що міститься в 

первинних документах, повинні відповідати вимо-

гам та потребам усіх користувачів: як внутрішніх 

(управління підприємства), так і зовнішніх (влас-

ників, аудиторів та інших користувачів). 

Первинні документи є письмовим свідоцтвом, 

що фіксують та підтверджують господарські опера-

ції. Вони повинні складатися у момент проведення 

кожної господарської операції, а якщо це немож-

ливо, то безпосередньо після її завершення. Типові 

форми первинних документів затверджуються на-

казами Міністерства статистики України, а спеціа-

лізовані форми – іншими Міністерствами та ві-

домствами України.  

Первинні документи є підставою для записів у 

регістрах бухгалтерського обліку та відображення 

фактів здійснення господарських операцій у фінан-

совому та податковому обліку. Кожна типова фор-

ма використовується відповідно до здійснюваних 

господарських операцій. Необхідно відзначити, що 

форми первинних документів щодо основних засо-

бів були затверджені ще до реформування бухгал-

терського обліку на основі міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку. В сучасних умовах госпо-

дарювання підприємства деякі реквізити зазначе-

них форм не використовують, а деякі необхідні рек-

візити в них відсутні. Підприємства повинні самос-

тійно здійснювати модифікацію типових форм 

первинного обліку до потреб управління. 

В результаті первинного спостереження кож-

ний господарський факт одержує характеристики 

стану, зміни стану та довідкові дані. На етапі вто-

ринного спостереження дані, отримані в результаті 

первинного спостереження аналізуються, система-

тизуються, групуються та узагальнюються.  

Перш за все здійснюється аналіз з метою виз-

начення економічних наслідків кожної господарсь-

кої операції відповідно до фундаментальної обліко-

вої моделі (АКТИВИ = ЗОБОВ’ЯЗАННЯ + ВЛАСНИЙ 

КАПІТАЛ) та рівності (ДЕБЕТ = КРЕДИТ). Після 

аналізу кожної операції дані заносяться в журнал та 

на відповідні рахунки, які узагальнюються в голов-

ній книзі.  

Так, для узагальнення інформації про наявність 

та рух основних засобів, інших необоротних ма-

теріальних активів, нематеріальних активів та зносу 

необоротних активів, а також для відображення ка-

пітальних і фінансових інвестицій призначений 

Журнал 4, який ведеться за кредитом рахунків 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 35. У графах 3, 4 і 5 

розділу I цього Журналу відображаються вибуття 

відповідно основних засобів, інших необоротних 

матеріальних активів та нематеріальних активів 

внаслідок їх продажу, безоплатної передачі, немож-

ливості отримання підприємством надалі еконо-

мічних вигод від їх використання або невідповід-

ності критеріям визнання активом, а також сума 

оцінок, яка відображається за кредитом відповідних 

рахунків бухгалтерського обліку необоротних акти-

вів. У графі 6 розділу I Журналу відображається су-

ма нарахованої амортизації та сума збільшення зно-

су необоротних активів внаслідок їх дооцінки та 

зменшення їх корисності. 

Відомість 4.1 ведеться за дебетом рахунку 15 і 

призначена для аналітичного обліку капітальних 

інвестицій в розрізі витрат капітального характеру 

(будівельні, монтажні, проектні роботи, вартість 

придбаного устаткування, що потребує і не пот-

ребує монтажу, затрати на придбання (виготовле-

ння, спорудження) інших необоротних матеріаль-

них (спеціальних інструментів, інвентарної тари, 

тимчасових нетитульних споруд, предметів про-

кату, бібліотечних фондів) і нематеріальних активів 

(фінансова оренда), а також з поділом інвестицій у 

капітальне будівництво, що виконані підрядним і 

господарським способом [4]. 

Головна книга використовується для узагальне-

ння даних журналів, взаємної перевірки правиль-

ності записів за окремими рахунками і складання 

фінансової звітності. До Головної книги заносяться 

із журналів підсумки оборотів з кредиту рахунків. 

На етапі третинного спостереження складається 

звітність, яка є доказом стану господарства та ре-

зультативності його роботи. Відповідно до чинного 

законодавства, звітність включає баланс, звіт про 

фінансові результати, звіт про рух грошових кош-

тів, звіт про власний капітал та примітки до звітів. 

Метою складання фінансової звітності є нада-

ння користувачам повної, правдивої та не уперед-

женої інформації про фінансовий стан, результати 

діяльності та рух коштів підприємства. Користува-

чами фінансової звітності є різні суспільні верстви, 

які мають різні інформаційні потреби.  

Так, інвестори зацікавлені у високих прибут-

ках, здатності підприємства виплачувати дивіден-

ди. Держава зацікавлена у високих прибутках, своє-

часності та повноті сплати податків. Адміністрація 

підприємства, з одного боку, зацікавлена у високо-

му прибутку, адже це дозволяє отримувати додат-

кову заробітну плату, з іншого боку, високий при-

буток вимагає платити великі податки, що вилучає 

обігові кошти. Працівники підприємства зацікав-

лені у стабільності та прибутковості підприємства, 

збереженні робочих місць, високій оплаті праці, 

пенсійному забезпеченні. Банки – у своєчасності 

повернення позики та отримання відсотків. Поста-

чальники та кредитори – у своєчасності оплати ра-

хунків. Замовники – у можливості отримати не-

обхідні товари і послуги.  

Тому інформація, яка надається у фінансових 

звітах, повинна бути дохідлива і розрахована на 

однозначне тлумачення її користувачами за умови, 

що вони мають достатні знання та зацікавлені у 

сприйнятті цієї інформації. Фінансова звітність має 

містити тільки доречну інформацію, бути достовір-

ною та надавати можливість користувачам порів-

нювати фінансові звіти підприємства за різні періо-

ди і фінансову звітність різних підприємств [5, с. 77]. 

3. Принципи складання та подання фінансової 

звітності 

Бухгалтерський облік і фінансова звітність ґру-

нтується на певних принципах та концепціях. А. Глен 
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Велш, Г. Деніел Шорт основоположні концепції 

бухгалтерського обліку поділяють на п’ять катего-

рій – умовності, принципи, обмеження, елементи 

фінансової звітності, детальні процедури і практика 

бухгалтерського обліку: 

1. Умовності бухгалтерського обліку: 

- умовність окремого підприємства; 

- умовність безперервності; 

- умовність одиниці виміру; 

- умовність облікового періоду; 

2. Принципи бухгалтерського обліку: 

- принцип собівартості; 

- принцип доходів; 

- принцип погодженості; 

- принцип повного розкриття інформації. 

3. Елементи фінансової звітності. 

4. Детальні процедури та практика бухгал-

терського обліку [2, с.146-149]. 

Розглянемо кожну концепцію з урахуванням ді-

яльності підприємств. 

Чотири умовності в переважній більшості зас-

новані на тому господарському оточенні, в якому 

функціонує бухгалтерський облік. Вони відобра-

жають рамки бухгалтерського обліку і ті очікува-

ння, які встановлюють визначені ліміти звітування 

облікової інформації. 

Умовність окремого підприємства означає, що 

кожне підприємство розглядається як юридична 

особа, яка відокремлена від власників, у зв’язку з 

чим особисте майно та зобов’язання власників не 

повинні відображатися у фінансовій звітності під-

приємства. Операції власників не є операціями під-

приємства.  

Згідно з принципом умовності безперервності, 

оцінка активів і зобов’язань підприємства здійсню-

ється за умови, що його діяльність триватиме нада-

лі. Припускається, що для цілей бухгалтерського 

обліку підприємство має невизначений строк жи-

ття. 

Концепція умовності одиниці виміру полягає в 

тому, що вимірювання та узагальнення всіх госпо-

дарських операцій підприємства у його фінансовій 

звітності здійснюється в єдиній грошовій одиниці – 

гривні. 

Умовність облікового періоду визнає можли-

вість розподілу діяльності підприємства на певні 

періоди часу з метою складання фінансової звіт-

ності. Проте цикл обробки облікової інформації та 

складання фінансової звітності охоплює один пов-

ний звітний рік. 

Принципи бухгалтерського обліку забезпе-

чують виміром, фазами реєстрації та звітування 

цикл обробки облікової інформації та вказують на 

концептуальні напрямки застосування основопо-

ложної облікової моделі: 

АКТИВИ = ЗОБОВ’ЯЗАННЯ + КАПІТАЛ. 

В основі даної облікової моделі лежить прин-

цип двоїстості. Як зазначає В. Сопко, у даній сис-

темі обліку стан (статика) будь-якого господарсь-

кого формування на ринку подається за натураль-

но-речовою характеристикою ресурсів у вартості і 

має назву „Актив” та за характеристикою права 

власності особи на актив і має назву „Пасив”. Цей 

принцип двоїстості і подання господарства як 

сукупності має у всьому світі єдине тлумачення, як 

визначення майна (що може бути запропоновано на 

обмін) „Активу” у різних формах – засобах праці, 

предметах праці і грошах (або цінних паперах 

тощо) – з одного боку, та як визначення права влас-

ності особи на це майно – „Пасиву”, з іншого [3,              

с. 52]. 

Принцип собівартості визначає концептуальну 

основу для виміру активів, зобов’язань та власного 

капіталу підприємства та констатує, що для виз-

нання всіх елементів фінансової звітності викорис-

товується грошовий еквівалент. Відповідно до да-

ного принципу, собівартість вимірюється як спла-

чені гроші плюс поточна ціна всіх негрошових опе-

рацій. 

Принципи реалізації та погодженості пов’язані 

з моделлю Звіту про фінансові результати. Сутність 

даних принципів полягає в тому, що для визначе-

ння фінансового результату звітного періоду не-

обхідно порівняти доходи звітного періоду з витра-

тами, що були здійснені для отримання цих дохо-

дів. При цьому доходи і витрати відображаються в 

бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в 

момент їх виникнення, незалежно від дати надход-

ження і сплати грошових коштів. 

Згідно з принципом погодженості, витрати, по-

в’язані з використанням активів співставляються з 

отриманими доходами у кожному звітному періоді. 

Так, основні засоби засоби забезпечують еконо-

мічні вигоди протягом декількох звітних періодів, 

тому витрати відображаються у Звіті про фінансові 

результати на основі систематичного та раціональ-

ного їх розподілу протягом тих звітних періодів, 

коли надходять відповідні економічні вигоди, а 

саме у вигляді амортизації. Крім того, підприємства 

здійснюють поліпшення основних засобів, які роз-

поділяються протягом строку корисного викорис-

тання.   

Фінансова звітність підприємства має розкри-

вати всі події та їх наслідки, які відбуваються на 

підприємстві протягом звітного періоду. Принцип 

повного розкриття інформації вимагає завершеної 

фінансової звітності та приміток до фінансової 

звітності, які її доповнюють. Бухгалтерський облік 

на підприємстві має будуватися таким чином, щоб 

розкрити у примітках до фінансової звітності 

інформацію щодо об’єктів обліку, яка наведена у 

відповідних П(С)БО. 

Обмеження бухгалтерського обліку необхідні 

для скорочення обсягу звітування облікової інфо-

рмації без зменшення її цінності для користувачів, 

які приймають рішення. Такими обмеженнями є 

суттєвість, вартість зиску та консерватизм. 

Суттєвістю є характеристики облікової інфор-

мації, які визначають її здатність впливати на рі-

шення користувачів фінансової звітності. Кількіс-

ною ознакою суттєвості є поріг суттєвості – абсо-

лютна або відносна величина [95].   

Статті і суми, які мають невелике значення, в 

обов’язковому порядку мають враховуватися. Але 
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такі статті не обов’язково мають звітуватися, якщо 

вони не впливають на обґрунтовані рішення. Так, за 

Міжнародними стандартами бухгалтерського облі-

ку відсутнє таке поняття, як „малоцінні та швидкоз-

ношувані предмети”, оскільки МСБО не застосову-

ються до несуттєвих статей. Рішення щодо суттєво-

сті таких об’єктів приймається на рівні підприєм-

ства. 

Згідно з П(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансо-

вої звітності” суттєвість інформації встановлюється 

відповідними положеннями (стандартами) бухгал-

терського обліку та керівництвом підприємства [5, 

с.76, 77]. В листі Міністерства фінансів України від 

29.07.2003 року №04230-108 „Про суттєвість у бух-

галтерському обліку і звітності” надано методичні 

рекомендації керівництву підприємств по застосу-

ванню суттєвості щодо окремих об’єктів обліку у 

випадку, якщо інше не передбачено відповідними 

П(С)БО [6].  

Так, для визначення суттєвості окремих об’єк-

тів обліку, що належать до активів, за орієнтовний 

поріг суттєвості приймається величина у 5% від 

підсумку всіх активів. 

Порогом суттєвості з метою відображення пе-

реоцінки або зменшення корисності основних за-

собів може прийматися величина, що дорівнює 1% 

чистого прибутку (збитку) підприємства, або вели-

чина, що дорівнює 10-відсотковому відхиленню за-

лишкової вартості об’єктів обліку від їх справед-

ливої вартості. 

Для визначення подібних об’єктів основних 

засобів різниця між справедливою вартістю об’єк-

тів обміну не повинна перевищувати 10%. 

Згідно з концепцією обмеження вартості-зиску, 

вигода від облікової інформації для осіб, які прий-

мають рішення, має бути вищою, ніж вартість за-

безпечення такою інформацією. 

У відповідності до концепції обмеження кон-

серватизму, особливу увагу необхідно приділяти 

уникненню переоцінки активів і доходів та недо-

оцінки зобов’язань і витрат. Тому переоцінку 

основних засобів необхідно проводити досить ре-

гулярно для того, щоб залишкова вартість основних 

засобів суттєво не відрізнялася від їх справедливої 

вартості на дату балансу. Частота переоцінок зале-

жатиме від коливань справедливої вартості об’єктів 

основних засобів, що переоцінюються. 

Принципи бухгалтерського обліку безпосеред-

ньо пов’язані з оцінкою активів і зобов’язань. Так, 

основні засоби переносять свою вартість на виго-

товлений продукт у процесі своєї експлуатації по 

мірі зносу. Тому необхідно розглядати оцінку основ-

них засобів при їх придбанні, оцінку основних засо-

бів у процесі їх експлуатації та оцінку основних за-

собів при їх вибутті. 

Відповідність оцінки основних засобів при 

придбанні принципу собівартості забезпечується 

шляхом застосування первісної вартості основних 

засобів.  

4. Висновки 
Принципи бухгалтерського обліку є важливою 

основою складання та подання фінансової звітно-

сті. Адже вірне їх застосування є важливим фунда-

ментом, на якому будується якість інформації, що 

оприлюднюється для користувачів. Інформація, яка 

надається у фінансових звітах, повинна бути до-

хідлива і розрахована на однозначне тлумачення її 

користувачами за умови, що вони мають достатні 

знання та зацікавлені у сприйнятті цієї інформації. 

Дотримання зазначених принципів дозволить під-

вищити довіру користувачів до фінансової звітно-

сті. 
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Анотація. Запропоновано концептуальний підхід до управління прибутком торговельного підпри-

ємства, що базується на принципах вартісно-орієнтованого менеджменту та передбачає застосування 

системного, процесного і ситуативного підходів. 
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APPLICATION OF VALUE-ORIENTED APPROACH TO THE REVENUE 

MANAGEMENT OF RETAIL TRADE ENTERPRISE 

Summary. The conceptual approach to the commercial enterprises profit management is presented. It is 

based on the principles of cost-oriented management and implies the use of systematic, processional and situatio-

nal approaches. 

Keywords: profit management, capitalization of the company, capitalization of profit 

 

1. Вступ 

Ефективне управління прибутком торговельних 

підприємств є важливим напрямом сучасних дос-

ліджень, оскільки спрямоване, насамперед, на за-

безпечення стабільності фінансово-господарської 

діяльності та підтримання конкурентоспроможно-

сті у короткостроковій перспективі. Роль прибутку 

у розвитку торговельних підприємств, у забезпече-

нні інтересів його власників і персоналу обумовлює 

необхідність ефективного та безперервного управ-

ління ним, тому управлінська діяльність, особливо 

в період зниження економічної активності, потре-

бує розробки нових більш досконалих методів і ме-

ханізмів, здатних зменшити вплив негативних фак-

торів на загальні показники розвитку торговельних 

підприємств незалежно від форм власності і функ-

ціональної спрямованості. Тому, метою дослідже-

ння є розробка теоретичних підходів і практичних 

рекомендацій до формування та використання вар-

тісно-орієнтованого підходу до управління прибут-

ком торговельних підприємств. 

2. Огляд літературних джерел 

Теоретичні та методичні аспекти управління 

прибутком торговельних підприємств представлені 

в наукових працях вітчизняних і зарубіжних вче-

них, серед яких заслуговують уваги: Л. Балабанова, 

В. Блонська [1], Н. Власова [2, 3], Л.І. Донець [5], 

Л. Лігоненко, А. Мазаракі, Л. Омелянович, О. Пігу-

нова, Н.Ушакова, Л.Чорна, В. Юров, В. Худа [5] та 

ін. Проблеми стратегічного управління, формува-

ння і використання прибутку підприємства, його 

прибуткової діяльності в різних аспектах дослід-

жували Г. Азгальдова, І. Бланк, Л. Бадалова,                  

Б. Данилишин, Дж. Джуран, С. Дорогунцова, І. Кац,          

Г. Крамаренко, М. Коробова, А. Поддєрьогін, А. Шеремета. 

Незважаючи на значні напрацювання з даної 

проблематики, привертає увагу відсутність комп-

лексного підходу до побудови механізму управлі-

ння прибутком торговельних підприємств. Дане пи-

тання взагалі не порушується або розглядається 

принагідно, при цьому основна увага акцентується 

на прибутковості, стратегічному управлінні, фор-

муванні та використанні прибутку торговельних 

підприємств тощо. Тому формування і використа-

ння в практичній діяльності вартісно-орієнтованого 

підходу до управління прибутком торговельного 

підприємства потребує дослідження. 

3. Теоретичні основи управління прибутком 

торговельного підприємства 

Мета даної статті вимагає чіткої обґрунтова-

ності та з’ясування сутності „управління прибутком 

торговельних підприємств”, на детальному розгляді 

якого і зупинимося. Управління – це сукупність 

прийомів, форм та методів цілеспрямованого впли-

ву на об’єкт з метою досягнення конкретних цілей. 

Детальне вивчення існуючих підходів до розу-

міння управління прибутком торговельних підпри-

ємств дає підстави констатувати, що дана сфера 

досліджень на сьогоднішній день є доволі диску-

сійною. Зокрема, на думку багатьох вчених, управ-

ління прибутком являє собою процес розробки і 

прийняття управлінських рішень за всіма основ-

ними аспектами його формування, розподілу і ви-

користання [1, 2, 9]. Аналогічної точки зору дотри-

мується і В. В. Худа: “Управління прибутком являє 

собою цілеспрямований, систематичний процес 

підготовки, оцінки, відбору та реалізації альтерна-

тивних управлінських рішень з усіх питань його 

формування, розподілу та використання на конк-

ретному торговельному підприємстві” [12, с.6]. 

Формулюючи управління прибутком у такий спосіб 

автори акцентують увагу на процесі розробки та 

прийняття управлінських рішень впродовж форму-

вання, розподілу та використання прибутку, тобто 

на поточних цілях досягнення максимального кін-

цевого результату в короткотерміновому періоді. 
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Врахувати тактичні та стратегічні аспекти 

управління запропонувала В. І. Блонська [1]. На її 

думку, під управлінням прибутком підприємства 

необхідно розуміти побудову системи управління, 

що враховує тактичні та стратегічні аспекти управ-

ління, спрямована на підвищення кінцевих резуль-

татів діяльності суб’єкта господарювання, яка розг-

лядається як сукупність взаємопов’язаних елемен-

тів, кожен з яких виконує певну роботу, спільна дія 

котрих забезпечує досягнення механізму отрима-

ння прибутку заданої величини [1, с. 92]. Безумов-

но, основною метою управління прибутком є мак-

симізація та оптимізація абсолютної величини чис-

того прибутку підприємства та стабільності його 

формування в часі. Очевидно також, що в умовах 

негативних тенденцій української економіки, засто-

сування елементів прогнозування та врахування 

тактичних і стратегічних підходів управління є по-

зитивним моментом. Однак, як уже зазначалось 

раніше, прибуток – це короткотерміновий показ-

ник, а тому в якості критерію ефективності ведення 

господарської діяльності слід поряд із прибутком, 

на нашу думку, розглядати вартість підприємства 

та вести мову про капіталізацію підприємства. 

Прибуток – це фінансовий показник, що залежить 

від облікової політики, який використовує підпри-

ємство, визначається за результатами конкретних 

періодів, і що найважливіше – не враховує ефекту 

від стратегічних управлінських рішень, які очіку-

ються в довготривалій перспективі та визначають 

успішність підприємства. Капіталізація – це перет-

ворення в капітал майбутніх доходів. У загальному 

розумінні під капіталізацією розуміють діяльність з 

перетворення тих чи інших ресурсів, сили в ка-

пітал, тобто це вміння організувати роботу так, щоб 

власник ресурсів міг вести свою діяльність і при 

цьому постійно виробляв деяку «різницю» (додану 

вартість), яка б дозволяла рости і розвиватися. Ре-

зультатом капіталізації є приріст власного капіталу, 

що зміцнює фінансову стійкість та забезпечує фі-

нансову безпеку підприємствам.  

Таким чином, особливістю методологічного 

підходу автора до дослідження засад управління 

прибутком підприємства є конкретизація його ці-

льової функції: управління прибутком повинно 

здійснюватись не з метою простого збільшення 

суми прибутку, а з метою підвищення капіталізації 

підприємства. Такий підхід до управління прибут-

ком дозволяє визначити критерій ефективності 

управління – це рівень капіталізації прибутку. 

Сучасний розвиток економічних процесів в 

Україні вимагає чіткого розуміння того, що пере-

орієнтація зусиль менеджерів із забезпечення по-

точних результатів діяльності в площину підтримки 

сталого економічного зростання є неминучою. Виз-

начальним критерієм динамічного розвитку  будь-

якого підприємства є його вартість, оскільки вона 

відображає сукупну характеристику фінансових по-

казників діяльності підприємства та забезпечує 

інтереси різних учасників ринкових відносин. Го-

ловною метою управління прибутком підприємства 

повинно бути зростання його ринкової вартості. 

4. Завдання управління прибутком 

торговельного підприємства 

Досягнення поставленої мети вимагає виріше-

ння конкретних завдань у частині формування, роз-

поділу та використання прибутку торговельного 

підприємства. До основних завдань управління 

формуванням прибутку належать: визначення пот-

реби у необхідній (цільовій) сумі прибутку, що за-

безпечує цілі розвитку торговельного підприємства 

та умови його самофінансування за рахунок внут-

рішніх джерел; забезпечення досягнення необхід-

ного рівня прибутку на вкладений власниками капі-

тал (власний капітал); забезпечення оптимальної 

пропорційності між рівнем прибутку, що форму-

ється та рівнем ризику підприємницької діяльності 

торговельного підприємства; забезпечення високої 

якості прибутку за окремими джерелами його фор-

мування.  

До основних задач управління розподілом при-

бутку відносять: забезпечення передбаченого зако-

нодавством розподілу отриманого прибутку між 

підприємством, державою та іншими учасниками 

його зовнішніх фінансових відносин; оптимізація 

розподілу прибутку, що залишається у розпорядже-

нні підприємства між накопиченням і спожива-

нням; оптимізація розподілу прибутку підприєм-

ства, що призначений на споживання між власни-

ками та найманими працівниками; оптимізація про-

порцій розподілу прибутку підприємства, що нако-

пичується, між інвестиційними ресурсами та ре-

зервним капіталом.  

До основних задач управління використанням 

прибутку належать: забезпечення повного і ефек-

тивного використання власних інвестиційних ре-

сурсів; забезпечення ефективного використання 

прибутку, що спрямований на матеріальне стиму-

лювання найманого персоналу; забезпечення пов-

ного і ефективного використання прибутку, що 

спрямований на соціальний розвиток колективу 

підприємства. 

Враховуючи вище наведене, нами запропоно-

вано підхід до розуміння управління прибутком 

торговельних підприємств, який базується на сис-

темному підході до управління прибутком з позиції 

вартісно-орієнтованого менеджменту (VBM -Value 

Based Management). 

Під системою, на нашу думку, слід розуміти 

сукупність елементів, що знаходяться у взаємо-

зв’язку та взаємозалежності один з одним і ство-

рюють певну цілісність. Управління прибутком 

торговельного підприємства доцільно досліджувати 

саме з позиції системного підходу (рис. 1).  

5. Системний підхід до управління прибутком 

торговельного підприємства 

Системний (пов’язаний з розглядом підприєм-

ства як системи) та ситуаційний (передбачав набір 

обставин, які впливають на організацію і вміння 

правильно їх оцінювати) підходи до аналізу функ-

ціонування господарських структур були сфор-

мовані в середині минулого століття на основі тео-

рії систем.  
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У сучасних концепціях управління, крім сис-

темного і ситуаційного підходів, виділяють функ-

ціональний і процесний підходи. Сутність функціо-

нального підходу зводиться до вирішення завдання 

через сукупність функцій, які потрібно виконати. 

Для застосування вибраних функцій управління 

вибирають декілька об’єктів для виконання, і опти-

мальним вважають той, за якого витрати на його 

реалізацію є мінімальними.  

На нашу думку, використання саме системного 

підходу до управління прибутком торговельних 

підприємств дозволить забезпечити розвиток під-

приємства та зростання його ринкової вартості. 

Система управління прибутком торговельного 

підприємства є складовою загальної системи його 

фінансового менеджменту. Для того, щоб система 

була системою управління вона повинна володіти 

певними ознаками та властивостями: цілісності та 

єдності, полягає в тому, що дія всіх елементів під-

порядкована досягненню спільної мети, зумовленої 

об’єктивними чинниками; ієрархічної підпорядко-

ваності, що проявляється у зв’язку елементів сис-

теми між собою; динамічності – володіти здат-

ністю переходити з одного якісного стану в інший і 

при цьому залишатись системою; адаптивності – 

самопідтримка обміну ресурсами між елементами 

системи та зовнішнім середовищем тощо. 

Дослідження процесу управління прибутком 

торговельних підприємств дозволило  встановити, 

що система управління прибутком торговельного 

підприємства характеризується складністю струк-

тури, наявністю низки елементів із складними взає-

мозв’язками, динамічністю (що проявляється у пос-

тійних змінах ролі та значення підсистем залежно 

від впливу зовнішнього середовища, цілей підпри-

ємства, спонукальних мотивів діяльності підпри-

ємства тощо) і стохастичністю поведінки в цілому 

й окремих його елементів (рис. 2). 

 
 

Рис. 1. Основні засади системного підходу до управління 
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базисних механізмів інтеграції цілого 
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характеристик, створення методів, що 
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Ієрархічність пізнання, котра потребує 

багаторівневого дослідження самого предмета 
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Суб’єктом управління виступає керівництво 

підприємства (керівники та структурні підрозділи), 

об’єктом управління – процес формування, розпо-

ділу та використання прибутку. Відповідно до по-

даної схеми, управління прибутком здійснюється 

керуючою підсистемою при допомозі відповідних 

інструментів та важелів (що в свою чергу є скла-

довими механізму управління). Механізм управлі-

ння прибутком розглядається в ролі центрального 

структурного елемента системи управління прибут-

ком, оскільки визначає як саме реалізовуватиметься ре-

гулюючий вплив керуючої підсистеми на керовану.   

Серед основних функцій управління прибутком 

необхідно виділити такі, як: розробка цілеспрямо-

ваної комплексної стратегії управління прибутком; 

створення організаційних структур, що забезпе-

чують прийняття та реалізацію управлінських рі-

шень щодо формування та використання прибутку 

на різних рівнях; формування ефективних інфор-

маційних систем, що забезпечують обґрунтування 

альтернативних варіантів управлінських рішень; 

розробка дієвої системи формування прибутку; 

проведення аналізу та планування, а також забез-

печення контролю різноманітних аспектів форму-

вання, розподілу та використання прибутку. 

Система показників, що характеризують діяль-

ність підприємств у рамках концепції управління 

вартістю, постійно оновлюється, в міру впровадже-

ння сучасних інформаційних технологій показники 

стають більш об’єктивними  і складнішими (рис.3).  

Оскільки ведеться мова про управління, орієн-

товане на зростання вартості підприємства, то 

необхідно наголосити на факторах вартості, адже 

з’ясування, які елементи повсякденних операцій 

підприємства і його найважливіших рішень силь-

ніше за все впливають на величину створюваної 

вартості, допомагає менеджерам у частині: 1) керів-

ники і персонал бізнес-підрозділів усвідомлюють за 

рахунок яких факторів їх підприємства створюють і 

максимізують вартість; 2) сприяє встановленню 

пріоритетності даних факторів і визначенню тих 

напрямів, які слід в першу чергу забезпечити до-

датковими ресурсами (або навпаки, з яких ресурси 

необхідно вилучити); 3) з’являється можливість 

об’єднати керівників підрозділів і їх персонал на 

основі загального розуміння найважливіших пріо-

ритетів підприємства. 

Для того, щоб цими факторами можна було 

скористатися необхідно визначити їх взаємну 

підпорядкованість (рис. 4).  

Розрізняють три рівні: 1 – загальний (прибуток 

разом із показником інвестованого капіталу служать 

основою для розрахунку рентабельності інвести-

цій); 2 – специфічний (рівень підприємства); 3 – опе-

ративний (проводиться точна деталізація для того, 

щоб узгодити фактори вартості із конкретними рі-

шеннями, які є в компетенції менеджерів середньої 

та нижньої ланки).  

Це дозволяє встановити взаємозв’язок між фінан-

совими показниками, простежити та оцінити їхні 

динамічні зміни і вплив на вартість підприємства, а 

також докорінно змінює вектор управління на всіх 

етапах формування фінансової стратегії підприємства.   
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Рис. 3. Дерево показників, що використовуються в рамках управління вартістю підприємства 
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6. Висновки 

Прибуток у діяльності торговельного підпри-

ємства, у забезпеченні інтересів його власників та 

персоналу має найважливіше значення. Це, в  свою 

чергу, зумовлює необхідність ефективного та безпе-

рервного управління ним. Одним із засобів управ-

ління прибутком, на нашу думку, є підхід, що базу-

ється на системному розумінні управління прибут-

ком з позиції вартісно-орієнтованого менеджменту 

(VBM -Value Based Management). Під системою слід 

розуміти сукупність елементів (об’єкт, суб’єкт то-

що), що знаходяться у взаємозв’язку та взаємозале-

жності один з одним і створюють певну цілісність.  
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Чабанюк О. М. 

МЕТОДИКА ОБЛІКУ ПРЯМИХ ВИТРАТ: ПРОБЛЕМИ ТА  

НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 
 

Анотація. Розглядаються підходи до розуміння сутності методики обліку витрат, об’єктів облі-

ку витрат, об’єктів калькуляції. Акцептується увага на особливостях об’єктів витрат (об’єктів кальку-

ляції) у санаторно-курортних установах. Пропонуються підходи щодо методики обліку прямих витрат. 

Ключові слова: облік, прямі витрати, центр витрат 

Chabanyuk О. 

METHODOLOGY OF ACCOUNTING OF DIRECT COSTS:  

PROBLEMS AND DIRECTIONS OF THEIR RESOLUTION 

Summary. Approaches for understanding of the methodology of accounting, objects of cost accounting 

and objects of calculation are examined. Attention is focused on the feature of cost accounting objects (objects of 

calculation) in sanatorium-resort sector. Approaches for accounting of direct costs are offered. 

Keywords: accounting, direct costs, center of cost accounting 

 

1. Вступ 

Для ефективного управління підприємством 

менеджери повинні володіти інформацією, форму-

вання якої є основною функцією бухгалтерського 

обліку. Своєчасне надання інформації керівництву 

підприємства залежить насамперед від належно 

побудованої методики обліку доходів і витрат. 

Враховуючи той факт, що здебільшого кількісні та 

якісні характеристики визначаються ефективністю 

використання матеріальних, трудових і фінансових 

ресурсів, акцентування нашої уваги на дослідженні 

методики обліку прямих витрат санаторно-курорт-

них установ вважаємо актуальним. Враховуючи це 

– метою статті є дослідження сутності методики 

обліку витрат, об’єктів обліку витрат, об’єктів каль-

куляції та удосконалення методики обліку для 

санаторно-курортних установ.   

2. Огляд літературних джерел і публікацій 

Питанням обліку прямих витрат приділяється 

значна увага, зокрема слід відзначити напрацюва-

ння вчених: В. І. Бачинського, А. М. Должанського, 

Й. В. Канака, П. О. Куцика [1, 3], В. О. Озерана [1], 

Л. Бертина [7], Г. Шіфф [7], Р. Діксона [8], Х. Арнет 

[8], які зосереджені на вирішенні проблем обліку 

витрат на виробничих підприємствах. Щодо сана-

торно-курортних установ, то їм притаманні певні 

особливості діяльності, пов’язані з наданням пос-

луг, які мають значний вплив на облік прямих вит-

рат. Проте, дані питання залишаються недостатньо 

дослідженими.  

3. Характеристика сутності методів обліку 

витрат і калькулювання 

Поняття “методика” (від грецького “methodi-

ke”) перекладається як сукупність методів. Тракту-

вання цього поняття, знаходимо в Енциклопедич-

ному словнику бізнесу та права, який визначає його 

як “детальний план дій на основі методу, фор-

мування інструкції, чіткого алгоритму…”. Малий 

академічний словник дає таке визначення мето-

дики: “сукупність методів, прийомів практичного 

виконання будь-якої діяльності”. Отже, трактувати 

методику можна як сукупність прийомів, методів 

вивчення чого-небудь, методів цільового проведе-

ння певної роботи, процесу чи практичного вико-

нання будь-чого; технічні прийоми реалізації 

методу з метою уточнення чи верифікації знань про 

досліджуваний об’єкт. У свою чергу метод (від 

грец. μέθοδος — “шлях через”) як складник ме-

тодики, являє собою систематизовану сукупність 

кроків, які треба здійснити для виконання певної 

задачі, досягнення мети. У сфері бухгалтерського 

обліку це система способів, що забезпечують су-

цільне, безперервне і взаємопов’язане відображе-

ння й узагальнення у грошовій оцінці об’єктів облі-

ку для контролю за збереженням господарських 

засобів і забезпечення інформацією, необхідною 

для управління. 

В основі обліку витрат на підприємстві лежить 

їх групування. Тому витрати, в тому числі витрати 

санаторно-курортних установ, слід, по-перше, аку-

мулювати за місцями їх виникнення, по-друге, від-

носити на конкретну послугу, що досягається на 

рівні аналітичного обліку. 

Враховуючи викладене, вважаємо, що під ме-

тодом обліку витрат санаторно-курортних установ 

слід розуміти сукупність способів (прийомів) побу-

дови аналітичних позицій з формування витрат з 

метою обґрунтованого калькулювання собівартості 

наданих послуг, а також супутніх додаткових пос-

луг і управління ними. При цьому простежується 

нечітке розмежування методів обліку витрат і 

калькулювання. У підходах учених існують відмі-

нності: одні ототожнюють методи обліку витрат та 

калькулювання, інші – як конкретний порядок 

розрахунку собівартості продукції розглядають ме-

тоди калькулювання. Для вирішення цієї проблеми 
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вважаємо, що необхідно визначити зміст понять 

“об’єкт обліку витрат” і “об’єкт калькулювання”. 

Низка вчених вважають ці поняття різними та під 

об’єктами обліку витрат розуміють сукупність вит-

рат, а під об’єктами калькуляції – певний вид про-

дукції. Отже, об’єкти обліку витрат і калькуляції 

мають різне призначення та зміст. У цьому випад-

ку, на нашу думку, варто взяти до уваги визначення 

об’єкту витрат, яке дає П(С)БО 16 “Витрати”, де 

під ним розуміють певний вид продукції (роботи, 

послуги), що потребує визначення її собівартості 

(суми витрат, пов’язаних з її виробництвом) [4]. 

Аналізуючи зміст нормативного документа, 

можна зробити висновок, що об’єкт обліку витрат і 

об’єкт калькуляції ототожнюються, причому оста-

нній у термінології стандарту взагалі відсутній. Та-

ким чином, у нашому дослідженні об’єктом витрат, 

як і об’єктом калькуляції, буде конкретна послуга, 

незалежно чи належить вона до основних санатор-

но-курортних послуг чи до супутніх і додаткових. 

Прямий вплив на формування собівартості таких 

послуг має вид послуги (путівка чи курсівка, яка не 

передбачає проживання на території установи і не 

завжди включає в свою вартість харчування) та 

вартість витрат підрозділу (підрозділів), що її надає 

(лікувальний, спальний корпус тощо). 

Враховуючи децентралізовану структуру сана-

торно-курортної установи, найбільш доцільним 

вважаємо використання методу обліку витрат за 

місцем виникнення витрат, центрами відповідаль-

ності. Такий підхід сприятиме більшій достовір-

ності визначення собівартості у зв`язку з науково 

обґрунтованим розподілом непрямих витрат і дасть 

можливість, по-перше, скласти максимально точну 

калькуляцію; по-друге, застосувати низку баз роз-

поділу; по-третє, провести аналіз формування вит-

рат за місцями виникнення. Місця виникнення вит-

рат і центри відповідальності як внутрішньовироб-

ничі одиниці обліку та контролю мають самостійне 

значення в системі аналітичного обліку в разі впро-

вадження на підприємстві комерційного розра-

хунку, чи в спеціалізації кожного з них для виго-

товлення окремого виду продукції (надання пос-

луг). 

4. Підходи до удосконалення обліку прямих 

витрат і калькулювання собівартості санаторно-

курортних послуг 

Необхідною умовою правильної організації 

обліку витрат є узгодженість об’єктів калькулю-

вання собівартості лікувально-оздоровних послуг з 

центрами витрат. В основу організації обліку вит-

рат у санаторно-курортних установах мають бути 

покладені такі принципи: документування витрат 

на надання всього спектра лікувально-оздоровних 

послуг і їх повне відображення на рахунках обліку; 

групування витрат за об’єктами обліку і за місцями 

їх виникнення; зв'язок об`єктів обліку витрат з 

об`єктами калькулювання собівартості послуг са-

наторно-курортної установи, узгодженість фактич-

них, нормативних і планових показників; необ-

хідність збільшення переліку витрат, що списують-

ся на об`єкти витрат за прямим призначенням; ло-

калізація витрат, що до надання певної лікувально-

оздоровної послуги; посилення контролю за вит-

ратами на виготовлення продукції і визначення її 

собівартості. 

Крім того, дуже важливо досягти оптимального 

співвідношення між первинним і зведеним обліком 

витрат, дотримання певної послідовності та узгод-

женості. Вважаємо, що оптимальним варіантом 

організації обліку має бути органічне поєднання в 

обліковій роботі санаторно-курортних установ та-

кого: формування елементів витрат за центрами 

первинного використання матеріальних, трудових і 

фінансових ресурсів; розподілу та перерозподілу 

елементів витрат за напрямами, з урахуванням спе-

цифіки надання лікувально-оздоровчих послуг хво-

рим і відпочиваючим; зведення витрат за узагаль-

неними центрами відповідальності й окремими ма-

теріально відповідальними особами; сукупної со-

бівартості лікувально-оздоровних послуг, наданих 

конкретною установою; собівартості окремого виду 

санаторно-курортної послуги (путівки, курсівки). 

З огляду на це, в бухгалтерії санаторно-курорт-

ної установи доцільно вести облік: витрат з експлу-

атації установи (курортні послуги, господарські 

витрати, курортно-амбулаторне лікування, включа-

ючи харчування та витрати на житло, лікувально-

діагностичні процедури (лікування чи лікування та 

харчування); підсобне господарство; загальногос-

подарських витрат (утримання апарату управління, 

заробітна плата штатних працівників, нарахування 

на заробітну плату, відрядження, утримання легко-

вого автотранспорту, канцелярські витрати та вит-

рати зв’язку, утримання адміністративних при-

міщень, амортизація, інші витрати); непромислових 

виробництв та господарств; витрат майбутніх пе-

ріодів; будівництва та придбання основних фондів; 

грошових коштів; розрахунків з постачальниками й 

підрядниками; нестач і втрат; капіталу і резервів. 

Всі витрати санаторно-курортної установи, як і 

будь-якого підприємства, поділяють на прямі та 

непрямі, залежно від можливості їх віднесення 

безпосередньо до конкретного об’єкта калькуляції 

економічно доцільним шляхом, тобто до конкрет-

ної послуги, що її надає установа. Відповідно до п. 

11 П(С)БО 16 “Витрати” прямі витрати включають: 

прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату 

праці інші прямі витрати, що в сукупності із змі-

нними загальновиробничими та постійними роз-

поділеними загальновиробничими  формуватимуть 

собівартість продукції санаторно-курортної послу-

ги. Згідно з Положенням, підприємствам надано 

право самостійно визначати перелік статей, які 

формуватимуть виробничу собівартість продукції. 

Враховуючи особливості послуг, що надаються са-

наторно-курортними установами, нами розроблена 

номенклатура статей виробничої собівартості пос-

луг, яка формується з прямих витрат (витрати на 

продукти харчування, витрати на медикаменти, 

витрати на медичні процедури, отримані від сто-

ронніх організацій, витрати на оплату праці праців-

ників, які безпосередньо пов’язані з наданням сана-

торно-курортних послуг за певними видами путі-
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вок, відрахування на соціальні заходи, інші прямі 

витрати) та непрямі витрати (витрати на заробітну 

плату загальногосподарського персоналу, витрати 

на соціальні заходи, витрати на оплату службових 

відряджень персоналу структурних підрозділів, 

амортизація необоротних активів, витрати на утри-

мання, експлуатацію та ремонт, страхування, опе-

раційну оренду основних засобів, інших необорот-

них активів загального призначення, експлуата-

ційні витрати, інші витрати загальногосподарського 

характеру), адміністративних витрат та інших вит-

рат звичайної діяльності.  

Особливістю витрат санаторно-курортних уста-

нов є досить незначна частка прямих витрат, що зу-

мовлено віднесенням витрат більшості структурних 

підрозділів (центрів витрат) до собівартості низки 

об’єктів калькулювання. Основну частку прямих 

витрат у санаторно-курортних установах станов-

лять: вартість медикаментів і медичних спеціальних 

матеріалів, мінеральної води; витрати на харчування, 

в тому числі вартість продуктів харчування. У статті 

“витрати на продукти харчування”, крім безпосе-

редньо вартості продуктів харчування, включають-

ся витрати за послуги, які були надані під час прид-

бання цих продуктів; витрати на обслуговування 

однотипних номерів (матеріальні витрати, зарплата 

обслуговуючого персоналу, послуги сторонніх 

організацій), які можна безпосередньо віднести до 

конкретного виду путівки (курсівки).  

У випадку, коли спальні корпуси, як один з 

основних центрів витрат, відповідають видам пу-

тівок, до складу прямих витрат у такому випадку 

додатково включатимуться: витрати на обслугову-

вання спального корпусу (вартість палива, вартість 

електроенергії, вартість водопостачання та каналіза-

ції, опалення, вартість запчастин, малоцінний та 

швидкозношуваний інвентар тощо); витрати на прання 

білизни, вартість послуг сторонніх організацій, згід-

 

Таблиця 1 

Робочий план рахунків внутрішньогосподарського обліку витрат  

санаторно-курортних установ 

 
Синтетичні 

рахунки (ра-

хунки пер-

шого порядку) 

Субрахунки 

(рахунки другого 

порядку) 

Субрахунки другого порядку 

(рахунки третього порядку) 

Субрахунки третього 

порядку (рахунки 

четвертого порядку) 

1 2 3 4 

КЛАС 2. ЗАПАСИ 

     ...   

23.1.1 “Витрати на звичайну путівку”   

23.1.2 “Витрати на путівку у номер зі 

зручностями” 

  

23.1.3 “Витрати на путівку у номер з 

покращеними умовами” 

  

23.1.4 “Витрати на путівку у люкс”   

“Витрати на 

путівки” 

23.1.5 “Витрати на путівку у котедж”   

23.1 

     

23.2.1 “Витрати на курсівку без 

харчування” 

  

23 
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и
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о

б
н

и
ц

тв
о

” 

23.2 
“Витрати на 

курсівки” 23.2.2 “Витрати на курсівку з 

харчуванням” 

  

     ...   

КЛАС 9. ВИТРАТИ ДІЯЛЬНОСТІ 

     ...   

903.1.1 

“Собівартість 

реалізованих 

звичайних 

путівок” 

903.1.2 

“Собівартість 

реалізованої 

путівки у но-

мер зі зручно-

стями” 

90 

“С
о

б
ів

ар
ті

ст
ь
 р

еа
л
із

ац
ії

” 

903 

“Собівартість 

реалізованих 

робіт і 

послуг” 

903.1 
“Собівартість реалізованих 

путівок” 

903.1.3 “Собівартість 

реалізованої 

путівки у 

номер з 

покращеними 

умовами” 
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но з укладеними угодами з обслуговування облад-

нання, вартість транспортних послуг, вартість послуг 

зв'язку, вартість проведення ремонтних робіт сто-

ронніми організаціями, вартість послуг друкарні з 

виготовлення путівок, з розрахунку графіків заїздів 

хворих і відпочиваючих. Це значно полегшує проце-

дуру калькулювання вартості окремих видів путі-

вок.  

Облік продуктів харчування важливо здійсню-

вати як за кількістю, так і за вартістю (якщо є кіль-

ка місць зберігання продуктів, то відомості обліку 

доцільно вести за матеріально відповідальними 

особами і за місцями зберігання), а облік лікар-

няних засобів у сумовому виразі за групами ці-

нностей. Денна норма вартості харчування в такі 

дні  визначається за кількістю проведених ліжко-

днів за даний період. 

Головними чинниками, які визначали б побудову 

ефективної системи обліку прямих матеріальних вит-

рат на досліджуваних підприємствах, на нашу думку, є: 

наявність відповідним чином обладнаних складів та 

комор; організація матеріальної відповідальності за 

рух матеріальних цінностей та за його повне і 

своєчасне документальне оформлення; визначення 

переліку осіб, яким надано право підписувати до-

кументи на отримання та видачу матеріальних ці-

нностей зі складу (комори); збільшення переліку 

витрат, які списуються на собівартість послуг за 

прямою ознакою; групування витрат за місцем їх 

виникнення; поділ витрат за об'єктами калькулю-

вання (путівками чи курсівками). 

З метою обґрунтованого калькулювання собі-

вартості наданих санаторно-курортних послуг не-

обхідна належна організація аналітичного обліку, а 

виокремлення аналітичних позицій є одним з го-

ловних завдань бухгалтерського обліку витрат са-

наторно-курортних установ. Для потреб визначення 

виробничої вартості кожного з виду путівок нами 

запропоновано робочий план рахунків бухгалтерсь-

кого обліку витрат, що надасть можливість акуму-

лювати інформацію щодо собівартості основних 

послуг санаторно-курортних установ відповідно до 

об’єктів калькуляції (табл. 1). 

Значну частину витрат санаторно-курортних 

установ становлять непрямі витрати, оскільки біль-

шість затрачених ресурсів у процесі лікування, 

оздоровлення, харчування відпочиваючих, органі-

зації їхнього культурного відпочинку належать до 

всіх видів путівок чи курсівок (об’єктів кальку-

ляції). Головним фактором, який визначає різницю 

у ціні за видами санаторно-курортних послуг, є тип 

номеру проживаня (люкс, напівлюкс, номер з 

поліпшеними умовами, звичайний номер) та серед-

ня площа, що припадає на 1 відпочиваючого (хво-

рого) (одно-, дво-, тримісні номери), що і визначає 

вид путівки, а, відповідно, й об’єкт калькулювання.  

Слід зазначити, що поділ витрат на прямі та 

непрямі є індивідуальним для кожного підприєм-

ства (установи), умовою якого є можливість відне-

сення певного виду витрат до об’єкта калькулюва-

ння, що надає підприємство. Проте, насамперед, 

необхідно дотримуватись вимог нормативно-право-

вих актів, які визначають методологічні підходи до 

обліку витрат, що є основним критерієм віднесення 

витрат до певного виду послуг, які надає установа. 

5. Висновки 

Отже, процес формування витрат і калькулюва-

ння собівартості одиниці послуг повинен відбува-

тись відповідно до потреб управління в інформації 

щодо доцільності понесених витрат, взаємозв’язку 

з їх економічною доцільністю та впливом на ре-

зультативність діяльності установи. Здійснюючи 

аналіз діяльності санаторно-курортних установ з 

огляду їх облікових аспектів, досліджено, що в 

умовах актуалізації управління витратами необхід-

но удосконалювати організацію та методику обліку 

витрат і калькулювання собівартості послуг. З цією 

метою запропоновано Робочий план рахунків бух-

галтерського обліку витрат, що дасть можливість 

належним чином визначати собівартість послуг, які 

надаються установами, а методика обліку прямих 

витрат надасть можливість обґрунтовано облікову-

вати витрати для потреб управління ними. 
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ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

Анотація. Визначено сутність економічного аналізу стійкого розвитку, його складові та розроб-

лено порядок застосування його методів до оцінки соціальної та екологічної діяльності підприємства. 
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ECONOMIC ANALYSIS OF THE STABLE ENTERPRISE DEVELOPMENT  

Summary. Main features of the economic analysis of stable enterprise development are determined, with 

basic components defined and the order of implementing its methods to the assessment of social and ecological 

enterprise’s activities being proposed. 

Keywords: analysis, stable development, assessment method 

 

1. Вступ 

Традиційна модель економічного зростання до 

кінця двадцятого століття вичерпала себе та по-

казала свою неефективність у подоланні назрілих 

глобальних проблем, що зумовило необхідність пе-

реходу до нової концепції економічного розвитку 

людства – стійкого розвитку. Визнання значимості 

та необхідності переходу сучасної економічної сис-

теми до принципів стійкого розвитку насамперед 

зумовлено важкими наслідками: 

- економічного характеру: світова фінансова 

криза (2008 р.), що спричинила недовіру бізнес-

структур та населення до банківських інститутів; 

неспроможність міжнародних організації та над-

державних утворень регіонального характеру вре-

гулювати боргову кризу держав, що поставило ряд 

країн Європейського союзу на межі дефолту (Грее-

ція, Італія); неспроможність держав та міжнарод-

них організацій врегулювати діяльність наддержав-

них бізнес-структур (транснаціональних корпора-

цій), що призводить до зниження їх ролі у відстою-

ванні економічних інтересів інших суб’єктів госпо-

дарювання та населення; 

- соціального характеру: зниження якості жи-

ття населення, зростання корумпованості в органах 

державної влади, відсутність системи відповідаль-

ності за порушення трудового законодавства, від-

сутність ціленаправленої соціальної політики під-

приємств, відсутність нормальної системи охорони 

праці та умов праці; 

- екологічного характеру: екологічна криза, 

яка проявляється в зміні кліматичних умов; еколо-

гічні катастрофи, які супроводжуються знищенням 

живих організмів, забрудненням водних, земельних 

і повітряних ресурсів. 

Все це вказує на неминучість переходу міжна-

родної та вітчизняної економіки до економіки стій-

кого розвитку, адже це єдиний шлях збереження 

людства від економічної нестабільності, соціальної 

нерівності та екологічної кризи. 

Перехід економічних відносин до принципів 

стійкого розвитку є неможливим без трансформації 

системи управління на різних рівнях економічної 

системи, особливо суб’єктів господарювання, які є 

основними споживачами природних і людських 

ресурсів й відповідно основними забруднювачами 

навколишнього природного середовища. Ефектив-

ність трансформації системи управління насампе-

ред обумовлює необхідність пошуку оптимальних 

систем аналітичного забезпечення. Адже, саме еко-

номічний аналіз дає можливість оцінити діяльність 

підприємства з позиції причинно-наслідкових зв’яз-

ків, виявлення яких дозволяє визначити резерви 

підвищення ефективності економічної, екологічної 

та соціальної діяльності. Це обумовлює актуаль-

ність наукового пошуку в сфері проблематики орга-

нізації та методики економічного аналізу еколо-

гічної та соціальної діяльності.  

“Економічний аналіз є засобом створення осно-

вного ресурсу нової економіки – інформації. На 

початку ХХІ ст. результативність діяльності будь-

якого суб’єкта господарювання стає все більшою 

мірою залежною від якості інформації, значна час-

тина якої формується саме в системі економічного 
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аналізу. В процесі аналітичного дослідження відбу-

вається створення нового якісно-змістовного зна-

ння на базі інтелектуальної переробки інформацій-

них масивів. Значна частка аналітичних робіт у 

межах підприємства (за твердженням більше 80 % 

осіб, які брали участь в анкетуванні) спрямована на 

системне та комплексне дослідження діяльності су-

б’єкта господарювання і розвиток структурних під-

розділів для забезпечення найбільш повного вико-

ристання та приросту його економічного потенціа-

лу. Тим самим задовольняються внутрішні потреби 

оперативного, короткострокового і довгостроко-

вого управління (результати такого аналізу, як 

правило, є конфіденційними)” [1, с. 160].  

2. Огляд літературних джерел і публікацій 

Питання розвитку економічного аналізу стали 

об’єктом наукових досліджень вітчизняних і зару-

біжних вчених: Г. Дж. Александер, Х. Андерсон,  

М. І. Баканов, С. Б. Барнгольц, Дж. В. Бейлі, Й. Бутге, 

Л. А. Бернстайн, Ф. Ф. Бутинець, М. Бретт, Ю. Брігхем, 

М. Ван Бреда, Е. Веслоцька, Н. Р. Вейман, Л. Т. Гіля-

ровська, М. В. Дембінський, Р. Ентоні, Л. Л. Єрми-

лович, О.В. Єфімова, М. Єжемовська, І. П. Житна,            

І. І. Каракоз, Т.Р. Карлін, М.З. Кауфман, Л. М. Кін-

дарцька, В. В. Ковальов, Т. М. Ковальчук, Л.І. Кравченко, 

І. Д. Лазаришина, Л. А. Лахтіонова, Б. М. Литвин, 

Ч. Лі, М. П. Любишин, В. Мак Кензі, А. Ш. Маргуліс, 

Ю. П. Маркік, В. М. Мельник, Є. В. Мних, Б. Нідлз, 

О. В. Олійник, І. І. Поклад, Л. О. Примостка,                

М. З. Рубінов, Г. В. Савицька, В. К. Савчук, В. І. Сам-

борський, В. І. Стражев, В. Скочилаз, Д. Стоун,         

С. К. Татур, Р. Томас, І. Д. Фаріон, Ю. С. Цаль-

Цалко, М. Г. Чумаченко, Г. Харман, Е. Хелферт,         

А. Д. Шеремет, С. І. Шкарабан.  

Проте, дані дослідження були зорієнтовані на 

розвиток теорії та методології економічного аналізу 

як засобу прийняття ефективних економічних рі-

шень у сфері економічного розвитку підприємства, 

підвищення його фінансового стану, розвитку 

інвестиційної привабливості. Економічний аналіз 

соціальної та екологічної діяльності як окремий 

об’єкт дослідження не розглядався. Окремим пита-

нням розвитку організаційно-методичного інстру-

ментарію економічного аналізу соціально-еколого-

економічної ефективності діяльності підприємств 

присвячені праці вітчизняних і зарубіжних вчених, 

серед яких питання економічного аналізу екологіч-

ної діяльності розглядали В. О. Аніщенко, В. Г. Мар-

гасова, В. М. Бронос, І. В. Мамчук. 

3. Сутність економічного аналізу стійкого 

розвитку діяльності підприємства 

“Економічний аналіз є прикладною економіч-

ною наукою та практичною діяльністю з відповід-

ними системо утворюючими ознаками. Економіч-

ний аналіз як прикладна функціональна наука тісно 

взаємопов’язана із практикою: вивчає, розробляє, 

удосконалює методи отримання, обробки інфор-

мації про економічні явища та процеси, їх ста-

новлення та розвиток. Практика виступає:  

1) джерелом пізнання, адже існування еконо-

мічного аналізу викликано потребами практики;  

2) основою пізнання, його рушійною силою – 

пронизуючи весь процес наукового пізнання, почи-

наючи від емпіричного його рівня і до побудови 

абстрактних теорій, постійний рух від конкретного 

до абстрактного і у зворотному напрямі;  

3) фундаментальним спрямуванням (метою у 

загальному розумінні) – наукове пізнання відбу-

вається не заради самого себе, а для забезпечення 

регулювання економічних явищ та процесів, їх роз-

витку, підсилення позитивних тенденцій та ніве-

лювання негативів;  

4) складовою критерію істинності та цінності 

отриманого знання  (перевірка знання на істинність 

є складним і неоднозначним процесом), враховую-

чи постійну динамічність економічного середови-

ща” [1, с. 161]. 

Розвиток науки про економічний аналіз пов’я-

заний з поєднанням фундаментальних економічних 

положень, економічних теорії, методів і принципів. 

Це виступає основою формування теоретико-мето-

дологічних основ дослідження господарської діяль-

ності підприємства та обумовлює особливості нор-

мативно-правового регулювання організації і мето-

дики економічного аналізу на підприємствах. 

Як інструмент пізнання економічної дійсності 

економічний аналіз виник ще у давні часи. В Украї-

ні економічний аналіз як наука сформувався в 

радянський період. Бурхливе зростання науково-

технічного прогресу і посилення економічної робо-

ти в організаціях сприяло диференціації наук, в ре-

зультаті чого відбулося виділення економічного 

аналізу від бухгалтерського обліку. Надалі розви-

ток економічного аналізу як самостійної галузі 

знань, функції управління та елементу господарсь-

кого механізму відбувалося на основі органічного 

поєднання елементів економіки, техніки і техноло-

гії виробництва, застосування економіко-матема-

тичних методів, засобів механізації та автомати-

зації аналітичних розрахунків. 

В умовах централізовано-планової економіки 

присутній розподіл економічного аналізу на політ-

економічний і аналіз господарської діяльності, який 

поділено на економічний аналіз функціонування 

суб’єктів господарювання: економіки в цілому, ре-

гіону, галузі, підприємства. 

До основних характеристик аналізу в централі-

зовано-планової економіці належать: ретроспектив-

ність аналізу господарської діяльності; орієнтація 

аналізу на оцінку виконання планових завдань за 

різними показниками і детермінований факторний 

аналіз; комплексність оцінки різнорідних сторін 

діяльності підприємства; використання в якості 

інформаційної бази даних бухгалтерського й опе-

ративного обліку. 

В умовах централізовано-планової економіки 

основна мета економічного аналізу полягала в 

обґрунтуванні напруженості плану, контролі за 

його виконанням, сприянні зміцненню господарсь-

кого розрахунку і посиленні режиму економії, бо-

ротьби з втратами і безгосподарністю, з’ясуванні та 

вимірі причин відхилень, допущених при виконанні 
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планових завдань, оцінці діяльності виробничих 

колективів. 

Таким чином, у традиційній вітчизняній прак-

тиці аналіз господарської діяльності трактувався в 

більшій мірі як ретроспективний аналіз, роль якого 

з позиції перспективного управління була вельми 

умовна, а питання екологічного та соціального ана-

лізу не піднімалися зовсім. Взагалі питання стійко-

го розвитку не набуло поширення в економічній 

науці Радянського союзу. 

З розвитком ринкових відносин підприємства 

отримали господарську самостійність. Функціону-

вання їх у сформованих умовах призвело до поси-

лення відповідальності управління за прийняті рі-

шення в економічній, екологічній та соціальній 

сферах. Керівництву підприємств економічний ана-

ліз потрібен не тільки для вибору оптимальних 

управлінських рішень, а й для розробки сценаріїв 

майбутнього стійкого розвитку підприємства. 

Таким чином, з переходом до ринкових відно-

син ситуація змінилася. В умовах жорсткої конку-

ренції, коли підприємства діють на свій страх і 

ризик, успішна діяльність можлива лише при во-

лодінні своєчасною та достовірною інформацією, 

що дозволяє приймати оптимальні управлінські рі-

шення, у тому числі, пов’язані зі стійким розвитком 

підприємства у віддаленому майбутньому.  

Задоволення зростаючих інформаційних потреб 

менеджменту з метою обґрунтування та прийняття 

управлінських рішень є однією з основних завдань 

економічного аналізу, для проведення якого менед-

жер повинен мати науково обґрунтовані методи, 

методики та технічні засоби. 

Функціонування підприємства в ринкових умо-

вах в контексті забезпечення стійкого розвитку 

передбачає підвищення ефективності виробництва, 

конкурентоспроможності продукції, активізації під-

приємництва, забезпечення екологічної та соціаль-

ної безпеки і т.п. Найважливіша роль у реалізації 

цих завдань відводиться економічному аналізу, як 

основі прийняття управлінський рішень у сфері 

стійкого розвитку. 

Питання організаційного, інформаційного та 

методичного забезпечення економічного аналізу 

підприємства детально досліджуються в спеціаль-

ній економічній літературі, але досі немає одно-

значної думки про зміст, призначення та методику 

проведення економічного стійкого розвитку діяль-

ності підприємства. 

Специфічною особливістю аналізу стійкого 

розвитку діяльності підприємств є те, що, на відмі-

ну від фінансового аналізу, проведеного за загаль-

ними методиками, на процедури такого аналізу 

впливають техніко-економічні особливості органі-

зації, які визначають умови технологічного про-

цесу, напрями використання природних ресурсів та 

трудового потенціалу. 

“Сучасне підприємство є структурою, яка реа-

лізує через свої технології та системи управління 

ідеологію технічної культури. Однак, щоб екологі-

зувати технології та систему управління підприєм-

ством, необхідно розробити єдині підходи до ана-

лізу екологічного стану підприємства. Екологічно 

безпечні підприємства повинні відповідати наступ-

ним вимогам: ефективність споживання ресурсів; 

низький рівень енергоспоживання; мінімум забруд-

нюючих речовин; мінімум відходів виробництва” 

[3, с. 40] 

При переході концепції з теоретичного аспекту 

у стратегію суспільного розвитку неминуче постає 

питання про критерії, показники, індикатори, що 

дають можливість здійснювати вимірювання, моні-

торинг, оцінку та аналіз темпів і ефективності руху 

у напряму до досягнення цілей стійкого розвитку і, 

в разі необхідності, коригувати загальну політику 

таким чином, щоб направити розвиток у потрібне 

русло, що забезпечує його стійкість. Тому важливу 

роль відіграє модифікація традиційної системи 

показників, орієнтованої на природне виробництво 

і доповнення її показниками, що з’явилися завдяки 

розробці концепції стійкого розвитку. 

Через систему показників і управлінських рі-

шень, можливий перехід до керованого стійкого 

розвитку різних об'єктів, у тому числі підприємства 

як соціо-еколого-економічної системи, що є основ-

ною ланкою економіки. Економічний аналіз, на 

думку проф. О. В. Олійник, “є система, що відоб-

ражає процес впливу на дійсність, тобто як вид 

діяльності, формує спосіб використання суб’єктом 

властивостей об’єктів та взаємовідносин між ними 

при вирішенні завдань управління за допомогою 

взаємозв’язку відповідних методів, організаційних 

форм, технологій” [2, с. 45]. 

Таким чином, з’являється взаємозв’язок між 

всіма управлінськими рівнями, що дозволяє гармо-

нізувати стійкий розвиток на всіх цих рівнях. Сис-

тема показників повинна ділиться на екологічні, 

економічні, соціальні, а також на основні, додаткові 

і ключові показники. Основні показники характерні 

для більшості компаній, наприклад, утворення від-

ходів. Додаткові відображають індивідуальні аспек-

ти діяльності компанії, наприклад, викиди специ-

фічного забруднюючої речовини в атмосферу. Із 

загального числа основних і додаткових показників 

підприємства виділяють ключові показники, які 

найчастіше змінюються залежно від змін цілей 

підприємства. Зазвичай, такі ключові показники 

вибираються на рік. У їх число періодично можуть 

потрапляти показники, що не входять ні в число 

основних, ні в число додаткових показників. Такі 

показники виникають через нові умови (законодав-

чих, економічних причин, тощо), в яких виявля-

ється підприємство, і можуть бути або тимчасо-

вими, або пізніше увійти в число основних чи до-

даткових показників.  

У сучасних економічних умовах економічний 

аналіз набув стійкого розвитку і служить основним 

інструментом оцінки функціонування підприємств. 

Аналіз стійкого розвитку підприємств сьогодні має 

свою специфіку. Це пов’язано із зростаючим впливом 

зовнішнього середовища на роботу підприємства. 

Вищевикладене дозволяє визначити сутність 

економічного аналізу стійкого розвитку, як аналізу 

економічної, соціальної та екологічної діяльності 
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підприємства, який дозволяє оцінити вплив діяль-

ності підприємства на навколишнє середовище і 

суспільство шляхом оцінки ефективності викорис-

тання ресурсів підприємства для мінімізації еколо-

гічної шкоди, максимізації соціальної забезпече-

ності на основі встановлених причинно-наслід-

кових зв’язків, результати якого використовуються 

управлінням для вироблення поточних і перспек-

тивних управлінських рішень у сфері стійкого роз-

витку. 

4. Теоретичні складові та етапи економічного 

аналізу стійкого розвитку діяльності 

підприємства 

Даний вид економічного аналізу пропонуємо 

розглядати в трьох напрямах - аналіз економічної 

діяльності, аналіз соціальної діяльності та аналіз 

екологічної діяльності. У сучасній економічній нау-

ці перший напрям є розробленим та ефективно 

використовується в економічній практиці при прий-

няття управлінських рішень, а ось аналіз соціальної 

та екологічної діяльності сьогодні знаходиться в 

нерозвиненому стані. 

Визначення теоретичної складових таких видів 

аналізу розглянемо з позиції мети, завдань, предме-

ту, об’єкту, принципів і методів (табл. 1).  

 

Наступним кроком у розвитку економічного 

аналізу стійкого розвитку має стати порядок прове-

дення його за екологічним та соціальним напря-

мами, в рамках якого необхідним є формування 

інформаційної бази за всіма елементами соціальної  

та екологічної політики підприємства. 

Інформаційною базою економічного аналізу 

стійкого розвитку діяльності підприємства є  масив 

різнопланових даних, який характеризує соціальну 

та екологічну діяльність суб’єкта господарювання. 

 

Таблиця 1 

Теоретичні складові аналізу стійкого розвитку в розрізі економічного аналізу екологічної та 

 соціальної діяльності підприємств 

 

Положення  Аналіз екологічної діяльності Аналіз соціальної діяльності 

Сутність  Аналіз діяльності підприємства направлений на 

виявлення впливу господарської діяльності під-

приємства на природне навколишнє середови-

ще, напрями використання природних ресурсів 

та ефективність проведення соціальної політики 

для прийняття управлінських рішень у приро-

доохоронній сфері  

Аналіз діяльності підприємства направ-

лений на встановлення ефективності со-

ціальної політики в напрямі використа-

ння людського капіталу, соціальних акти-

вів, трудових ресурсів з метою прийняття 

управлінських рішень в соціальній сфері 

Мета  Встановлення причинно-наслідкових зв’язків 

стану екологічної діяльності підприємства для 

інформаційного забезпечення управлінських 

рішень у сфері стійкого розвитку  

Встановлення причинно-наслідкових 

зв’язків соціальних заходів на підпри-

ємстві для інформаційного забезпечення 

прийняття соціально-економічних рішень 

у контексті стійкого розвитку  

Завдання  - забезпечення процесу прийняття еколого-

економічних рішень 

- надання керівництву інформації для вирі-

шення екологічних завдань, встановлених 

екологічною політикою  

- забезпечення процесу прийняття управ-

лінських рішень у соціальній сфері 

- надання керівництву інформації для ви-

рішення соціальних завдань, встанов-

лених соціальною політикою  

Предмет  Зміст та склад інформаційних потоків про 

минулі, теперішні та майбутні господарські 

операції, пов’язанні з охороною навколиш-

нього середовища, використанням природ-

них ресурсів та використанням ресурсів 

підприємства для екологічних цілей  

Зміст та склад інформаційних потоків про 

минулі, теперішні та майбутні госпо-

дарські операції, пов’язанні з соціаль-

ними заходами, використанням трудових 

ресурсів, людського капіталу та викорис-

танням ресурсів підприємства для соці-

альних  цілей  

Об’єкт  Сукупність господарських процесів та їх 

результатів на підприємстві, направлених на 

досягнення цілей екологічної політики  

Сукупність господарських процесів та їх 

результатів на підприємстві, направлених 

на досягнення цілей соціальної політики  

Принципи  - системності 

- економічності 

-  послідовності 

- оптимальної деталізації 

- об’єктивності 

- комплексності 

- науковості 

Методи  Загально наукові та спеціальні методи економічного аналізу (фінансового аналізу, 

техніко-економічного аналізу, управлінського аналіз) 
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Процес економічного аналізу стійкого розвитку 

діяльності підприємства має ряд послідовних ета-

пів, характеристика яких наведена в табл. 2. 

Запропонований порядок здійснення економіч-

ного аналізу є варіативним.  

Кожен етап може змінюватися в залежності від 

поставлених аналітичних задач, ступеня деталізації 

інформації, а також галузевої приналежності під-

приємства. 

Методика економічного аналізу стійкого роз-

витку підприємства спрямована на забезпечення 

економічного обґрунтування природоохоронних та 

соціальних заходів. Проектований та планований 

комплекс природоохоронних і соціальних заходів 

основний на екологічній та соціальній політиках 

повинен забезпечувати досягнення цілей, ефектив-

ність яких визначається на основі запропонованого 

порядку економічного аналізу:  

а) дотримання нормативних вимог до якості 

навколишнього середовища, охорони праці та со-

ціального захисту працівників, що відповідають 

інтересам всіх учасників господарських відносин;  

 

Таблиця 2 

Етапи економічного аналізу стійкого розвитку діяльності підприємства 

 

Етап Економічний аналіз екологічної діяльності 
Економічний аналіз соціальної 

діяльності 

1. Визначення мети, 

суб’єктів та об’єктів 

економічного аналізу 

Мета. Оцінка екологічної діяльності підпри-

ємства, визначення ефективності використа-

ння природних ресурсів, ресурсів підприєм-

ства, задіяних у заходах екологічної спря-

мованості. 

Особливі об’єкти: природні ресурси, витрати 

та доходи від звичайної та надзвичайної 

діяльності, квоти (дозволи на викиди забруд-

нюючих речовин), біологічні активи, продук-

ція без ГМО, виробництво (вирощування) 

екологічно-чистої продукції. 

Загальні об’єкти: необоронні активи (основ-

ні засоби, інші необоротні матеріальні акти-

ви, нематеріальні активи, довгострокові фі-

нансові інвестиції екологічного призначення) 

оборотні активи (виробничі запаси, МШП 

екологічного призначення), власний капітал 

та забезпечення зобов’язань (фонди екологіч-

ного призначення), зобов’язання (екологічні 

зобов’язання), витрати та доходи (екологічні 

витрати та доходи). 

Суб’єкти: економічна служба підприємства 

(аналітична група, в складі якої є спеціалісти 

з природоохоронних заходів), екологічна 

служба підприємства, служба економічної 

безпеки 

Мета: Оцінка соціальної діяльності 

підприємства, визначення ефективно-

сті використання трудових ресурсів, 

людського капіталу, ресурсів підпри-

ємства, задіяних у соціальних захо-

дах. 

Особливі об’єкти: людський капітал, 

витрати на охорону праці, соціальний 

пакет, оплата праці, соціальні заходи. 

Загальні об’єкти: необоронні активи 

(основні засоби, інші необоротні ма-

теріальні активи, нематеріальні акти-

ви, довгострокові фінансові інвестиції 

соціального призначення) оборотні 

активи (виробничі запаси, МШП соці-

ального призначення), власний капі-

тал та забезпечення зобов’язань (фон-

ди соціального призначення), зобов’я-

зання (соціальні зобов’язання), витра-

ти та доходи (соціальні витрати та до-

ходи) 

Суб’єкти: економічна служба підпри-

ємства (аналітична група, в складі якої є 

спеціалісти з соціальної роботи), со-

ціальна служба підприємства, відділ 

кадрів, служба економічної безпеки 

2. Збір інформації, 

попередня перевірка її 

достовірності 

Планові показники, технічні паспорти, дані 

бухгалтерського обліку в розрізі зазначе-

них вище об’єктів, висновки аудиторів, 

висновки внутрішніх контролерів, аналі-

тичні записки про оцінку екологічної ді-

яльності в попередні періоди  

Планові показники, положення з охо-

рони праці, кадрові положення, дані 

бухгалтерського обліку за встановлени-

ми об’єктами, висновки аудиторів, вис-

новки внутрішніх контролерів, аналі-

тичні записки про оцінку екологічної 

діяльності в попередні періоди 

3. Застосування 

конкретної методики 

економічного аналізу 

Застосовується розроблена на підприємстві методика економічного аналізу, яка 

включає застосування методів економічного аналізу в залежності від особливостей 

галузевої приналежності підприємства, положень екологічної та соціальної 

політики, виробничого процесу  

4. Узагальнення ре-

зультатів та їх інтер-

претація 

Результативним документом проведення економічного аналізу є аналітична записка, 

яка складається з трьох розділів: економічний, екологічний та соціальний. За 

кожним з них даються рекомендації щодо виявлених резервів підвищення 

ефективності діяльності підприємства в напрямі стійкого розвитку  
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б) отримання максимального економічного 

ефекту від поліпшення стану навколишнього сере-

довища та соціальної сфери, заощадження природ-

ного капіталу і більш повного використання при-

родних та трудових ресурсів. 

Ступінь досягнення названих цілей визначаєть-

ся за допомогою показників загального виробничо-

економічного, еколого-економічного та соціально-

економічного результатів діяльності підприємства в 

контексті забезпечення стійкого розвитку. При еко-

номічному обґрунтуванні систем природоохоро-

нних заходів повинен дотримуватися комплексний 

підхід, що пропонує: 

а) можливе більш повне охоплення всіх пози-

тивних (а також негативних, якщо вони виникають) 

 

 ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА АПК 

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНОЇ  

ДІЯЛЬНОСТІ 

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Економічний аналіз основних засобів  

Соціального призначення  Екологічного призначення  

Коефіцієнт надходження, коефіцієнт оновлення, коефіцієнт вибуття, коефіцієнт зношеності, частка основних 

фондів соціального та екологічного призначення  в загальній вартості основних засобів, питома вага основних 

засобів соціального та екологічного призначення в загальній вартості активів, коефіцієнт пропорційності, 

фондовіддача, фондомісткість 

Економічний аналіз виробничих запасів  

Соціального призначення  Екологічного призначення  

Аналіз структури виробничих запасів, аналіз динаміки виробничих запасів, показники матеріаломісткості, 

матеріаловіддачі, аналіз надходження виробничих запасів, аналіз витрачання виробничих запасів, аналіз втрат від 

природного убутку  

Економічний аналіз собівартості продукції  

Соціальна частина  Екологічна частина  

Структура екологічних та соціальних витрат у собівартості продукції, питома вага соціальних та екологічних 

витрат в собівартості продукції, ліміт екологічних та соціальних витрат  

Аналіз трудових ресурсів   Аналіз природних ресурсів  

Аналіз забезпечення підприємства трудовими 

ресурсами, аналіз обороту та плинності робочої сили, 

аналіз продуктивності праці, аналіз трудомісткості, 

аналіз технічного оснащення, аналіз фонду оплати 

праці. 

Ресурсоємність, ресурсовіддача, питома вага вират на 

природні ресурси в собівартості продукції, коефіцієнт 

використання ресурсів, енергомісткість, структура 

природних ресурсів, питома вага природних ресурсів в 

активах підприємства  

Оцінка впливу екологічних та соціальних втрат на фінансові результати  

Прибуток від соціальних та екологічних заходів (показники динаміки та структури), питома вага соціальних та 

екологічних витрат у структурі витрат діяльності 

 

 

Рис. 1. Методичні прийоми здійснення економічного аналізу стійкого розвитку діяльності підприємства 
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економічних, соціальних та екологічних наслідків, 

реалізації положень соціальної і облікової політик; 

б) можливо більш повне охоплення витрат, по-

в'язаних із соціальною та екологічною діяльністю 

підприємства; 

в) врахування фактора часу при оцінці витрат і 

результатів соціальних та екологічних заходів. 

Економічна ефективність соціальної та еколо-

гічної політики підприємства визначається з метою: 

а) встановлення результатів витрат на запобіжні та 

захисні заходи; б) характеристики фактичної і пла-

нованої ефективності витрат на підприємствах;        

в) прийняття рішень про черговість проведення со-

ціальних та екологічних заходів різних напрямів. 

Для визначення такої ефективності необхідним є 

порядок застосування методик економічного ана-

лізу до соціальної та екологічної діяльності. Для 

цього більш детальніше розглянемо 2 етап у за-

пропонованому порядку, а саме – надамо характе-

ристику використовуваним методикам економіч-

ного аналізу стійкого розвитку діяльності підпри-

ємства в розрізі визначених об’єктів на 1-му етапі 

(рис. 1).  

Запропоновані методичні рекомендації дозво-

лять вирішити проблеми управління стійким роз-

витком підприємства як соціально-еколого-еконо-

мічної системи. Запропонована методика призна-

чена для визначення стану екологічної та соціаль-

ної діяльності підприємства для забезпечення його 

стійкого розвитку. Дозволяє економічно обґрун-

тувати підприємствам основні етапи досягнення 

цілей економічної та соціальної політики, а також 

оцінити ефективність здійснюваних заходів у сфері 

охорони навколишнього середовища та соціального 

благополуччя.  

Обґрунтування і прийняття тактичних та страте-

гічних рішень за результатами проведеного еконо-

мічного аналізу стійкого розвитку підприємства в 

відповідності до запропонованого методичного під-

ходу дозволить підвищити ефективність управління 

господарською діяльністю та виконання цілей еко-

номічної і соціальної політки.  

Таким чином, розроблена методика економіч-

ного аналізу є кінцевим етапом інформаційного за-

безпечення прийняття управлінських рішень у сфе-

рі стійкого розвитку, адже запропонований порядок 

та комплекс методичних прийомів дозволяє комп-

лексно оцінити господарську діяльність підпри-

ємства не лише з економічної, але й соціальної та 

екологічної точки зору.  

5. Висновки 

На основі проведеного дослідження підходів до 

економічного аналізу та, зважаючи на особливості 

стійкого розвитку підприємства, з’ясовано зміст 

економічного аналізу стійкого розвитку - це аналіз 

економічної, соціальної і екологічної діяльності 

підприємства, який дозволяє оцінити вплив діяль-

ності підприємства на навколишнє середовище та 

суспільство, шляхом оцінки ефективності викорис-

тання ресурсів підприємства для мінімізації еко-

логічної шкоди, максимізації соціальної забезпече-

ності на основі встановлених причинно-наслідко-

вих зв’язків, результати якого використовуються 

управлінням для вироблення поточних і перспек-

тивних управлінських рішень у сфері стійкого розвитку. 

Визначено теоретичні складові економічного 

аналізу соціальної та екологічної діяльності (мета, 

завдання, предмет, об’єкт, принципи та методи). 

Обґрунтовано послідовність проведення економіч-

ного аналізу соціальної і екологічної діяльності під-

приємства: визначення мети, суб’єктів та об’єктів 

економічного аналізу, збір інформації, попередня 

перевірка її достовірності, застосування конкретної 

методики економічного аналізу, узагальнення ре-

зультатів та їх інтерпретація. Запропонована мето-

дика призначена для визначення стану екологічної 

та соціальної діяльності підприємства для забез-

печення його стійкого розвитку. Дозволяє еконо-

мічно обґрунтувати підприємствам основні етапи 

досягнення цілей економічної та соціальної політи-

ки, а також оцінити ефективність здійснюваних за-

ходів у сфері охорони навколишнього середовища 

та соціального благополуччя.  
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1. Вступ  

Економічні відносини в умовах ринкової еко-

номіки вимагають від заготівельних підприємств не 

лише ефективної організації закупівель сільсько-

господарської продукції і сировини в агроформу-

ваннях і населення, а й ефективного налагодження 

процесу сортування, переробки і підготовки до про-

дажу заготовленої продукції. Першопричина акти-

візації даних процесів на суб’єкті господарювання 

– можливість тривалого зберігання і, як наслідок, 

вихід на ринок при найбільш оптимальному коли-

ванні ціни та попиту на товар, що призводить до 

отримання значно більшої суми доходу. Проте, 

здійснення операцій із сортування, переробки та 

підготовки продукції до продажу зумовлює виник-

нення відповідних витрат, а це ставить певні ви-

моги до організації бухгалтерського обліку та яко-

сті отримуваної інформації необхідної для  управ-

ління, що і є метою даного дослідження. 

2. Огляд досліджень і публікацій з даної теми 

Вагомий внесок у розробку теорії й організації 

бухгалтерського обліку з переробки, сортування та 

підготовки до продажу заготовленої продукції й си-

ровини внесли вчені Я. М. Баренгольц [1],              

О. В. Заєць, І. Д. Козак, М. Д Лебедєва, В. А. Лев-

ченко [5], П. К. Семенов [11], Н. В. Трушина [12],                   

Н. Г. Уварова та інші. Дослідження діяльності заго-

тівельно-переробних підприємств у ринкових умо-

вах вивчали П. О.Куцик [8, 9], В. О. Озеран [8, 9], 

В. І. Бачинський, Ю. А. Верига, Р. М. Воронко та 

інші. Проте, враховуючи сучасні умови господа-

рювання, дані питання потребують подальшого 

дослідження.     

3. Специфіка та групування витрат діяльності 

заготівельних підприємств 

Операційна діяльність заготівельних підпри-

ємств має свою специфіку, оскільки, об’єднує в со-

бі заготівлю (закупівлі) сільськогосподарської про-

дукції й сировини, її сортування, первинну пере-

робку, зберігання та підготовку до продажу. Від-

повідно, ведення бухгалтерського обліку має певні 

особливості, які застосовуються як у промисловості 

(первинна обробка та переробка продукції), так і в 

торгівлі (оптовій і роздрібній).  

Для належної організації обліку витрат, що 

пов’язані з сортуванням та переробкою продукції 

на заготівельному підприємстві, важлива науково 

обґрунтована їх класифікація та групування. З цією 

метою використовують такі групування: за місцем 

виникнення витрат (робоче місце, бригада, зміна, 

дільниця тощо); за видами продукції; за видами 

витрат (статті або елементи). 

За місцем виникнення витрат облік ведеться 

залежно від організаційної структури заготівельно-

переробного підприємства, за місцями виникнення  

витрат і центрами відповідальності. За видами чи 

групами однорідної продукції витрати групують 

для обчислення її собівартості. Для цього здійс-

нюють групування продукції, яка підлягає сор-

туванню чи переробці. 

Витрати на сортування чи переробку окремого 

виду продукції поділяються на дві великі групи:  

перша група – це витрати, які в момент їх ви-

никнення під час сортування чи переробки, можна 

віднести до конкретного продукту (прямі витрати); 

друга – якщо немає такої можливості (непрямі 

витрати). 

За результатами дослідження операційної ді-

яльності заготівельно-переробних підприємств, 

можна стверджувати, що більшість суб’єктів госпо-

дарювання не обґрунтовано завищують собівар-

тість переробленої продукції, що пов’язано з не-

належною класифікацією витрат і списанням ко-

рисних зворотних відходів.  

Під час групування витрат за їх видами  вико-

ристовується насамперед групування витрат за еле-
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ментами: матеріальні витрати (за винятком зворот-

них відходів); витрати на оплату праці; нарахува-

ння внесків на соціальне страхування; амортизація 

основних засобів; інші операційні витрати. Такий 

підхід до обліку витрат за видами продукції, яка 

сортується та переробляється, та економічними 

елементами, хоча й  має  важливе  значення,  але  не  

дозволяє  закріпити персональну відповідальність.  

4. Організаційні аспекти обліку  переробки, 

сортування та підготовки до продажу товарів 

заготівель  

Перед заготівельно-переробними підприємства-

ми постає завдання удосконалити процеси сорту-

вання і переробки продукції та знизити собівартість  

всіх її видів, що певною мірою залежить від ефек-

тивності організованого обліку витрат на такі опе-

рації, як основної функції системи управління під-

приємством. При цьому, на нашу думку, важливий 

аспект в організації обліку – це способи переробки 

сільськогосподарської продукції і сировини та значе-

ння окремих структурних підрозділів у даному тех-

нологічному процесі. 

Процес сортування і переробки продукції здійс-

нюється на підставі письмового розпорядження 

(наказу) керівника підприємства під контролем ма-

теріально-відповідальної особи (завідувача складу) 

[9, с. 123]. Сортування заготовленої продукції вклю-

чає усунення сміття, сортування картоплі, плодів та 

іншої продукції, калібрування плодів, консервуван-

ня, перебирання тощо [5, с. 103]. Переробка (пер-

винна обробка) продукції включає засолювання то-

матів і огірків; квашення капусти і яблук; сушіння 

фруктів, овочів та ягід; приготування варення; кон-

сервування; варіння; маринування грибів, усунення 

дефектів, виявлених на шкурах, обезжирювання 

шкір хутрової сировини, розморожування, дезін-

фекцію, промивку, класування вовни та інше [5, с. 

138]. 

Дослідження показують, що в заготівельних 

підприємствах відсутня регламентована документа-

ція операцій з переробки та сортування сільсько-

господарської продукції, яка відповідала б сучас-

ним вимогам щодо надання інформації системі 

управління, зокрема, в них не зазначається система 

показників щодо якості продукції. 

З метою належної організації обліку передачу 

продукції на сортування чи переробку доцільно 

оформляти актом чи видатковою накладною на 

внутрішнє переміщення. 

Кожне окреме сортування слід закінчувати у 

звітному місяці й  оформляти актом на сортування, 

в якому має відображатись назва продукції, що під-

лягає сортуванню, підстава для здійснення сорту-

вання; інформація про кількісно-сумову оцінку 

продукції, яка надійшла та вибула із сортування; 

кількість відходів; природних втрат і їх вартість; 

види та категорії продукції за якими  здійснювалось 

її сортування. Щодо операцій з переробки продук-

ції, то її слід оформляти відповідним актом. У ньо-

му, необхідно відображати назву та кількісно-су-

мову оцінку продукції, яка надійшла у переробку, 

назву і кількісно-сумову оцінку допоміжних мате-

ріалів; вихід готової продукції у відсотках та 

кількості; кількість відходів, розрахунок заробітної 

плати працівників, які здійснювали переробку про-

дукції. 

Вказані акти з необхідними первинними доку-

ментами подаються матеріально-відповідальними 

особами в бухгалтерію не пізніше наступного ро-

бочого дня після завершення відповідного процесу. 

Бухгалтерія підприємства здійснює контроль над 

правильністю складання актів і відповідністю вста-

новленим нормам виходу продукції, відходів і при-

родних втрат. Перевірені акти затверджується ке-

рівництвом заготівельного підприємства і є підс-

тавою для відображення даних операцій на рахун-

ках бухгалтерського обліку. 

Сільськогосподарська продукція і сировина 

одержана після сортування оцінюється за цінами, 

що відповідають новим сортам або новому якісно-

му стану; цінні відходи – за ціною можливої реалі-

зації. Відповідно за цими цінами ведуть і подаль-

ший облік розсортованої продукції [5, с. 103–104], а 

після завершення процесу переробки готова про-

дукція оприбутковується на склад за фактичною 

собівартістю або продажною вартістю.   

Відсутність, на даний час, єдиного підходу до 

вибору методики обліку витрат вимагає вирішення 

даної проблеми. В Україні теоретичні засади ме-

тодології обліку витрат визначені національними 

стандартами, де не враховано галузеві особливості 

того чи іншого виду діяльності, що призводить до 

появи різних підходів до організації бухгалтерсь-

кого обліку в суб’єктів господарювання. 

Так, куплена сільськогосподарська продукція і 

сировина, яка призначена для реалізації та перероб-

ки на заготівельні підприємства надходить на скла-

ди й відображається на рахунку 281 „Товари на 

складі”. З метою отримання інформації для потреб 

управління щодо руху запасів для підприємств за-

готівельної діяльності вважаємо за доцільне відкри-

ти у робочому плані рахунків субрахунки другого 

порядку: 2811 „Товари на складі призначенні для 

продажу”; 2812 „Товари на складі призначенні для 

сортування та переробки”; 2813 “Товари на складі, 

що пройшли переробку”. 

Понесенні витрати, які пов’язанні з сортува-

нням продукції відносять на витрати обігу та ві-

дображаються на рахунку 93 “Витрати на збут”. 

Відповідно, у робочому плані рахунків пропонуємо 

відкрити субрахунок 933 “Витрати на сортування 

продукції”, вартість відходів, які неможливо вико-

ристати в подальшому відображати  на субрахунку 

949 “Інші витрати операційної діяльності”. Переви-

щення вартості продукції, яка надійшла після сор-

тування, над вартістю продукції, яка направлена на 

сортування доцільно відображати на рахунку 719 

“Інші доходи операційної діяльності”. 

Оскільки переробка є виробничою діяльністю, 

то в обліку надходження продукції у переробку та-

кож можна відображати на рахунку 23 “Вироб-

ництво”, з відкриттям відповідного субрахунку 231 

“Переробка сільськогосподарської продукції та си-

ровини”. За дебетом рахунку накопичуються витра-
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ти, пов’язані з переробкою продукції: вартість про-

дукції і допоміжних матеріалів, витрати на оплату 

праці, амортизація основних засобів тощо. Сума, 

акумульована за дебетом рахунку, формує виробни-

чу собівартість переробленої продукції за мінусом 

відходів і природних втрат. У подальшому, переро-

блена продукція оприбутковується на субрахунку 

2813 “Товари на складі, що пройшли переробку”. 

5. Висновки 

Дослідження дають підстави стверджувати, що 

облік витрат із сортування та переробки сільсь-

когосподарської продукції на підприємстві має бу-

ти організований так, щоб інформація, яка надхо-

дила б для потреб управління була релевантною, а 

управлінський персонал мав можливість ефектив-

ніше здійснюватиме контроль за цими процесами 

та отримувати дані про суму витрат на переробку (у 

розрізі напрямів і статей витрат), які необхідні для 

визначення собівартості переробленої продукції. 

Удосконалення діючої організації бухгалтерського 

обліку, робочого плану рахунків і документування 

дасть змогу заготівельним підприємствам у режимі 

реального часу отримувати достовірну інформацію 

про формування собівартості продукції в процесі 

сортування, переробки і підготовки до продажу, що 

сприятиме проведенню аналізу економічної доціль-

ності здійснення ними даних процесів.  
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ШЛЯХ ДО БЕЗПЕКИ ХАРЧУВАННЯ 
 

Анотація. Впровадження у практику національних та гармонізованих до міжнародних стан-

дартів на харчову продукцію створює реальні можливості для стимулювання виробництва і поставку на 

ринок безпечних продуктів харчування. При цьому контроль за продуктами харчування є обов'язковою 

регуляторною процедурою, яка проводиться з дотриманням вимог стандартів з метою захисту прав 

споживачів та забезпечення гарантій якості. Вимоги до безпеки продуктів харчування набули особливого 

змісту в зобов'язаннях перед СОТ, учасником якої є Україна. Гармонізація національних стандартів та 

процедур сертифікації з відповідними міжнародними стандартами, а також впровадження їх у ви-

робництво, дозволяють забезпечити довіру споживачів продуктів харчування до виробників, які випус-

кають якісну, конкурентоспроможну продукцію, що безпосередньо впливає не тільки на пропозицію, а й 

на попит на ринку. 
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TO NOURISHMENT SAFETY 

Summary. The application of national and harmonized international standards in food production 

provides with real possibility for stimulation of production and retail sales of safe nutrition products. However, 

control of nutrition products is a compulsory regulative procedure that is being realized according to the 

requirements of standards with the aim of consumers’ rights protection and guarantees of quality. The 

requirements of nutrition products safety have got particular matter in WTO obligations taken by Ukraine. 

Harmonization of national standards and procedures of certification to corresponding international standards, 

their inculcation to production allows to ensure trust of the nutrition products consumers to manufacturers which 

produce qualitative, competitionable production that directly influence not only over supply but demand as well. 
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1. Вступ 

Якість є важливою складовою ринкової харак-

теристики товару. Одним із ключових економічних 

завдань у сучасних умовах господарювання є під-

вищення якості, а, відповідно, і безпечності вітчиз-

няної продукції, що сприяє підвищенню конкурен-

тоспроможності товаровиробників. На вирішення 

завдань якості пропонованих товарів націлена су-

купність таких заходів, як стандартизація, держав-

ний нагляд за якістю, організація контролю за про-

дукцією і сертифікація, включаючи системи управ-

ління якістю. Найважливішим засобом стабілізації 

та планомірного покращення асортименту та якості 

продукції є стандартизація. Особливістю її впро-

вадження на виробництві повинно стати заохоче-

ння вітчизняного виробника до добровільності зас-

тосування стандартів. При цьому важливим елемен-

том впливу на якість стає сертифікація продукції, 

що дозволяє підтвердити її відповідність визначе-

ним стандартам. Все це вимагає відстеження як са-

ме впровадження стандартів і сертифікації продук-

тів харчування впливає на ефективність цілісної 

системи управління якістю продукції. 

При виробництві, зберіганні і реалізації про-
дуктів харчування повинен функціонувати меха-
нізм оцінки та контролю якості не лише за продук-
тами харчування, а й за кормами, якими годують 
тварин, тваринною чи рослинною сировиною, з 
якої виготовляються продукти харчування, проце-
сом реалізації. Якісна оцінка не повинна бути спро-
щеною, тобто здійснюватись за вибраними вироб-
ником показниками, вона повинна включати і по-
казники якості й безпечності харчових добавок, за-
лишків ветпрепаратів та пестицидів, мікробіологіч-
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них показників відповідності технологічних пара-
метрів і т. ін. При цьому вітчизняні стандарти по-
винні забезпечити не лише підвищення якості про-
дукції і безпеки харчування, а й виконувати захис-
ну функцію національного споживача від неякісно-
го імпорту [6]. Тому виникає необхідність підтвер-
дження ефективності сертифікації продукції хар-
чування, якою регламентуються зобов'язання і від-
повідність по якості та безпечності продукції, що 
надає їй більшого попиту на ринку, а, відповідно, й 
авторитету та визнання виробнику. Метою дослід-
ження було узагальнити стандарти, які регламен-
тують виробничу практику з випуску якісних і без-
печних продуктів харчування, встановлюють вимо-
ги та рекомендації до методів контролю якості продук-
ції, управлінських процесів на виробництві, техно-
логій, що впливають не тільки на якість та безпеч-
ність продукції, а і на задоволення потреб споживачів. 

2. Аналіз останніх досліджень 
Питанням вдосконалення системи управління 

якістю продуктів харчування присвячено роботи 
таких вчених, як А. М. Лисенко [3], Б. Й. Пасхавер 
[4], П. Т. Саблук [7], Р. І. Тринько [8] та інших. Проте, 
цілий ряд питань, що представляють чинники та 
умови, які найсуттєвіше впливають на рівень якості 
продукції і безпеки харчування, а також розробка, 
впровадження і сертифікація систем управління якістю 
продукції, потребують детальнішого висвітлення. 

3. Напрями впровадження системи управління 

якістю на вітчизняних підприємствах 
Проблема оптимізації і підвищення якості та 

безпеки продуктів харчування вирішується на осно-
ві поєднання і використання інформації про потре-
би, товари, споживчу цінність, ефективність вироб-
ництва. Для виробників продукції підвищення яко-
сті проявляється у кращому використанні ресурсів, 
скороченні втрат від переробки, зростанні доходів 
від реалізації продукції підвищеної якості. Так, 
результати проведеного соціологічного дослідже-
ння 450 товаровиробників і переробників продукції 
м’ясного скотарства засвідчили, що якість вироб-
леної ними продукції найсуттєвіше впливає на ве-
личину попиту (22,5 % опитаних) після рівня купі-
вельної спроможності споживачів (52%) та високої 
ціни на продукцію (25,4 %). Для споживачів про-
дукції гарантії безпеки харчування проявляються у 
забезпеченні продукцією високої якості за прийнят-
ними цінами, у розширеному й оновленому асорти-
менті. Проведене опитування споживачів і покуп-
ців м’ясних виробів дозволяє зробити висновок, що 
основними чинниками обмеженого попиту на м’яс-
ні вироби є висока ціна (54,7 % опитаних 250 рес-
пондентів), незадовільна якість продукції (19,4 %) і 
вузький асортимент продукції (6,1 %). Решта скарг 
стосується незадовільного санітарного стану місць 
продажу продукції, неналежного обслуговування 
торговельним персоналом, важкодоступності і т. д.  

Слід зауважити, що для задоволення потреб 
споживачів і забезпечення безпеки харчування в су-
часних умовах уже недостатньо підтримувати лише 
якість кінцевої продукції, а необхідно встановлю-
вати вимоги до усіх елементів, що її забезпечують, 
тобто впроваджувати систему управління якістю. 

Провідні вітчизняні підприємства продуктового 
ланцюга при сертифікації продукції на відповід-
ність національним і міжнародним стандартам орі-
єнтуються на три основні напрямки впровадження 
системи управління якістю. Це розробка норматив-
ної документації на продукти харчування, що від-
повідає гармонізованим стандартам із міжнародни-
ми з їх впровадженням у практику виробництва. 
Даний напрямок пов’язаний з прямим державним 
регулюванням продовольчого ринку [3]. Другий 
напрямок пов'язаний із удосконаленням системи 
управління якістю і приведення її у відповідність 
до діючих міжнародних стандартів, звичайно із 
врахуванням специфіки конкретної галузі продово-
льчого напрямку. Цей напрямок дозволяє домогти-
ся упорядкованості діяльності підприємств. У свою 
чергу, перший і другий напрямки підсилюють про-
цес менеджменту. Він спрямований на поліпшення 
якості і безпечності продукції, яка виробляється і 
постачається на ринок харчових продуктів. Третій 
напрямок є більш складним. Він вимагає створення 
умов для функціонування системи якості, яка ба-
зується на стандартизації і сертифікації продукції. 
А це вказує, що рівень виробництва продукції по-
винен відповідати вимогам споживачів. Цей напря-
мок дозволяє отримати найбільшу ефективність від 
впровадженої системи управління якістю і є спри-
ятливим у повному обсязі для підприємств, які бу-
дують свою роботу з орієнтацією на якісну продукцію.  

4. Ефективність підприємств харчової та 

переробної промисловості за умов 

стандартизації виробництва 
Знання і робота із стандартами в умовах ринку 

дозволяє підприємствам ефективно здійснювати 
свою діяльність, уникати непередбачених затрат, 
мати визнання за випуск продукції високої якості. 
Все це формує гарантії виробника виробляти та 
поставляти на ринок якісну і безпечну продукцію. 
Підприємства продовольчого напрямку ПФ “Біла-
ки”, ТзОВ “Барком”, ЗАТ “Дрогобицький м'ясоком-
бінат” Львівської області, які виробляють продукти 
із м'яса у широкому асортименті мають розроблені 
свої критерії гарантій по відношенню до якості 
сировини, контролю її якості, технології переробки 
та якості готової продукції. І використовують вони 
свої гарантії при постачанні продукції споживачам, 
зводячи нанівець різні ризики щодо якісних харак-
теристик продовольчих товарів. Кваліфіковане від-
стеження складових гарантій якості і безпечності 
продукції забезпечують виробникам продукції і 
відповідний захист. 

Разом з тим, не слід виключати того, що навіть 
при досконалій організації виробництва харчових 
продуктів можуть виникати певні “ризики”, які мо-
жуть впливати на якість продукції. За таких умов 
треба бути професійно готовими і мати відповідний 
технологічний ресурс для усунення або мінімізації 
невідповідностей безпосередньо у ході виробництва. 
Така робота буде більш ефективною, ніж виявлення 
невідповідностей уже у процесі контролю готової 
продукції, призначеної для відправки споживачу. 

ПФ “Білаки” з багатьох питань організації ви-
робництва наближаються до належної виробничої 
практики. Колектив підприємства у своїй діяльно-
сті ставить чіткі цілі, а саме: 
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- співпраця із споживачами продукції, задово-
лення їх потреб з якості м'ясних виробів; 

- випуск конкурентоспроможної продукції за по-
казниками якості, безпечності й екологічної чистоти; 

- активна участь на ринку, утвердження авто-
ритету підприємства; 

- створення для колективу належних умов пра-
ці, що впливає на якість і продуктивність роботи. 

І дуже важливе завдання, над яким постійно 
працює керівництво підприємства, – це перебудова 
психології працюючих та модернізація виробниц-
тва до вимог сьогодення. На підприємстві створю-
ються умови для постійного самовдосконалення і 
навчання персоналу. 

Підприємство ТзОВ “Барком” має мережу фір-
мових магазинів практично в усіх областях Украї-
ни. Понад 90 % виробленої власної продукції реалі-
зується через фірмову торгівлю. За таких умов збу-
ту продукції підприємство гарантує її якість. 

Діяльність ПФ “Білаки”; ТзОВ “Барком” спря-
мована на задоволення споживачів якісною продук-
цією, розширення сегменту ринку, плідну співпра-
цю із виробниками сировини, які інтегруються із 
названими підприємствами. Утвердження гарантій 
якості і безпечності продукції сприяє й тому, що на 
кожне робоче місце визначені конкретні критерії 
кваліфікаційних вимог, які враховують й обізна-
ність працюючих з новими технологіями виробни-
цтва харчових продуктів. Тому основні спеціалісти 
постійно навчаються управлінню персоналом, ме-
неджменту, маркетингу, який дає відповіді прак-
тично на всі питання ринкових відносин, а також 
вивчення й адаптацію стандартів до умов свого під-
приємства. Це змінило відношення працівників до 
вдосконалення виробництва. 
5. СОТ й об’єктивні передумови стандартизації 

продовольчого підкомплексу України 
Відповідно до Указу Президента України “Про 

заходи щодо розвитку продовольчого ринку та 
сприяння експорту сільськогосподарської продукції 
та продовольчих товарів”, на підприємствах хар-
чової та переробної промисловості активізувалась 
робота по впровадженню стандартів, у тому числі і 
гармонізованих до міжнародних. 

Із вступом України в СОТ відкриваються спри-
ятливі можливості для удосконалення стандарти-
зації у продовольчому підкомплексі, у тому числі і 
в сфері міжнародної стандартизації. При цьому 
важлива роль відводиться відповідності продоволь-
чих товарів, які випускаються вітчизняними під-
приємствами, світовому конкурентоспроможному 
рівню. Стає зрозумілим і те, що практична реаліза-
ція таких можливостей пов'язана з активним вико-
ристанням досягнень науки та передового досвіду. 
Саме міжнародні стандарти і, гармонізовані до них, 
національні на сучасному етапі розвитку економіч-
них відносин відображають науковий і технічний 
досвід різних країн, який стає доступним для впро-
вадження на підприємствах продовольчого підком-
плексу України. Ця робота мала б здійснюватись 
наступним чином. На всіх стадіях технологічного 
циклу конкретної продукції доцільно проводити 
роботи, пов'язані із дослідженням, оцінкою її якості 
в порівнянні з аналогічною продукцією, яка випус-
кається в інших країнах. Щоб запобігти випуску 

продукції, яка не користується попитом необхідно 
обов'язково враховувати вимоги стандартів, які є 
основою оцінки відповідності продуктів харчува-
ння при їх сертифікації. 

Необхідним у забезпеченні безпеки харчування 
є і відстеження економічної доступності якісних 
продовольчих товарів, їх належне виробництво і 
використання. У цьому необхідно виділити наступ-
ні пріоритети:  

1. Доступність якісних, безпечних продуктів 
харчування.  

2. Менеджмент: впровадження його принципів 
у галузі виробництва продовольчих товарів.  

3. Якість: підвищення професійного рівня пра-
цюючих і перехід від контролю якості до гаран-
тованого забезпечення якості.  

4. Розробка сучасних проектів і технологічних 
рішень з випуску якісних, безпечних продуктів харчування.  

5. Навчання спеціалістів з орієнтацією їх на 
розробку і впровадження сучасних програм (проек-
тів) з виробництва якісних, безпечних продуктів 
харчування у широкому асортименті. 

За останні роки ринок продовольства пройшов 
шлях від дефіциту до насичення. До переліку хар-
чових продуктів, які підлягають обов'язковій серти-
фікації в Україні належать: харчові суміші, плодові 
та ягідні консерви, консерви овочеві, овочево-пло-
дові, овочево-м'ясні, консерви м'ясні, продукти мо-
лочні, у т.ч. сухі для дитячого харчування, продук-
ти молочні згущені, сири сичужні тверді, напів-
тверді, масло вершкове, вершково-рослинне, марга-
рини, олії харчові різні, цукор-пісок, шоколад, цу-
керки, цукристі кондвироби, борошняні кондви-
роби, консерви плодові, ягідні, цитрусові, соки, на-
пої, консерви рослинні, соуси, приправи, спеції, во-
ди мінеральні, ковбаси копчені, напівкопчені, ва-
рені, сирокопчені, сиров'ялені, продукти із свини-
ни, яловичини, м'яса інших тварин та птиці, консер-
ви м'ясні і м'ясорослинні, риби, концентрати хар-
чові [5]. Якісні показники цих продуктів регламен-
тують понад 250 діючих в Україні ДСТУ, ГСТУ, 
СОУ, ТУУ, практично половина з яких гармонізо-
вані до вимог міжнародних стандартів, які закла-
дені в процедури системи управління якістю про-
дукції. Самі ж вимоги до систем управління якістю 
установлені в гармонізованому стандарті ДСТУ / 
ISO ІЕС 17025:2006:9001:2009. Цей стандарт роз-
роблено і введено у дію із урахуванням принципів 
управління якістю продукції, сформульованих в 
ISO 9000. Сьогодні в Україні є достатня база нор-
мативних документів, регламентуючих параметри 
виробництва якісних харчових продуктів. І не тіль-
ки. Стандарти мають стати складовою при форму-
ванні стратегії підприємства в частині впровадже-
ння нових технологій, методів контролю якості, 
удосконалення системи управління якістю, рекон-
струкції виробництва до сучасного рівня, техніч-
ного і технологічного оснащення і т. д. А також 
враховувати, що робота із споживачем — це склад-
ний діалектичний процес. Тільки якісні продукти 
харчування задовольняють запити споживачів і за-
хист їх прав.  

6. Висновки 
Проведене дослідження дозволяє зробити декі-

лька висновків:  
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- безпека харчування базується на чіткому 
дотриманні стандартів на виробництво якісних про-
довольчих товарів.  

- стандартизація виробництва безпечних про-
довольчих товарів є складовою системи управління 
підприємств, що орієнтує їх на ефективне функціо-
нування, одержання прибутку від реалізації якісної, 
безпечної продукції харчування і задоволення за-
питів споживачів. Стандарти, в тому числі гармоні-
зовані до міжнародних, результативно впливають не 
тільки на технологічні процеси, а й на управлінські 
функції. Впровадження стандартів у виробництво 
дозволяє своєчасно усувати невідповідності й недо-
ліки в організації виробництва та дистриб'юції. 

- на сертифікованих підприємствах підвищу-
ється відповідальність персоналу за випуск якісної і 
безпечної продукції, поліпшується управління ви-
робництвом завдяки стандартизації технологічних 
операцій, виробничих процесів, поліпшення спів-
праці між керівниками і спеціалістами всіх рівнів, а 
також між виробниками і споживачами продуктів 
харчування. 
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НАПРЯМИ ТА МЕХАНІЗМИ СПІВПРАЦІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ 

ТОРГОВЕЛЬНИХ ТА ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ НА 

АВТОМОБІЛЬНОМУ РИНКУ 
 

Анотація. Пропонується комплексна форма співпраці автомобільних посередників з фінансовими 

партнерами, застосування якої має на меті як удосконалення економіко-організаційного механізму 

діяльності самих посередників, так і вирішення задач, які постають перед фінансовими партнерами. 

Ключові слова: дистрибутор, дилер, фінансові посередники, співпраця, партнерські взаємовідносини 

Prytsyuk L. 

DIRECTIONS AND MECHANISMS OF COLLABORATION OF 

SPECIALIZED TRADE AND FINANCIAL MEDIATORS IN  

THE AUTO MARKET 

Summary. The integrated form of cooperation of car brokers with financial partners is suggested, with 

the aim of improvement of both economic and organizational mechanisms of the mediators’ activity and solution 

of the problem faced by the financial partners.  
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1. Вступ 

Основою для взаємодії фінансових та автомо-

більних посередників є передусім їхні спільні цілі 

та інтереси. Такими цілями провідні вчені [1] вва-

жають забезпечення прибуткової діяльності та зрос-

тання відповідних показників у майбутньому, збіль-

шення частки ринку, підвищення конкурентоспро-

можності. Роль фінансового сектору надалі зроста-

тиме, оскільки саме це призводить до ,,…формува-

http://www.zakon1.rada.gov.ua/
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ння основ економічного піднесення та зростання 

внутрішнього валового продукту” [1].  

Посередники автомобільного ринку задля зрос-

тання обсягів реалізації продукції зацікавлені у пос-

тійній співпраці з банківськими установами, лізин-

говими і страховими компаніями. Забезпеченню 

продуктивної діяльності між спеціалізованими на 

торгівлі автомобілями торговельними посередника-

ми та фінансовими посередниками сприятиме ство-

рення інформаційно-аналітичних центрів, які мо-

жуть бути як самостійними одиницями, так і входи-

ти до структури посередників автомобільного ринку.  

Тому необхідним та актуальним є вивчення пи-

тань, що стосуються власне взаємодії цих суб’єктів 

спеціалізованого ринку, змісту й елементів органі-

заційно-економічного механізму та принципів їх 

взаємодії.  

Метою даної статті є напрацювання ефективно-

го механізму співпраці між посередниками автомо-

більного та фінансового ринку в інтересах спожи-

вачів шляхом створення інтегрованої електронної 

інформаційної системи. 

Основними завданнями статті є дослідження 

суб’єктів ринку фінансових посередників, зокрема, 

лізингових, страхових компаній та банківських 

установ з питань співпраці з автомобільними дист-

рибуторами та дилерами; визначення їхнього рей-

тингу за різними показниками; окреслення Крите-

ріїв оцінки фінансових посередників; розробка 

структури електронної інформаційної системи та 

економіко-організаційного механізму співпраці фі-

нансових та автомобільних посередників на спеці-

алізованому ринку. 

Інформаційна база дослідження сформувалась у 

процесі вивчення, аналізу та узагальнення інформа-

ції, представленої на офіційних сайтах державних 

регуляторів (НБУ, Держфінпослуг) та на офіційних 

сайтах фінансових посередників. У статті проана-

лізовано основні літературні джерела з даної тема-

тики, здійснено аналіз змісту та особливостей ді-

яльності фінансових посередників, які представлені 

на автомобільному ринку, запропоновано ефектив-

ний механізм співпраці між посередниками автомо-

більного та фінансового ринку, виходячи із інтере-

сів споживачів, шляхом створення інтегрованої 

електронної інформаційної системи. 

2. Огляд літературних джерел 

Діяльність фінансових та торговельних посе-

редників є предметом дослідження науковців як у 

вітчизняній, так і в зарубіжній економічній науці. 

Зокрема, І. О. Школьник та А. Ю. Семеног [1, с. 83-

93] досліджують вплив фінансових посередників на 

реальний сектор економіки, А. В. Гриліцька та        

І. М. Гуриненко [4, с. 94-97], О. В. Мороз і               

Р. Ю. Заглада [6] визначають особливості розвитку 

лізингу в сучасних умовах, М. В. Рисін [14, с. 74-

75] визначає фактори, що впливають на поведінку 

суб’єктів довгострокового кредитування. А. А. Гор-

дєєв та В. С. Харченко [15, с. 109-110] розглядають 

орієнтований на банківські установи механізм 

співпраці споживачів і банків щодо вибору й ана-

лізу пропонованого банківського продукту з креди-

тування. Д. Твердохлібова [9, с. 43-55] описує про-

сту у використанні методику оцінки фінансового 

стану банківської системи України. Однак, вищев-

казані дослідження були зорієнтовані передусім на 

сферу діяльності конкретного фінансового посеред-

ника та не розглядали механізми їхньої співпраці з 

торговельними посередниками, зокрема – на спе-

ціалізованому автомобільному ринку.  

3. Аналіз діяльності фінансових посередників на 

автомобільному ринку 

Співпраця автомобільних дистрибуторів та ди-

лерів з фінансовими партнерами має на меті як 

удосконалення економіко-організаційного механіз-

му діяльності посередників, так і вирішення задач, 

які постають перед фінансовими партнерами. Фі-

нансовими посередниками є банківські і небанків-

ські установи, зокрема: ,,…банки, кредитні спілки, 

ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, 

страхові компанії, установи накопичувального пен-

сійного забезпечення, інвестиційні фонди і ком-

панії та інші юридичні особи, виключним видом 

діяльності яких є надання фінансових послуг, а у 

випадках, прямо визначених законом, ─ інші пос-

луги (операції), пов’язані з наданням фінансових 

послуг ” [3]. У співпраці з фінансовими посередни-

ками зацікавлені як автомобільні посередники, так і 

самі учасники фінансового ринку, оскільки це доз-

воляє їм спрямовувати залучені та запозичені кошті 

до споживачів. Ігнорування такої співпраці призво-

дить не лише до скорочення доходів кожної зі сто-

рін, а й впливає на розвиток автовиробництва зага-

лом. 

В Україні зареєстрована така кількість фінан-

сових посередників: 

- комерційних банків, які здійснюють діяльність 

на основі ліцензії НБУ – 176 (станом на 01.01.2011 р.); 

- лізингових компаній – 100 (станом на 01.01. 

2010 р.); 

- страхових компаній – 451 (станом на 01.10. 

2010 р.), з них 381 таких, що здійснюють види стра-

хування інші, ніж страхування життя. 

Комерційні банки вже тривалий час співпра-

цюють з автомобільними дистрибуторами та диле-

рами на основі партнерських угод.  

Ринок лізингових послуг в України знаходиться 

у стадії становлення, незважаючи на те, що прий-

няття Закону України ,,Про лізинг” відбулося ще в 

1997 р. Лізингові компанії, які займаються автолі-

зингом в Україні створюються переважно банками 

та автомобільними дистрибуторами, у той час, як у 

розвинених країнах світу операціями з лізингу зай-

маються спеціалізовані компанії. Сьогодні досто-

вірна інформації про діяльність лізингових ком-

паній недоступна широкому загалу, зокрема й то-

му, що немає розробленої форми статистичної фор-

ми звітності для визначення обсягу лізингу [4; 5]. В 

той же час, на думку О. В. Мороз та Р.Ю. Заглади, 

лізинг може становити альтернативу банківському 

кредитуванню, оскільки він є ефективним інстру-

ментом для розвитку як середнього, так і малого 

бізнесу [6].  
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Для прийняття рішень щодо вибору між фі-

нансовими, страховими або лізинговими посеред-

никами з метою подальшого залучення їх до про-

цесів реалізації автомобілів важливо більш глибоко 

вивчити інформацію щодо відповідних суб’єктів. 

Слід зазначити, що інформація про напрями діяль-

ності, види банківських продуктів та послуг, про-

центні ставки, розмір комісійних, показники діяль-

ності, форми звітності фінансових посередників є 

доступними для проведення аналізу. Причому, ці 

дані можна отримати з різних джерел: інформація 

про господарську діяльність, фінансові результати, 

розміри власного капіталу, активів та зобов’язань 

комерційних банків оприлюднюються Національ-

ним банком та Асоціацією українських банків,  

квартальна та річна звітність – Державною ко-

місією з цінних паперів та фондового ринку, відо-

мості про банківські продукти, тарифи, акції, умови 

надання послуг – комерційними банками. 

В той же час, доступ до інформації про діяль-

ність лізингових та страхових компаній в Україні є 

обмеженим. Державна комісія з регулювання ринку 

фінансових послуг в Україні, яка керується у своїй 

діяльності ,,Положенням про Державну комісію з 

регулювання ринків фінансових послуг”, затверд-

женим КМУ від З.02.2010 р. за №157 [2], має вирі-

шувати, зокрема, такі завдання: розробляти стра-

тегію розвитку фінансових послуг, захищати права 

споживачів фінансових послуг, аналізувати стан 

ринку фінансових послуг, вести державний реєстр 

страховиків (перестраховиків). Проте, отримання 

навіть загальної інформації про страхові компанії, а 

саме реєстру страхових компаній, звітів про їхню 

діяльність, фінансових результатів діяльності від 

Державної комісії, у тому числі на офіційному 

сайті, не представляється можливим. До загального 

доступу пропонується лише інформація про стра-

хових брокерів та загальні підсумки розвитку рин-

ку фінансових послуг, що свідчить про недостатню 

прозорість діяльності зазначеної державної устано-

ви і ускладнює аналіз у розрізі визначеного дослід-

ження.  

Тому спеціалізовані торговельні посередники 

вимушені проводити самостійні дослідження з ме-

тою формування відповідної інформаційної бази 

щодо масиву таких посередників для подальшої 

співпраці з окремими з них. На нашу думку, спів-

праця спеціалізованих торговельних посередників 

на автомобільному ринку з фінансовими, страховими 

та лізинговими посередниками повинна починатись 

з визначення критеріїв підбору партнерів (табл. 1).  

Такі показники, як розмір власного капіталу, 

розмір активів, страхових премій та дотримання 

визначених нормативів надають змогу провести за-

гальний аналіз фінансового стану посередника, виз-

начити його місце на ринку фінансових послуг. 

Дослідження якості кредитного портфеля, насампе-

ред встановлення частки простроченої заборгова-

ності у загальній сумі кредитної заборгованості, 

дозволяє визначити кредитну політику банку. 

Однією з найважливіших складових оцінки 

банку, яка передусім впливає на прийняття рішення 

потенційним позичальником щодо отримання кре-

диту, є визначення вартості надання послуги. Так, 

ціна кредиту включає: процентну ставку, комісійні, 

які можуть сплачуватись одноразово під час отри-

мання коштів та передбачатись угодами щомісячно, 

а також визначатись фіксованою сумою, або стано-

вити певний процент від розміру кредиту. Розмір 

процентної ставки за кредитною операцією часто 

залежить від суми першого внеску, оскільки доз-

воляє банкам враховувати ризики, які можуть ви-

никнути внаслідок неповернення кредиту позичаль-

ником, який не має змоги сплатити перший внесок 

у великій сумі. 

Національний банк України щоквартально опри-

люднює інформацію про основні показники діяль-

ності банків та відповідно до цього визначає рей-

тинг банків за капіталом, активами, пасивами та фі-

нансовими результатами. Найкращими є показники 

 

Таблиця 1 

Критерії, які враховуються під час вибору фінансових посередників  

 

Лізингові компанії Страхові компанії Банки 

лізинговий портфель власний капітал компанії власний капітал банку 

вартість активів, 

переданих у лізинг 
розмір страхових виплат компанії розмір активів 

розмір лізингових 

платежів 

дотримання визначених 

нормативів 
дотримання визначених нормативів 

рейтинг компанії розмір страхових премій компанії якість кредитного портфеля 

умови лізингу рівень страхових премій ціна кредиту 

доступність інформації 

щодо компанії 
рейтинг компанії 

умови кредитування  

(перший внесок, термін) 

якість управління та 

обслуговування 
умови страхування рейтинг банку 

 плинність клієнтів види забезпечення 

 
якість управління та 

обслуговування 
якість управління та обслуговування 

  оцінка фінансового стану 
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сімнадцяти комерційних банків, які входять до пер-

шої групи комерційних банків України. В той же 

час, нами визначений рейтинг комерційних банків 

за активами та умовами кредитування купівлі авто-

мобілів (табл. 2).  

Як видно з табл. 2, дані рейтингу НБУ не спів-

падають з авторським рейтингом банків за умовами 

кредитування. Так, перше місце НБУ визначає за 

ПАТ ,,Приватбанк”, у той час як за умовами креди-

тування завдяки процентній ставці 20,4% він посі-

дає лише 19 місце.  

Натомість ПАТ ,,Плюс банк” за капіталом, 

активами, пасивами та фінансовим результатом 

знаходиться на 125 місці з 176 банків, а за умовами 

автокредитування посідає першу сходинку, оскіль-

ки пропонує, хоч і не найнижчу процентну ставку, 

однак фіксовану суму комісійних. До того ж, до 

переліку банків першої групи входить рефінансова-

ний ПАТ „Комерційний банк „Надра”, у якому з 

метою його фінансового оздоровлення вже трива-

лий час працює тимчасова адміністрація, а перспек-

тиви його стабілізації досі лишаються непевними. 

Для ефективної торговельної діяльності на спе-

ціалізованому автомобільному ринку автомобіль-

ним дистрибуторам та дилерам потрібно залучати 

ті банківські установи, які реально спроможні за-

безпечувати автокредитування, а значить – мають 

стійкий фінансовий стан. З метою проведення діаг-

ностики фінансового стану конкретних банків на 

наявність кризових явищ, на наш погляд, доцільно 

використовувати методику, запропоновану Д. Твер-

дохлібовою. Застосування даної методики не вима-

гає складних розрахунків, а дозволяє використову-

вати як індикатори фінансового стану банку визна-

чені автором показники статистичної звітності. Ме-

тодика розрахунків зводиться до підсумовування 

балів за визначеними критеріями на основі пове-

дінки індикаторів [9]. 

У кредитних угодах банки можуть передбачати 

обов’язкове страхування автомобіля та страхування 

життя позичальника. Переважна кількість банків 

визначають своїми партнерами певні страхові ком-

панії, наводячи їхній перелік в угодах. Така прак-

тика звужує свободу вибору позичальником страхо-

вої компанії, порушує законні права споживачів та 

не сприяє вільній конкуренції на ринку страхових 

послуг, а це, в свою чергу, не призводить до покра-

 

Таблиця 2  

Рейтинг Українських банків за активами та умовами автокредитування**  

 

Умови автокредитування 

Назва банку 

Рейтинг 

банку за 

активами 

Рейтинг банку 

за умовами 

автокреди-

тування 

Процентна 

ставка 
Комісійні 

Розмір 

першого 

внеску 

ПриватБанк 1 19 20,4 - від 15% 

Укрексімбанк 2 21 23,0 1,2% від 50% 

Ощадбанк 3 16 19,5 150,0грн. від 35% 

Райффайзен Банк Аваль 4 13 12,95 1,9% від 30% 

УкрСиббанк 5 20 17,5 2,5% від 30% 

Укрсоцбанк 6 5 8,8 2,3 20-29,99% 

Промінвестбанк 7 не займається автокредитування 

ВТБ 8 14 13,49 2,99% від 15% 

Альфа Банк 9     

ОТП Банк 10 2 6,99 2,5% 75% 

Банк Надра 11 не займається автокредитуванням 

Банк Фінанси і кредит 12 23 23 2,0 від 25% 

ПУМБ 13 4 12,5 - від 70% 

Брокбізнесбанк 14 22 20,5 2,99% 30,0-50,0% 

Кредитпромбанк 15 18 17,0 1,75% від 20% 

Банк Форум 16 12 16,2 1,0% 20,0-39,0% 

Укргазбанк 17 17 16,2 2% від 25% 

Кредобанк 37 3 11,99 - від 50% 

Астра Банк 72 6 9,5 2 від 20% 

Банк Кіпру 85 7 7,99 2,99 від 30% 

Фольксбанк 50 8 5 0,45 щомісячно від 25% 

Правекс-Банк 34 9 17 - від 25% 

Всеукраїнський банк 

розвитку 
149 10 17,28 0,78 щомісячно від 20% 

Ерсте банк 24 11 13,99 2,0% від 60% 

Київська Русь 36 15 16 1,99% від 50,01% 

Плюс Банк 125 1 10,9 400,0 грн. Від 20% 
**  Джерело:   Складено за даними [7; 8] 
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щення роботи компаній та зниження ними страхо-

вих платежів. 

З поміж основних критеріїв, які пропонується 

використовувати для визначення найбільш прий-

нятної страхової компанії, є власний капітал, розмі-

ри страхових премій і виплат та рівень виплат. Ана-

ліз страхового ринку в Україні здійснюється пере-

дусім Лігою страхових організацій України. За да-

ними цієї організації страхові премії з автостра-

хування КАСКО та страхування цивільно-правової  

відповідальності складають найбільшу частку всіх 

валових страхових премій і становлять 25% [10].  

Рейтинг провідних страхових компаній з авто-

страхування наведено у табл. 3.  

Аналіз наведених даних доводить, що деякі про-

відні страхові компанії (,,Оранта”, ,,Аха”, ,,Україн-

ська пожежно-страхова компанія”, ,,Провідна”) ма-

ють високий рейтинг за розмірами страхових вип-

лат і страхових премій, однак значно нижчий – за 

рівнем виплат.  Натомість такі компанії, як ,,Allianz 

Україна”, ,,Індіго”, ,,Альфа-гарант” демонструють 

високий рейтинг саме за рівнем виплат у разі нас-

тання страхового випадку. 

З усіх видів лізингу в Україні найбільш розпов-

сюдженим є лізинг транспортних засобів. Частка 

лізингових угод протягом 2009-2010 рр. зросла, 

незважаючи на те, що кількість проданих автомо-

білів різко скоротилась. Це спричинено тим, що за 

умов згортання банківських програм з автокредиту-

вання лізинг виявився єдиним доступним інстру-

ментом купівлі транспортних засобів, хоча вартість 

лізингових послуг є дещо вищою кредитних. В 

Україні лізинг серед фізичних осіб сьогодні не ко-

ристується попитом, однак для юридичних осіб має 

беззаперечні переваги, оскільки дозволяє ,,не відво-

лікати значні фінансові ресурси” у випадку купівлі 

великого парку автомобілів [12, с. 229]. Певною пе-

ревагою лізингу є й те, що оформити угоду можна 

як на новий автомобіль, так і та той, що був у ко-

ристуванні.  

У процесі вибору оптимальної лізингової ком-

панії нами пропонується оцінювати лізинговий 

портфель компанії, вартість активів, переданих у 

лізинг за визначений період та розмір лізингових 

платежів. Дані табл. 4 засвідчують фінансові мож-

ливості компаній та інтенсивність розвитку автолі-

зингу протягом 2010 р. Аналіз вказує на те, що ком-

панії, які спирались на фінансову підтримку бан-

ківських установ, втрачали зайнятий раніше сег-

мент ринку, поступаючись компаніям, які представ-

ляли безпосередні інтереси виробників. Зокрема, на 

фоні високих показників відношення вартості акти-

вів, переданих у лізинг у 2010 р. до лізингового 

портфеля у компаній ,,Ілта”,,,Авіс Украіна”, ,,ІНГ”, 

,,Лізинг Украіна”, спостерігається повне припине-

ння діяльності у напрямі автолізингу в компаній 

,,Ерсте Груп Імморент Украіна” та ,,Українська 

Лізингова Компанія”. 

 

Таблиця 3 

Рейтинг провідних двадцяти Українських страхових компаній  

з автострахування за  9 місяців 2010 року 

 

Страхові виплати Страхові премії 

Рівень 

страхових 

виплат Найменування страхової компанії 

Рейтинг тис грн Рейтинг тис грн Рейтинг % 

Оранта 1 227645,1 1 394765,1 13 57,67 

Дженералі гарант 2 197014,7 4 216131,7 4 97,15 

Українська страхова група 3 182821,9 3 241949,0 6 75,56 

Аха 4 176162,0 2 379605,0 16 46,4 

Інго україна 5 132959,5 5 181094,2 7 73,42 

Провідна 6 102363,2 6 171540,9 12 59,67 

Княжа 7 81065,7 11 97448,3 5 83,19 

Сг тас 8 78331,6 9 129508,0 11 60,48 

Просто-страхування 9 70772,5 12 97152,7 8 72,85 

Універсальна 10 69706,7 8 141721,0 15 49,19 

Кредо-класік 11 60255,3 7 171203,9 19 35,19 

Аска 12 48206,8 14 68653,4 9 70,22 

Українська пожежно-страхова компанія 13 37558,6 10 118473,0 20 31,7 

Вусо 14 36805,5 16 54501,5 10 67,53 

Аllianz україна 15 36247,1 20 24088,2 1 150,48 

Індіго 16 35761,8 19 27070,3 2 132,11 

Альфа-гарант 17 32413,9 18 31038,0 3 104,43 

ПЗУ україна 18 30312,8 13 70484,0 18 43,0 

Альфа страхування 19 29146,4 15 63341,0 17 46,01 

Європейський страховий альянс 20 27404,5 17 50001,4 14 54,8 

          Джерело: Складено за даними журналу „Insurance Top” [11] 
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Слід зазначити, що вартість лізингових плате-

жів, які пропонуються лізинговими компаніями, су-

ттєво різниться. Вартісний розподіл лізингових плате-

жів асоціація об’єднання лізингодавців представляє 

таким чином: 72% складає сума, яка відшкодовує 

частину вартості предмета лізингу, 22% платежів 

як винагорода лізингодавцю за отримане у лізинг 

майно, 5% компенсація відсотків за кредитом, 1% - 

інші суми, передбачені угодою. Лізингові компанії, 

створені виробниками автомобілів, як правило, 

пропонують нижчий розмір платежів, у першу 

чергу для акційних автомобілів. 

У табл. 5 наведені дані лізингових платежів тих 

компаній, які її оприлюднюють на власних офіцій-

них сайтах. Інформацію щодо умов оформлення лі-

зингу компаніями, які не представлені в табл. 5, 

можна отримати лише під час особистих контактів. 

Отже, для вивчення банків, страхових та лізин-

гових компаній, які залучатимуться до партнерсь-

ких схем, слід здійснювати моніторинг щодо відпо-

відності вищезазначеним критеріям з метою по-

дальшого використання у комерційній діяльності. 

 

 

 

Таблиця 4 

Рейтинг лізингових  компаній за результатами 2010 року  
 

Лізинговий 

портфель 

Вартість активів, 

переданих у лізинг 

у 2010 році 
Найменування лізингової 

компанії 

Р
ей

ти
н

г 

тис грн 

Р
ей

ти
н

г 

тис грн 

Відношення 

вартості активів, 

переданих у 

лізинг у 2010 р. 

до лізингового 

портфеля, % 

ВТБ Лізинг Украі ̈на 1 5 230271,7 6 141 560,9 2,7 

УніКредит Лізинг  2 1 462600,0 2 326 200,0 22,3 

ІНГ Лізинг Украі ̈на 3 1 420000,0 1 387 420,0 27,3 

Раи ̆ффаи ̆зен Лізинг Аваль 4 1 329858,0 7 103 078,0 7,8 

Хюпо Альпе-Адріа-Лізинг 5 796782,6 12 37 684,6 4,7 

Євро Лізинг 6 429491,6 11 40 527,2 9,4 

Ерсте Груп Імморент Украі ̈на 7 353489,0 17 0 0 

ВіЕи ̆Бі Лізинг 8 328140,0 8 101 830,0 31,0 

СГ Еквіпмент Лізинг Украі ̈на 9 317414,6 16 616,7 0,2 

ALD Automotive/ Перша 

лізингова компанія 
10 294600,0 5 151 600,0 51,5 

Сканія Кредит Украі ̈на 11 238675,5 13 37 063,8 15,5 

Порше Лізинг Украі ̈на 12 229830,1 3 228 884,4 99,6 

Українська Лізингова Компанія 13 193507,0 18 0 0 

Ілта 14 174771,7 10 81 277,7 46,5 

Кредит Європа Лізинг 15 145628,5 15 15 137,9 10,4 

Авіс Украі ̈на 16 132400,0 9 99 800,0 75,4 

УКІО Банк Лізинг 17 84 286,8 14 17 166,9 20,4 

           Джерело: Складено за даними асоціації об’єднання лізингодавців [13] 

 

Таблиця 5 

Складові і розміри лізингових платежів окремих компаній 

 

Найменування лізингової 

компанії 

Перший 

внесок, % 
Процентна ставка, % 

Одноразова 

комісія, % 

Термін, 

місяці 

УніКредит Лізинг 30-50 0-9,5 1,3-2 13-60 

Райффаи ̆зен Лізинг Аваль 30 Ставка за кредитом + 8 % 0,5-2 до 48 

Євро Лізинг від 20 18 немає до 60 

Сканія Кредит Украі ̈на 20-40 Ставка за кредитом + 7-9 % немає 12-60 

Порше Лізинг Украі ̈на 

- на акційні автомобілі 

15 

40-70 

12,5 – 13,5
* 

9 – 10,5 
немає 

до 60 

 

Кредит Європа Лізинг 30 Ставка за кредитом + 8 % немає до 60 

УКІО Банк Лізинг від 10 Ставка за кредитом + 5,5 % немає 12-60 
*
Валюта фінансування: долари США, євро 

Джерело: Складено на основі даних офіційних сайтів лізингових компаній 
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4. Результати дослідження 

Логіка партнерських взаємовідносин зумовлює 

застосування механізму співпраці автомобільних 

посередників з фінансовими партнерами та спожи-

вачами продукції і послуг шляхом створення інтег-

рованої електронної інформаційної системи, яка б 

передбачала (рис.1):  

1. Залучення кредитних установ, які впровад-

жують програми автомобільного кредитування, що 

б дозволило споживачам отримати інформацію для 

визначення умов кредитування та зробити вибір 

тієї чи іншої установи, мати можливість поперед-

нього оформлення пакету документів для подання 

запиту на отримання кредиту в режимі on-line, 

отримати згоду кредитної установи на видачу кре-

диту в режимі on-line. 

2. В свою чергу, банки матимуть можливість 

здійснювати перевірку потенційних позичальників, 

користуючись інформаційно-довідковими послуга-

ми системи ,,Реєстр позичальників” [7], проводити 

оцінку кредитоспроможності позичальників та швидко 

приймати рішення щодо видачі кредитів. 

3. Залучення лізингових компаній на засадах 

співпраці, що сприяло б спрощенню і пришвидшенню 

процедури отримання споживачами автомобілів за 

лізинговими схемами. 

 

4. Залучення страхових компаній, що дозволи-

ло б клієнтам одночасно обирати страхову компа-

нію та укладати угоди в режимі on-line зі страхува-

ння автотранспорту, цивільної відповідальності, 

життя тощо. 

5. Залучення автовиробників, імпортерів, дистри-

буторів їхньої продукції та дилерів. 

6. Надання доступу споживачам до вичерпної 

інформації щодо учасників інтегрованої електро-

нної інформаційної системи, товарів та послуг.  

Зазначена схема співпраці може бути глобаль-

ною, тобто об’єднувати партнерів у масштабах дер-

жави, або застосовуватись в одному регіоні чи існу-

 

 

 
Рис. 1. Структура електронної  інтегрованої інформаційної системи 

Джерело: власна розробка 
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вати у вигляді самостійного програмного продукту. 

При необхідності подібна система може використо-

вуватись й окремими дистрибуторами, автовироб-

никами, або пунктами роздрібної торгівлі автомо-

білями (автосалонами, торговими майданчиками).  

У цьому випадку отримання агентської винагороди 

від партнерів може стати ще одним джерелом до-

ходу автомобільного посередника. 

Організацію інтегрованої електронної інформа-

ційної системи доцільно запровадити шляхом зас-

нування комерційної структури яка, окрім створе-

ння і обслуговування спеціального веб-сайту, забез-

печила б роботу мережі операторських центрів для 

безпосередньої роботи зі споживачами. Матеріаль-

не забезпечення інтегрованої електронної інформа-

ційної системи може здійснюватися за рахунок 

агентської винагороди від учасників. З метою за-

безпечення паритетних засад для учасників інтег-

рованої електронної інформаційної системи засну-

вати таку комерційну структуру доречно одній або 

кільком громадським організаціям, які мають без-

посереднє відношення до діяльності учасників, на-

приклад – Асоціація автовиробників України, Асо-

ціація українських банків тощо із залученням до 

співпраці державних регуляторних органів. 

Ефективність роботи інтегрованої електронної 

інформаційної системи зумовлює вільний on-line 

доступ до неї у мережі Інтернет для споживачів – 

юридичних і фізичних осіб, які самостійно зможуть 

отримувати інформацію як про товар, так і про умо-

ви надання фінансових послуг, порівнюючи їх між 

собою, укладати попередні угоди на придбання то-

варів і отримання послуг, погоджувати місце і час 

отримання товару чи послуги тощо.  

Передумовами створення інтегрованої електро-

нної інформаційної системи є відповідне ресурсне, 

фінансове, нормативно-правове методичне та інфо-

рмаційне забезпечення (рис.2).  

Діяльність інтегрованої електронної інформа-

ційної системи базуватиметься на визначених прин-

ципах із використанням економічних, організацій-

но-розпорядчих та соціальних методів. Учасникам 

системи може бути запропонована система стиму-

лів і санкцій, зокрема, до стимулів слід віднести 

зменшення розміру агентської винагороди, вклю-

чення до переліку ,,надійних партнерів”.  

У випадках невиконання взятих зобов’язань пе-

ред споживачами та партнерами, розміщення недо-

стовірної інформації до учасників системи запро-

ваджуватимуться штрафні санкції, а за неодно-

разове порушення такі учасники позбавлятимуться 

права на участь у даній інформаційній системі. 

Кожен учасник системи у своїй діяльності ке-

рується мотиваційним механізмом, який врахову-

ється у процесі створення інтегрованої інформа-

ційної системи. Однак, першочерговими у системі є 

мотивації споживачів: отримання інформації про 

товари й послуги, можливість вільного вибору то-

вару та фінансових продуктів. Мотивації автомо-

більних та фінансових посередників є схожими: це 

прагнення до економії матеріальних та трудових 

ресурсів, збільшення обсягів реалізації товарів і 

послуг, реалізація додаткових товарів чи послуг.  

Функціонування запропонованої інтегрованої 

електронної інформаційної системи передбачає 

отримання учасниками конкретних результатів, а 

саме: збільшення частки ринку, зростання доходів, 

створення бази лояльних клієнтів. Економіко-орга-

нізаційний механізм співпраці посередників на спе-

ціалізованому ринку представлено на рис. 3. 

 Держава, на наш погляд, має долучитись до 

учасників інтегрованої системи. Передусім це при-

йняття і запровадження на законодавчому рівні сис-

теми часткового відшкодування витрат у разі прид-

бання споживачами продукції вітчизняних автови-

робників, а саме часткового відшкодування безпо-

середньо споживачам вартості фінансових послуг. 

За допомогою інтегрованої електронної інформа-

ційної системи забезпечуватиметься прозорість і 

чесність даної операції. Така схема стимулювання 

сприятиме активізації співпраці посередників з віт-

чизняними автовиробниками, збільшенню обсягів 

вітчизняного автовиробництва і пов’язаних з ним 

галузей промисловості.  

В свою чергу, зазначене стимулювання матиме 

й інші позитивні економічні та соціальні наслідки, 

перш за все – сприятиме збільшенню інвестування 

у розвиток вітчизняного виробництва, нових техно-

логій, створенню нових робочих місць. 

 

 

 

 

 

 
Ресурсне забезпечення 

 Товари, будівлі, споруди, 

обладнання, прилади 

 Фінансове забезпечення  Фінансові ресурси, об’єкти лізингу 

 Нормативно-правове 

забезпечення 

 Закони та інші нормативні акти, 

дозволи, ліцензії 

 
Методичне забезпечення 

 Методологія оцінки учасників 

системи, бізнес-плани 

Передумови 

створення 

інтегрованої 

електронної 

інформаційної 

системи 
 

Інформаційне забезпечення 
 Інформація про товари, послуги та 

самих учасників 

 

Рис. 2. Передумови створення інтегрованої електронної інформаційної системи 

    Джерело: власна розробка 
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6. Висновки 

Таким чином, комплексна форма співпраці 

автомобільних посередників з фінансовими партне-

рами і споживачами у вигляді інтегрованої елект-

ронної інформаційної системи є більш ефективною 

за традиційну форму встановлення двосторонніх 

зв’язків, оскільки вона: 

- надає споживачам можливість швидкого дос-

тупу до необхідних фінансових послуг та сприяє 

зваженому вибору фінансової установи; 

- надає можливість фінансовим установам збіль-

шити обсяги послуг; 

- значно пришвидшує прийняття споживачами 

рішення щодо придбання автомобілів та скорочує 

процедуру реалізації автомобілів посередниками; 

- посилює конкуренцію між учасниками інтег-

рованої електронної інформаційної системи, що 

стимулює зниження вартості послуг. 
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МІСЦЕ І РОЛЬ ТОРГІВЛІ У ФОРМУВАННІ  

ТУРИСТИЧНОГО КЛАСТЕРУ 
 

Анотація. Визначено суть та структуру кластеру туризму. Проаналізовано підходи і погляди 

вітчизняних та зарубіжних учених до визначення сутності торгівлі в сучасних умовах. Визначено місце і 

роль торгівлі товарами та послугами у формуванні туристичного кластеру. 
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PLACE AND TRADE ROLE IN FORMING TOURIST A CLUSTER 

Summary. The main features and structure of the tourism cluster are defined. Approaches and theoretical 

standpoints of domestic and foreign researchers on retail trade are analyzed. Position and role of trade ing in 

commodities and services in forming tourist a cluster. 

Keywords: retail business, trade essence, tourism, tourist product, cluster of tourism 

 

1. Вступ 

Туристично-рекреаційна сфера як вагома скла-

дова національної економіки набуває дедалі біль-

шого значення та стрімко інтегрується у світову ту-

ристичну індустрію. Її розвиток впливає на такі 

сектори економіки, як транспорт, сільське госпо-

дарство, торгівля, зв’язок, будівництво, і є одним з 

найбільш перспективних напрямів структурної пе-

реорієнтації економіки України.  

Останніми роками в організації туризму все 

більше поширюється кластерний підхід. У форму-

ванні кластерів туризму важлива роль відводиться 

торгівлі, проте до сьогодні відсутні дослідження 

ролі та завдань торгівлі в туристичних кластерах в 

Україні, що до певної міри знижує ефективність їх 

функціонування. Тому основною метою досліджен-

ня є: визначення суті та структури туристичного 

кластеру; з’ясування дефініції поняття “торгівля”, її 

особливостей та характерних ознак; визначення 

місця і ролі торгівлі товарами і послугами у фор-

муванні туристичного кластеру. 

2. Огляд літературних джерел 

Питання підвищення конкурентоспроможності 

на основі застосування кластерних моделей зумов-

лює великий інтерес серед практиків та науковців. 

Запропоновану М. Портером [11; 12] теорію на-

ціональної та регіональної конкурентоспроможності, 

в основу якої покладено кластерний підхід організації 

бізнесу, одразу схвалили економісти різних країн – 

К. Стейн [18], М. Фуджіт, П. Кругман [19], А. Маршалл 

[8] та ін.  

Дослідженню проблем, які виникають при фор-

муванні та функціонуванні туристичних кластерів 

присвячено численні праці українських науковців. 

Особливої уваги заслуговують роботи С. Соколенка 

[14], в яких узагальнено досвід використання клас-

терних моделей у розвинених ринкових економі-

ках, запропоновано шляхи кластеризації вітчизня-

ної економіки. Високу наукову цінність становлять 

праці М. Войнаренка [1]. У своїх роботах учений 

аналізує умови інвестування на засадах кластер них 

технологій, обґрунтовує шляхи підвищення ефек-

тивності кластер них утворень. Актуальними є дос-

лідження Н. Мікули [9], в яких обґрунтовано роль 

кластерів у підвищенні конкурентоспроможності 

регіонів, окреслено теоретико-методичні засади 

розвитку транскордонних кластерів.  

Особливої уваги заслуговують праці П. В. Чор-

ненької [17], М. П. Мальської [7], В. М. Черториж-

ського [16] та ін., в яких автори обґрунтовують до-

цільність створення туристичних кластерів, шукa-

ють нові підходи до їх організації та функціону-

вання. Однак, віддаючи належне надбанням учених 

зазначимо, що до сьогодні не отримали належного 

висвітлення ряд принципово важливих питань, по-

в'язаних з комплексним, усестороннім досліджен-

ням структури та завдань розвитку туристичних 

кластерів, ролі окремих галузей у забезпеченні їх 

функціонування. Тому метою статті є вивчення 

еволюції уявлень щодо сутності та природи торгів-

лі та виявлення її ролі у розвитку туристичних 

кластерів з метою підвищення ефективності їх фун-

кціонування. 

3. Суть та структура туристичного кластеру 

Для сучасного розвитку економіки характерний 

не стільки розвиток відособлених галузей, скільки 

функціонування різних міжгалузевих комплексів. 

До туризму слід підходити як до крупного самос-

тійного міжгалузевого господарського комплексу 

національної економіки, оскільки сфера туризму, 

об'єднуючи різні галузі, лежить не в звичній вер-

тикальній площині, а охоплює певний горизонталь-

ний простір, включаючи підприємства й організації 

різної галузевої приналежності. 

Світова практика показала, що однією з найкра-

щих моделей розвитку галузевих комплексів у ре-

гіонах є створення кластерів. Авторство в розробці 

та впровадженні кластерного підходу розвитку ре-

гіонів належить консалтинговій компанії Monitor 

Group, засновниками якої є професори гарвардської 
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Школи Бізнесу М. Портер і М. Фуллер [11]. Суть 

кластерного підходу полягає в злагодженому роз-

витку групи юридично незалежних компаній з од-

ного регіону, які працюють у суміжних галузях. 

Простіше кажучи, такі компанії діють в єдиному 

бізнес-напрямі. Під економічним кластером надалі 

розумітимемо структуру підприємств, об'єднаних 

єдиними матеріальними, фінансовими і інформа-

ційними потоками. 

В кластері взаємозалежність членів кластера 

полягає в тому, що ефективна робота кожного з них 

створює передумови успіху решти учасників цього 

роду колективного ринку. Підприємства економіч-

ного кластеру обслуговують певний сектор ринку, 

тобто націлені на покупців певної продукції конк-

ретної території. 

Цілями взаємодії галузей усередині кластера є:  

 подолання замкнутості на внутрішніх проб-

лемах, інертності, негнучкості, які зменшують або 

повністю блокують благотворний вплив конкурен-

ції, поява нових підприємств, видів продукції і послуг;  

 сприяння капіталовкладенням і спеціалізації;  

 обмін інформацією про потреби ринку, тех-

ніку і технології, про зв'язки між галузями;  

 взаємна підтримка між галузями, отримання 

і раціональний розподіл вигод, що забезпечує прис-

корений розвиток, стимулює різні підходи забезпе-

чує необхідні засоби для упровадження нових кор-

поративних і галузевих стратегій. 
Туристичний кластер – це об'єднання турис-

тичних ресурсів, в якому всі його учасники одер-
жують вигоду від сумісних зусиль у вигляді більш 
широкого кола можливостей і кінцевих загальних 
доходів. Слід зазначити, що ознаками кластера ту-
ризму є наявність стійких економічних зв'язків між 
галузями, орієнтованими на задоволення суспіль-
них потреб в рекреації. В туристичному кластері 
його учасники можуть більш злагоджено взаємодія-
ти між собою і владними структурами, а також з 
партнерами в Україні і за кордоном, створюються 
більш вигідні умови для виробництва нових турис-
тичних продуктів і послуг, завдяки чому створю-
ється інноваційне і ділове конкурентне середовище. 

Кластер туризму утворюється навколо так зва-
ного "стрижневого" бізнесу, яким займаються ту-
ристичні фірми, що створюють туристичний про-
дукт. Але при цьому вони перекуповують послуги 
інших видів бізнесу: готельного і ресторанного, пе-
ревезень, торгівлі, розважального та інших. Під-
приємства всіх цих видів бізнесу утворюють класс-
тер туризму. На нашу думку, галузевий кластер ту-
ризму повинен включати низку господарюючих су-
б'єктів галузей промисловості, сільського господар-
ства, торгівлі, сфери послуг, діяльність яких окрім 
цілей виробництва товарів і послуг для населення, 
направлена ще на виробництво товарів та послуг 
для цілей туризму.  

Структурна схема туристичного кластеру наве-
дена на рис. 1. Звичайно, таке угрупування підпри-
ємств і організацій ще не означає, що між ними 
існують прямі зв'язки (хоч і не виключає можливо-
сті їх встановлення). Підприємства можуть знахо-
дитися і на різних стадіях одного технологічного 

циклу, і навіть бути конкурентами. Але всі вони 
потребують використання знань, технологій, пра-
цівників з певними навиками і кваліфікацією одно-
го і того ж напряму, що є однією з умов формува-

ння кластерних систем 17, с. 24 . 
На території регіонального утворення кластери 

можуть утворюватися як на основі крупного під-
приємства як стрижня, так і шляхом самостійної 
інтеграції малих фірм. Більший інтерес представляє 
другий випадок, оскільки для багатьох регіональ-
них утворень цей варіант найбільш реальний. 
Основний принцип, що створює перевагу кластера: 
співробітничати на місцевому рівні, щоб конкуру-
вати на глобальному.  

Туризм, як вже зазначалося раніше, має свою 
специфіку. Турист, який може бути як місцевим 
жителем, так і приїжджим, має нагоду вибору будь-
якої країни і будь-якого регіону. Він хоче знати про 
регіон і про умови відпочинку якомога більше до 
того, як він сюди приїхав. У поїздці він оцінює не 
тільки роботу приймаючої його фірми, а й регіон. 
Йому потрібно швидко і без проблем придбати 
будь-яку послугу, вибір цих послуг повинен бути 
широким, ціни відповідні, а система обслуговува-
ння працювати бездоганно. Йому потрібні безпека і 
комфорт, пошана та увага, і головне – отримати ті 
самі "незабутні" враження, заради яких він і приї-
хав. А це без підвищення загального рівня якості 
послуг і створення ринкового механізму, орієнтова-
ного на споживача, неможливо. При цьому рішення 
багатьох питань залежить не від туристичних фірм, 
а від розвитку інфраструктури туризму. Відповідно, 
у формуванні регіональних кластерів туризму все 
більшу роль буде відігравати торгівля товарами та 
послугами.  

4. Торгівля: дефініція поняття та характерні 

особливості 
Не дивлячись на багатовікову історію, нині серед 

науковців не склалося єдиної думки щодо визна-
чення терміну "торгівля". Так, у фундаментальних 
підручниках з організації торгівлі для студентів 
вищих навчальних закладів [3; 10] взагалі відсутня 
дефініція терміну "торгівля". 

У навчальному посібнику "Теорія та практика 
торговельного обслуговування" дається наступне 
визначення торгівлі – "це та галузь бізнесової ді-
яльності, у котрій дохід і прибуток створюються не 
в результаті виробничої, а посередницької діяль-
ності, тобто в результаті різниці в цінах: між ціною, 
яку отримує виробник, та ціною, яку платить спо-
живач" [15, с. 23]. 

В Економічній енциклопедії під торгівлею ро-
зуміється форма обміну товарів, за якої рух їх із 
сфери виробництва до сфери споживання або зміна 
одного власника товару іншим відбувається на 
основі купівлі-продажу. Це одна з найважливіших 
галузей економіки, що забезпечує економічний зв'я-
зок між виробництвом і споживанням, окремими 
галузями і підприємствами, окремими районами 
країни та між країнами [4]. На нашу думку, таке 
трактування торгівлі хоч в цілому і правильне, 
однак не достатньо повне, оскільки торгівля – а на-
самперед, вид суспільно корисної діяльності.  
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Вимагає, на нашу думку, уточнення і дефініція 
торгівлі як "форми обміну продуктами праці й пос-
лугами, історично зумовлена виникненням і роз-
витком товарного виробництва" [5, с. 659]. Справа 
в тому, що обмін продуктами може носити нату-
ральний характер, а торгівля передбачає здійснення 
обміну за допомогою грошей.  

Наявність різних підходів до визначення по-

няття "торгівлі", на нашу думку, пояснюється тим, 

що як один із видів економічної діяльності за своєю 

сутністю та формою торгівля належить до складних 

економічних систем, а різні автори розглядають її як:  

 процес;  

 сферу відносин;  

 галузь економіки.  

Торгівля як процес означає рух товару від його 

власника до покупця з дотриманням певних умов 

передачі споживної вартості з одних рук в інші в 

обмін на гроші. Головною характеристикою торгів-

лі в цьому розумінні є обмін з метою задоволення 

наявних у суб'єктів торговельних відносин потреб. 

По-друге, торгівля – це сукупність відносин і сфера 

відносин, неминуче виникаючих у процесі взає-

модії продавців і покупців та обслуговуючих їх 

структур. Виступаючи найважливішою підсисте-
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мою в системі споживчого ринку, торгівля об'єднує 

безліч учасників, організовується за своїми прин-

ципами, має свої цілі, функції і завдання. По-третє, 

торгівля – це галузь народного господарства, що 

побудована на принципах економічної доцільності і 

виконує специфічні функції в механізмі суспільно-

го розподілу праці.  

Враховуючи викладене, при визначенні торгівлі, 

на нашу думку, слід враховувати також наступне: 

 торгівля, насамперед, є видом діяльності, 

пов'язаним з отриманням прибутку, де об'єктом дій 

є товарообмін, купівля-продаж товарів, а також 

обслуговування покупців у процесі продажу то-

варів, їх доставки, зберігання і підготовки до 

продажу; 

 предметом обміну можуть бути не тільки 

товари в натурально-речовинній формі, а також і 

послуги, ринок яких останніми роками стрімко роз-

вивається. Однак у жодному визначенні цей факт 

не знаходить свого висвітлення.  

Виходячи з викладених передумов, на нашу 

думку, можна дати наступне визначення: торгівля – 

це вид суспільно-корисної діяльності з обміну 

товарів та послуг шляхом купівлі-продажу з метою 

отримання прибутку. 

Специфічною особливістю процесів, що відбу-

ваються у сфері обігу, є той факт, що результатом її 

функціонування є не створення продуктів, а задово-

лення купівельного попиту, надання послуг вироб-

никам і споживачам, а також те, що ефект проявля-

ється не тільки в самій цій сфері, але і за її межами, 

в зв'язаних галузях і сферах діяльності. Від наси-

чення ринку товарами та послугами, своєчасності 

їх реалізації залежать можливості розвитку вироб-

ництва, ступінь і якість задоволення потреб. 

Основним завданням торгівлі є організація роз-

поділу і рух товарів з сфери виробництва в сферу 

споживання. При цьому повинна бути забезпечена 

своєчасна пропозиція товарів у потрібному місці, в 

достатній кількості, необхідного асортименту та 

належної якості. 

Для реалізації цього завдання торгівля виконує 

низку функцій, основними з яких є: розподіл і про-

сування предметів споживання в просторі; збереже-

ння товарів в часі (синхронізація ритму виробни-

цтва і споживання); встановлення рівноваги обсягів 

виробництва і споживання; орієнтація на вимоги 

споживачів щодо якості продукції; формування то-

варного асортименту; освоєння нових ринків і сти-

мулювання збуту; надання інформації про ринок; 

надання різного роду сервісних послуг. 

В умовах ринкової економіки торгівля відіграє 

активну роль в економіці будь-якої держави. З її до-

помогою виробники одержують достовірну інфор-

мацію щодо обсягу і структури попиту споживачів 

на товари народного споживання, внаслідок чого 

стимулюється виробництво відповідних товарів.             

І, навпаки, торгівля спонукає новий попит, здійс-

нюючи рекламу нових виробів і їх просування на 

ринку. Таким чином, торгівля виступає як організа-

тор ринку споживчих товарів і торгових послуг. 

Специфіка торгової галузі і її соціально-еко-

номічна роль на споживчому ринку зумовила необ-

хідність розгляду послуг торгівлі в широкому і 

вузькому значенні слова, а залежно від характеру їх 

диференціації – на загальні і конкретні. В загаль-

ному значенні поняття "послуги торгівлі" перед-

бачає організацію і здійснення обслуговування по-

купців у процесі купівлі-продажу споживчих то-

варів, орієнтованих на масові, усереднені запити 

населення. Конкретний характер торгової послуги 

обумовлений взаємодією торгівлі з конкретним 

покупцем, можливості, запити, досвід, соціальний 

статус і споживчі очікування якого індивідуалізо-

вані. Таким чином, у межах надання загальної пос-

луги, торгівлі необхідно врахувати і конкретний ха-

рактер торгових послуг, що передбачає різний ва-

ріант пропозиції "товар-послуга" і різний рівень їх 

виконання. Сучасні покупці орієнтовані на макси-

мізацію цінності і звертаються в умовах конкурен-

ції до того продавця, який може надати йому послу-

гу, яка становить найбільшу цінність для покупця. 

5. Місце і роль торгівлі у формуванні 

туристичних кластерів 

Послуги роздрібної торгівлі відіграють важ-

ливу роль у функціонуванні туристичних кластерів. 

Це пояснюється тим, що роздрібна торгівля: 

 забезпечує значну частину попиту на окре-

мі складові туристичного продукту. Так, шляхом 

придбання в роздрібній торгівлі продовольчих то-

варів частково вирішується проблема організації 

харчування індивідуальних та неорганізованих груп 

туристів. Через канали роздрібної торгівлі здійсню-

ється реалізація товарів туристично-сувенірного 

призначення. Окрім цього, здійснюється реалізація 

туристичної символіки України, карт, схем турис-

тичних об'єктів і схем розміщення пунктів сервісу в 

туристично-рекреаційних зонах за напрямками на-

ціональної мережі міжнародних транспортних ко-

ридорів. Загалом, витрати туристів на придбання 

товарів туристично-сувенірного призначення зай-

мають п’яту частину у загальних витратах туристів; 

 шляхом придбання товарів у роздрібній 

торгівлі задовольняється попит місцевого населе-

ння у регіонах туризму, що забезпечує відтворення 

робочої сили працівників різних галузей туристич-

ного кластеру; 

 останніми роками розвиток торгівлі як 

інфраструктури туризму все більше перетворю-

ється на чинник розвитку самого туризму. Шоп-

тури - один з найпопулярніших видів туризму – є 

унікальною можливістю поєднати відпочинок з по-

купками. Туристичні підприємства спеціально роз-

робляють шоп-тури, наприклад, в Італію на будь-

який смак: від відвідин міланських стоків і фабрик 

до поїздок по ексклюзивних бутіках. Такий досвід 

стає характерним і для України. Так, зокрема, мож-

на виділити шоп-тури у Львів "Різдвяні казки древ-

нього Львова", у Хмельницький - "За покупками 

для себе і своєї сім'ї!".  

6. Висновки 

Оскільки туризм є крупним самостійним міжга-

лузевим господарським комплексом національної 
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економіки, однією з найкращих моделей його роз-

витку в регіонах є створення кластерів. Кластер ту-

ризму утворюється навколо так званого "стрижне-

вого" бізнесу, яким займаються туристичні фірми, і 

повинен включати низку господарюючих суб'єктів 

галузей промисловості, сільського господарства, 

торгівлі, сфери послуг, діяльність яких, окрім цілей 

виробництва товарів та послуг для населення, нап-

равлена і на виробництво товарів і послуг для цілей 

туризму. В формуванні регіональних кластерів ту-

ризму все більшу роль буде відігравати торгівля 

товарами та послугами. В організації туристичного 

кластеру торгівля забезпечує значну частину попи-

ту на окремі складові туристичного продукту; задо-

вольняє попит місцевого населення на товари у ре-

гіонах туризму, що забезпечує відтворення робочої 

сили працівників різних галузей туристичного кла-

стеру; виступає чинником розвитку самого туриз-

му, оскільки дозволяє поєднати відпочинок з по-

купками. Здійснюючи торговельне обслуговування 

як туристів, так і місцеве населення, вона сприяє 

туристичному освоєнню території та покращенню 

умов життя населення регіону.  
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1. Вступ 

Становлення інформаційної економіки висуває 

нові вимоги до функціонування підприємств неза-

лежно від спеціалізації і форм власності. Орієнтири 

масового виробництва та лінійних конструкцій дис-

трибуції замінюються новими концепціями органі-

зації бізнесу. Збільшується залежність підприємств 

від чинників зовнішнього середовища і одночасно, 

зростає складність внутрішнього менеджменту під-

приємства через багатогранність виробничого й 

управлінського процесів. Складність системи функ-

ціонування підприємств в сфері дистрибуції визна-

чає не тільки високий рівень їх залежності від 

інформаційних технологій підтримки прийняття 

рішень, а і потребує застосування логістичної кон-

цепції їх функціонування в новому інформаційно-

комунікаційному середовищі. Саме дана концепція 

сприяє упорядкуванню господарських процесів і їх 

узгодженню протягом життєвого циклу підприємств 

в дистрибутивному ланцюгу цінностей. Одночасно 

розв’язуються проблеми усунення невизначеності 

прийняття управлінських рішень щодо усієї сукуп-

ності господарських процесів. Усуваючи або зни-

жуючи невизначеність прийняття рішень, логістич-

на система визначає не тільки стратегію підпри-

ємства, а й формує засоби досягнення поставлених 

результатів.  

Мета роботи – аналіз сучасних технологій під-

тримки прийняття рішень у логістиці підприємства 

дистрибутивної сфери, вивчення базових методів 

обґрунтування прийняття управлінських рішень і 

розробка алгоритмічного інструментарію їх реаліза-

ції в автоматизованих інформаційних системах ТП. 

2. Огляд літературних джерел 

Варто зауважити, що дана тематика частково 

розглядається в працях вітчизняних і зарубіжних 

авторів: В. Д. Базилевича, Б. М. Мізюка, Д. М. Чер-

ваньова, А. А. Чухна, А. Я. Баіна, Л. И. Башмакова, 

Є. Крикавського, А. А. Ломакіна, Е. М. Харріса. 

Проте, сьогодні використання інформаційних 

технологій у частині реалізації задач логістичного ме-

неджменту залишаються актуальною проблематикою. 

Успіх діяльності торговельних підприємств 

особливо залежить від можливостей застосування в 

своїй діяльності логістичної концепції. Зростання 

невизначеності, в умовах якої функціонують торго-

вельні підприємства (ТП), висуває нові підвищені 

вимоги до інформаційного насичення його діяль-
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ності, особливо, коли мова йде про складні вироб-

ничо-торговельні утворення корпоративного типу. 

Однак, ТП має обмежені фінансові можливості і 

здатність до обробки інформації (при безмежних 

інформаційних потребах). Внаслідок цього ТП несе 

серйозні втрати і знижує свою конкурентоспромож-

ність на ринку торговельних послуг. Тому виникає 

проблема обґрунтування прийнятих управлінських 

рішень на основі впровадження відповідних мето-

дів (моделей) і технологій. 

3. Основні результати дослідження 

Поняття логістичної системи є одним з базових 

понять логістики [2, 3, 11]. Існують різноманітні 

системи, що забезпечують функціонування еконо-

мічного механізму. В цій множині нами виділя-

ються саме логістичні системи складно побудова-

них торговельно-виробничих утворень з метою їх 

синтезу, аналізу й удосконалення. 

Передусім, узагальнено наведемо характерис-

тику властивостям логістичних систем (ЛС) в роз-

різі кожної з чотирьох властивостей, притаманних 

будь-якій системі [4]. 

Перша властивість (цілісність і розподільність) 

вказує на те, що система є цілісною сукупністю 

елементів, які взаємодіють один з одним. При цьо-

му декомпозицію ЛС на елементи можна здійсню-

вати по-різному. На макрорівні під час проходже-

ння матеріального потоку від одного підприємства 

до іншого як елементи можуть розглядатися самі ці 

підприємства, а також пов’язаний з ними транспорт 

(рис. 1). 

На мікрорівні ЛС може бути представлено у 

вигляді трьох основних підсистем: 

1. Закупівлі – підсистема, яка забезпечує пос-

туплення матеріального потоку в ЛС. 

2. Планування і управління виробництвом – ця 

підсистема приймає матеріальний потік від підсис-

теми закупівель та управляє ним у процесі викона-

ння різних технологічних операцій, які перетво-

рюють предмет праці в продукт праці (товар). 

3. Збуту – підсистема, яка забезпечує вибуття 

матеріального потоку з логістичної системи (рис. 2). 

Як видно, елементи ЛС різноякісні, але одночасно і 

сумісні. Сумісність забезпечується єдністю мети, 

якій підлягає функціонування логістичної системи. 

Друга властивість (зв’язки): між елементами 

логістичної системи існують вагомі зв’язки, які із 

закономірною необхідністю визначають інтегра-

тивні якості. Як відомо [5], в макрологістичних сис-

темах (МаЛС) основу зв’язку між елементами скла-

дає договір. 

У мікрологістичних системах (МіЛС) елементи 

пов’язані внутрішньовиробничими відношеннями 

[12, 14]. 

Третя властивість (організація): зв’язки між 

елементами логістичної системи упорядковані, тоб-

то логістична система має організацію. 

Четверта властивість (інтегративні якості): ло-

гістична система володіє інтегративними якостями, 

що не є властивими жодному з елементів окремо. 

Це здатність доставити потрібний товар, у потріб-

ний час, у потрібне місце, необхідної якості, з мі-

німальними витратами, а також здатність адаптува-

тися до змінних умов зовнішнього середовища (змі-

на попиту на товар або послуги, непередбачені 

події тощо). 

Інтегративні якості логістичної системи дозво-

ляють їй закуповувати матеріали, пропускати їх че-

рез свої виробничі потужності і видавати у зовніш-

нє середовище, досягаючи при цьому попередньо 

встановлених цілей. Загальноприйняте визначення 

логістичної системи звучить так: „Логістична сис-

тема – це адаптивна система із зворотнім зв’язком, 

яка виконує ті чи інші логістичні функції. Вона, як 

правило, складається із декількох підсистем і має 

розвинуті зв’язки із зовнішнім середовищем
1
”[3] . 

Мета дистрибутивної логістичної системи 

(ДЛС) – доставка товарів у задане місце, в потріб-

ній кількості і асортименті за максимально можли-

вого рівня підготовлених до виробничого або осо-

бистого споживання за заданого рівня витрат [3]. 

Виділення границь логістичної системи на базі 

циклу обертання засобів виробництва, як відомо 

[3], отримало назву принципу  „оплата грошей – 

одержання грошей” (рис.1). 

                                                 
1 Як логістична система розглядається  промислове під-

приємство, територіально-виробничий комплекс, торго-

вельне підприємство і т. ін. – авт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Принципова схема макрологістичної системи 
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Основними технологіями управління логістич-

ними потоками сьогодні визнаються: MRP, ERP, 

CSRP, JIT, KANBAN, CALS-технології [6]. Почав-

ши з розв’язування суто економічних задач, ці ме-

ханізми в підсумку включили в сферу своєї уваги 

всю діяльність підприємства (і тим самим знайшли 

відображення в технологіях функціонування під-

приємств). 

MRP (Material Requirements Planning) – плану-

вання потоків матеріальних ресурсів для раціональ-

ної організації виробництва з метою створення най-

кращих умов з реалізації плану випуску продукції. 

MRP II (Manufacturing Resources Planning) стала 

розвитком систем MRP з орієнтацією на ефективне 

планування всіх видів ресурсів підприємства. 

ERP (Enterprise Resources Planning) – розвиток 

сфери інформаційних технологій підприємства: 

MRP, MRP II, інтегрованих інформаційних систем 

управління підприємством, планування ресурсів, 

розподілу ресурсів, технологічного обслуговування 

і виконання ремонтних робіт. 

CSRP (Customer Synchronized Resources Pla-

nning) – планування ресурсів синхронізоване з ко-

ристувачем. Концепція, багато в чому схожа з ERP 

II, але в ній враховуються і плануються зовнішні 

(допоміжні) ресурси, які споживаються під час ро-

боти з клієнтом, післяпродажного обслуговування 

реалізованих товарів, використовуються для опера-

цій щодо переміщування та обслуговування  – тоб-

то всі ресурси, необхідні для функціонального жи-

ттєвого циклу товару. 

JIT (Just In Time) – філософія виробництва, яка 

заснована на плановому зменшенні всіх видів вит-

рат і послідовному підвищенні продуктивності. Во-

на включає виконання всіх видів виробничої актив-

ності, що використовується для виробництва кінце-

вого продукту. Основна ідея – це наявність тільки 

потрібного в даний момент ресурсу. Ключовим мо-

ментом у використанні JIT є синхронізація
2
 роботи 

різних підрозділів, що пов’язані між собою проце-

сом виробництва (дистрибуції). [12] 

KANBAN („картка”, япон.) – філософія вироб-

ництва, основними принципами функціонування 

якої є своєчасна доставка продукції, контроль яко-

сті, включення різних компонентів у процес вироб-

                                                 
2 Досягнення синхронізації передбачає використання за-

собів автоматизації на основі впровадження відповідних 

інформаційних систем – авт.  

ництва саме в той момент, коли вони є необхідни-

ми. Інформаційне забезпечення системи KANBAN 

складають картки двох видів: convergence – kanban 

(c-kanban) – картки відбору або транспортування 

виробів (товарів), в яких вказується кількість ви-

робів, що поступають із попередньої на наступну 

стадію і production – kanaban (p-kanban) – картка за-

мовника або виробництва, в яких вказується кіль-

кість виробів (товарів), виготовлення яких повинно 

було здійснитись на попередній стадії. За допомо-

гою карт c-kanban наступний учасник забирає ви-

роби, що створені на попередній стадії, залишаючи 

йому замовлення – картку p-kanban на нове ви-

робництво. Необхідними умовами функціонування 

системи „KANBAN” є: 1 – переміщення виробів 

(товарів), тільки разом з картками; 2 – відповідність  

виробів і карток один одному; 3 – чітке регулюва-

ння емісії карток. 

CALS (Continuous Acquisition and Life cycle 

Support) [7] – в даний час на ринку складних нау-

комістких виробів (товарів) склалася ситуація, при 

якій користувача цікавлять не тільки технічні ха-

рактеристики продукції, але й її супроводження на 

етапі експлуатації. Тому одним із важливих спо-

живчих параметрів складного наукомісткого виро-

бу (товару) є величина витрат (не тільки економіч-

них) на підтримку його життєвого циклу. Для 

складного виробу, який має довгостроковий термін 

використання (10-15 років) витрати, що виникають 

на поствиробничих стадіях можуть дорівнювати 

або перевищувати у  два-три рази витрати на його 

виготовлення. Скорочення витрат на підтримку ви-

робу (товару) після реалізації – одна з цілей CALS 

[7]. Скорочення всіх видів витрат досягається за ра-

хунок інформаційної інтеграції всіх процесів жи-

ттєвого циклу виробів. Міжнародні та національні 

CALS- стандарти визначають формат і зміст 

інформаційних моделей продукції (товарів), її жи-

ттєвого циклу та виробничого середовища, які доз-

воляють будувати інтегровані інформаційні моделі 

і обмінюватися даними на всіх стадіях життєвого 

циклу виробу. 

Усі наведені вище механізми та технології стають 

можливими, а більш загальними тільки у випадку 

використання складних багатошарових інтегрова-

них автоматизованих систем (ІАС), що побудовані 

на базі універсального програмного забезпечення, 
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які широко використовуються багатьма підприєм-

ствами
3
 [5]. 

Крім загальних принципових проблем, управлі-

ння інформаційними потоками включає в себе і ряд 

часткових задач. Серед них у літературі [1,3,4,7] 

ставиться задача „раціонального поповнення запа-

сів”. Іншими словами, потрібно на основі вхідного 

потоку замовлень, а також поточного стану сис-

теми, генерувати вихідний потік замовлень, який 

через посередництво зовнішньої системи приводив 

би до виникнення відповідного вхідного матеріаль-

ного потоку, який обслуговує замовлення, що пос-

тупили або можуть поступити в майбутньому, з мі-

німальними витратами (економічними, енергетич-

ними, транспортними тощо). 

Алгоритми, що здійснюють таке управління, 

класифікують [8]: 1 – за тривалистю роботи – одно-

разові, постійно діючі; 2 – за моментом генерації 

керуючої дії – інтервальні (дискретні), постійно 

діючі; 3 – за вибором замовлень – ті, що оброб-

ляють всі наявні замовлення, або тільки замовлення 

визначеного типу. 

Основним показником якості роботи для вка-

заних алгоритмів слугує відсоток обслужених з мі-

німальними витратами замовлень серед всіх замов-

лень. Обслуговування з мінімальними витратами 

передбачає генерацію системою матеріального по-

току без звернення до зовнішньої системи після 

поступлення замовлення на обслуговування (т.з. = 

робота з власних запасів [9]). Такий принцип ро-

боти називають „штовхаючим” (push - англ.) У ряді 

випадків, мінімізація витрат досягається при „тяг-

нучій” (pull – англ.) роботі, яка виникає, коли нас-

тупний учасник здійснює замовлення з попередньої 

стадії самостійно і тільки у випадку виникнення на 

ньому замовлення (без випереджувального форму-

вання запасів). Зрозуміло, що основний інтерес 

представляють саме „штовхаючі” алгоритми, оскільки 

при роботі з „тягнучими” алгоритмами основні 

проблеми переходять з теоретичної площини (ство-

рення керуючого прогнозуючого алгоритму) в ма-

теріально-технічну (підвищення пропускної здатно-

сті каналів або швидкості обробки замовлень). 

Всі відомі алгоритми „поповнення” умовно по-

діляють на два великих класи: 1 – ті, що базуються 

на історичних даних минулих періодів і 2 – ті, що 

засновані на планах майбутніх періодів. Як відомо 

[10], основний практичний і теоретичний інтерес 

представляють алгоритми саме першого класу. 

Крім суто математичних проблем (підвищення точ-

ності прогнозів, зменшення складності рішення, 

врахування великої кількості параметрів і т. ін.), 

для більшості алгоритмів даного класу є характер-

ними і значні технічні труднощі (труднощі щодо 

отримання інформації, яка використовується у роз-

                                                 
3 Як приклад можна навести програмний комплекс „my 

SAP Business Suite” німецької компанії SAP AG, який 

складається з декількох компонентів, включаючи „my 

SAP ERP 2005”,  „my SAP Product Lifecycle Management”, 

„my SAP Supply Chain Management” і позиціонується як 

„продукт, що підходить для будь-якого бізнесу і бізнес-

процесу” - авт. 

рахунках, труднощі зі збереженням та передачею 

інформації тощо). 

Особливо актуальною є  проблема вибору конк-

ретного алгоритму в залежності від критеріїв – 

проблема створення селективного алгоритму. В 

нього повинні входити і механізми збору інформа-

ції, алгоритм вибору, механізми зворотного зв’язку. 

Головною проблемою при побудові такого алгорит-

му, на думку авторів, стає опис і формалізація кри-

теріїв відбору. 

Сьогодні в АІС виробничо-комерційних під-

приємств пропонується [11,12] застосовувати такі 

алгоритми як: 1 – „продавець газет”, 2 – „з фіксова-

ним розміром замовлення”, 3 – EOQ. 
Сутність першого алгоритму відображається в йо-

го назві і може бути сформульована у тій самій пред-
метній області так: потрібно визначити, яку кіль-
кість „ресурсу” (щоденних газет) потрібно мати 
(купити) на початок робочого дня (періоду) за умо-
ви, що протягом дня буде куплено випадкову їх 
кількість, а ті, що до вечора не були куплені, зни-
щуються за „непотрібністю”. При цьому потрібно 
врахувати, що продавець прагне отримати макси-
мальний прибуток (який повинен покривати його 
витрати на закупівлю газет).

4
 Представимо деталь-

но даний алгоритм: 

Нехай: 
х – випадкова величина, кількість ресурсу, який 

буде реалізовано, 
dx

xdG
xg

)(
)(  – функція щільності 

випадкової величини; 
0C  – зменшення вартості оди-

ниці ресурсу після закінчення продажу; 
SC  - втра-

чений прибуток на одиницю ресурсу у випадку, 
якщо його продаж не відбувся через відсутність 

ресурсу; Q  – раціональна кількість ресурсу, яку 

необхідно закупити. 
Тоді величина закупівлі більшої кількості, ніж 

буде продано, складе: 

           Q

uo dxxqxQdxxguoE
00

)()()(              (1) 

Аналогічно, величина закупівлі меншої кіль-

кості, ніж буде продано, складе: }max{ 0QxUS , і 

математичне очікування: 

                      
Q

us dxxgQxE )()( .                      (2) 

У підсумку загальна вартість втрат складе: 
Q

Q
sussu dxxqQxCdxxqxQCECECQY

0
000 )()()()()(

  (3) 

Взявши похідну по Q і прирівнявши її до нуля, 
знайдемо мінімум minQ : 

                 
0))(1()(

)(
0 QGCQGC

dQ

QdY
s

,      (4) 

                             

sCC

CS
QG

0

min )(
                      (5) 

і кінцева величина minQ  визначається  залежно 

від виду функції розподілу попиту G(x). 

Другий доповнюючий алгоритм вирішує тільки 

першу, з двох виділених Вілсоном [9], частин – у 

                                                 
4 Алгоритм був складений і вивчений ще в середині ми-

нулого століття, однак його цінність полягає в тому, що він 

служить основою для цілої низки більш складних моде-

лей, багато з яких були створені в останні роки [8,9] – авт. 
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ньому завжди замовляється фіксована кількість 

одиниць ресурсу (а отже, не потрібно визначати 

кількість замовлення). Таким чином, замовлення в 

даному алгоритмі, на відміну від розглянутого ви-

ще, є багаторазовим, але детерміновано-одинич-

ним. Найпростіший варіант – це алгоритм-замовле-

ння у постачальника однієї одиниці ресурсу після 

кожного продажу однієї одиниці клієнту. Загальний 

варіант алгоритму (2) розглянемо нижче. 

Нехай: 
х – випадкова величина, кількість ресурсу, яку 

буде розкуплено в одиницю часу; Мх – математичне 
очікування величини х; L – термін доставки замов-
леного товару постачальником; К – коефіцієнт за-

пасу – К>0; р – константа запасу, 0p ; r – розшуку-

вана точка замовлення, яка визначається за формулою: 

                        pKMLr x
 .                          (6) 

Якщо величина L є „доброю” випадковою вели-
чиною, тоді коефіцієнт К може бути обрахованим, 
при умові, що заданий рівень обслуговування ві-
дображає ймовірність невиконання запиту клієнта 
із власних запасів без звернення до постачальника. 
Величина власних запасів буде коливатися між 

двома границями: від 0 до Qr , в більшості випад-

ків доходячи тільки до рівня Qp  (якщо 1K ), де 

Q  – фіксована кількість, що замовляється. 

Третій із наведених вище алгоритмів (доповню-
ючий алгоритм „EOQ”

5
) слугує для визначення еко-

номічно доцільного обсягу замовлення – кількості 
ресурсу, що потрібно замовити. Під „економічно 
доцільним обсягом” розуміється такий обсяг, за 
якого досягається мінімізація вартостей володіння 
ресурсом і його замовлення у постачальника. При 
цьому передбачається зворотна залежність цих 
вартостей одна від іншої – зростання одної приз-
водить до зниження другої і навпаки. Важливою 
перевагою даного алгоритму [13] є відносна прос-
тота машинної реалізації (наприклад, в автомати-
зованих складських системах [14 ]). 

Розглянемо математичний опис даного алгорит-

му. Нехай: D – випадкова величина, кількість ре-

сурсу, який буде розкуплений споживачами в оди-

ницю часу; А – витрати для проведення закупівель 

(у постачальника) потрібної в даний момент кіль-

кості ресурсу Q; с – вартість обслуговування пос-

тачальником (витрати); h – вартість зберігання оди-

ниці ресурсу в одиницю часу; Q – раціональна кіль-

кість ресурсу, яку потрібно закупити. 

Тоді: 1) 
2

Q  – середній обсяг запасу; 

2) 
D

hQ
Dh

Q

2
/

2

 – середня вартість зберігання оди-

ниці ресурсу, що закупляється; 

3) 
Q

A  – витрати на закупівлю в розрахунку на оди-

ницю ресурсу і загальні витрати (на одиницю ресур-

су) залежно від розшукуваної величини Q складуть: 

                                                 
5 Англ. economic order quantity – „економічний обсяг за-

мовлення” був створений у другій чверті минулого сто-

ліття і став основою для великої кількості інших моделей 

[8] – авт. 

                     
C

Q

A

D

hQ
QY

2
)(

.                            (7) 

Мінімізуючи витрати, знаходимо раціональну 

кількість Q
рац6

: 

                       
0

2

)(
2Q

A

D

h

dQ

Qdy                       (8) 

               
DK

n

AD
Q рац 2 , де consthAK /2 . (9) 

4. Висновки 

Для опису, формалізації та аналізу поведінки 

логістичних систем може використовуватися різно-

манітний інструментарій. Застосування так званих 

доповнюючих алгоритмів, передусім, виникло в 

рамках економічних систем, де їх опис наводився в 

економічних термінах. Але, якщо ці терміни (на-

приклад „вартість”) використовувати не тільки в 

економічному змісті, а тлумачити розширено, тоді 

наведений інструментарій перейде в розряд „уні-

версальних” (наприклад, під „вартістю” може, за-

лежно від задачі, розумітися як економічна гро-

шова одиниця, так і потрібна кількість техніки, ве-

личина обмеження простору тощо). 

У цьому контексті особливого значення набу-

ває проблема вибору конкретного алгоритму залеж-

но від досліджуваних критеріїв і як її розв’язок – 

створення селективного алгоритму. В нього пови-

нні входити: механізми збору інформації (необхід-

но збирати таку інформацію, яка реально викорис-

товується при прийнятті рішення); інструкція (пра-

вило) вибору конкретного алгоритму; механізм зво-

ротного зв’язку (перевірки якості управління на 

основі його застосування (аналізу фактичних ре-

зультатів). 

Формалізований опис і наступний аналіз склад-

них логістичних систем наприклад, вітчизняних 

корпоративних торговельно-виробничих утворень, 

дозволяє аналітичними формальними методами отри-

мувати важливу інформацію про їх структуру і ди-

намічну поведінку, приймати обґрунтовані (адек-

ватні ситуації) управлінські рішення. 

Завданням наступного дослідження є аналіз 

можливостей застосування інших інструментів під-

тримки прийняття рішень і розроблення базових 

елементів селективного алгоритму для автоматизо-

ваної інформаційної системи логістичного управлі-

ння торговельними підприємствами корпоративно-

го типу. 
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ЗАСТОСУВАННЯ СТРУКТУРОВАНИХ БЛОК–СХЕМ ПРИ  

НАВЧАННІ ПРОГРАМУВАННЮ 
 

Анотація. В розвиток поширеної практики застосування блок–схем для опису алгоритмів запро-

поновано нотацію структурованих блок–схем. Показано, що будь–яку просту блок–схему можна пред-

ставити в цій нотації. Припускається, що запропонована нотація буде краще надаватися для навчання 

програмуванню, а також технологій структурного програмування та програмування зверху вниз. 
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APPLICATION OF FLOWCHARTS IN COMPUTER  

PROGRAMMING TEACHING 

Summary. To develop common practice of using flowcharts to describe algorithms, the article suggests a 

structured flowcharts notation. It is shown that any simple flowchart can be converted to the notation. The 

notation is better suited for programming teaching, structured and top-down programming techniques. 

Keywords: flowchart, program, statement, execution, loop, decision, structured programming, program 
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1. Вступ 

Незважаючи на загальну впевненість у перева-

гах технологій структурного програмування та 

програмування методом зверху вниз, а також на 

структурованість операторів сучасних мов програ-

мування, для опису алгоритмів загалом продов-

жують застосовувати традиційні блок–схеми [1, 2].  

Можливо, це має своє пояснення в очевидності 

конструкції звичайних блок–схем, традиціях навча-

ння програмуванню тощо. Разом з тим, такі спосо-

би опису програм, як UML–діаграми, не були сприй-

няті як засоби для запису алгоритмів та навчання 

програмуванню. В даній роботі запропоновано де-

кілька шаблонів, які дозволять розширити конст-

рукцію блок–схем і зробити їх придатними для 

адекватного опису структурованих програм. 

Метою статті є побудова модифікованої нотації 

блок–схем, яка б не звузила можливостей тради-

ційної нотації та дозволила застосовувати техноло-

гію програмування зверху вниз і одержувати струк-

туровані програми. Застосування блок–схем в нав-

чанні дозволяє підтримувати необхідну студентам 

ілюстративність та наочність. 
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2. Огляд літературних джерел 

У роботах Д. Кнута, З. Манни, Е. Йодана,                

Р. Флойда, Е. Ашкрофта та інших [1–5] перекон-

ливо показано, що заборона вживання в програмах 

оператора goto ніскільки не звужує можливостей 

мов програмування. Застосування замість нього 

операторів циклу та умовних закономірно призвело 

до появи технологій структурного програмування 

та програмування зверху вниз.  

У роботах Е.Ашкрофта та З.Манни [4], Д.Кнута 

та Р.Флойда [3] запропоновано декілька методів пе-

ретворення неструктурованих програм до структу-

рованих. 

3. Звичайні блок–схеми 

Блок–схемою назвемо орієнтований граф, вузли 

якого відповідають діям алгоритму, а дуги — мож-

ливим переходам управління від однієї дії до іншої. 

Вузли блок–схеми називають блоками і позначають 

фігурами, а дуги — стрілками або лініями. Форма 

блоків визначається типом представлених ними дій. 

Так, наприклад, блок процесу з присвоєнням зна-

чень змінним позначається прямокутником, блок 

рішення з умовою переходу — ромбом, а блок ви-

воду значень виразів — паралелограмом. 

Якщо з блока блок–схеми виходить більше однієї 

дуги, то в ньому записується вираз, а його вихідні дуги 

позначаються можливими значеннями цього виразу. 

Інші блоки містять опис дій алгоритму, наприклад, 

присвоєння значень змінних, ввід чи вивід даних. 

У блок–схеми є спеціальні блоки пуску і зупин-

ки, які ще називають, відповідно, її входами і вихо-

дами та відіграють особливу роль у її виконанні. 

Блок пуску — це єдиний тип блоків, який не перед-

бачає вхідних дуг, а блок зупинки — вихідних дуг.  

Відзначимо деякі домовленості, які сприяють 

спрощенню нотації блок–схем. Дуги позначаються 

стрілками або ламаними, які складаються зі стрі-

лок. Стрілки, які входять до складу дуги, повинні 

мати один напрямок. Стрілки, спрямовані вниз та 

вправо, можна позначати як відрізки прямих ліній. 

Дуги, які ведуть до одного блоку, можуть частково 

зливатися. Блоки пуску і зупинки можна не позна-

чати, але потрібно залишати “повислі” стрілки (від 

непозначених блоків пуску і до непозначених бло-

ків зупинки). 

Виконанням блок–схеми назвемо послідовність 

виконання дій та обчислення виразів, записаних у її 

блоках, яка: 

 починається блоком пуску; 

 перехід виконання від одного блоку до 

іншого здійснюється лише за дугами, які їх з’єд-

нують, відповідно до їх напрямку; 

 якщо з блоку виходить декілька дуг, то пе-

рехід здійснюється за тою дугою, яка відмічена 

поточним значенням виразу, записаного в блоці. 

Довжиною виконання блок–схеми назвемо кіль-

кість блоків у ньому. Початком виконання блок–

схеми є блок пуску, а кінцем — блок зупинки (тоді 

виконання буде завершеним) або дуга виходу з бло-

ку (незавершене виконання). Виконання може бути 

і безмежним. 

Блок–схеми принципово неструктуровані, оскільки 

вихідну дугу будь–якого блоку блок–схеми можна 

спрямувати до будь–якого іншого блоку (окрім 

блоків пуску). На кількість вхідних дуг блоків та-

кож не накладається жодних обмежень. Не забо-

ронені і перетини дуг блок–схеми. Через це блок–

схеми можуть бути достатньо заплутаними. По-

будовані за такими блок–схемами програми успад-

ковують таку заплутану структуру, що ускладнює 

їх розуміння, тестування, відлагодження та супровід. 

Цикли в блок–схемах не мають спеціальних 

блоків і реалізуються блоками рішення та процесу, 

а також належними переходами. Блок–схеми не 

мають ієрархій, тому не мають і позначення для 

тіла циклу.  

4. Блок–схеми і програми 

Таким чином, виникає суперечність між не-

структурованою формою блок–схеми алгоритму та 

ніби відповідною йому структурованою програ-

мою. Ця суперечність досліджувалась у роботах [3, 

4] та інших. Для порівняння блок–схем та струк-

 

Таблиця 1 

Базові конструкції блок–схем 

 

Назва Зображення Призначення 

Процес 

 

Виконання операції або групи операцій, завдяки яким 

змінюються значення, форми представлення або 

розташування даних 

Ввід/вивід 
 

Перетворення даних у форму, придатну для обробки 

(ввід) або відображення результатів (вивід) 

Підалгоритм 
 

Виконання іншого алгоритму як базової операції 

Пуск/зупинка 

 

Початок, кінець, переривання процесу виконання 

Лінія потоку 
 Визначення можливої послідовності блоків під час 

виконання 
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турованих програм їх потрібно було б привести до 

“спільного знаменника”: додати в нотацію блок–

схем структурні блоки (і порівнювати їх на рівні 

блок–схем) або зберегти в мовах програмування 

оператор переходу (і порівнювати їх на рівні мов 

програмування). Другий підхід самим розвитком 

технології програмування був відкинутий як безпер-

спективний [3, 5]. Тому зупинимося на першому. 

Квінтесенція досліджень [3, 4] така: програму 

(блок–схему) неможливо перетворити в структуро-

вану, якщо базуватися на тому ж алгоритмі, на тих 

же операторах (блоках) та не вводити додаткових 

змінних. Перетворення блок–схеми в структурова-

ну назвемо структуруванням. 

У [4] та [5] розглянуто декілька підходів до 

структурування програм, які застосовні до блок–

схем і зводяться до таких двох методів: 

 дублювання тих фрагментів програм, які пе-

решкоджають структурованості; 

 введення додаткових змінних та операторів 

для присвоювання та перевірки значень цих змінних. 

Якщо з методом дублювання все зрозуміло, то 

метод введення додаткових змінних потребує ко-

ментарів. Тут застосовуються додаткові змінні двох 

типів: 

 змінні стану, які передбачають нумерацію 

операторів початкової програми і при виконанні 

кожного її оператору визначають номер наступного; 

 логічні змінні, які фіксують подальший на-

прямок виконання. 

Метод змінних стану достатньо універсальний 

та може застосовуватися автоматично. Однак, прог-

рама, побудована в результаті його застосування, 

повністю втрачає свою первісну структуру і тому 

цей метод застосовується переважно в теоретичних 

дослідженнях.  

Метод логічних змінних вимагає творчого під-

ходу, зате дозволяє частково зберегти структуру 

первісної програми, тому може застосовуватися і в 

практичній діяльності. Цей метод дозволяє прог-

рамісту зрозуміти, чого не вистачає програмі для 

структурованості, і таким чином вчить створювати 

структуровану програму з самого початку її проек-

тування як блок–схеми. 

5. Структуровані блок–схеми 

Розглянемо базові конструкції пропонованої 

нотації структурованих блок–схем. Від традицій-

них блок–схем до структурованих перенесемо базо-

ві блоки (процесу, вводу–виводу, підалгоритму) 

спеціальні блоки (пуску, зупинки), а також лінії по-

току (табл. 1). 

Зауважимо, що при переході до нотації струк-

турованих блок–схем з традиційної нотації усунуто 

позначений ромбом блок рішення. Зате сюди вве-

дено ієрархію, яка реалізується операціями компо-

зиції. Лінії потоку застосовуються лише в рамках 

композицій. 

Базуючись на роботі Лінгера [2], назвемо блок–

схему простою, якщо вона має один вхід та один 

вихід. Відзначимо, що базові блоки блок–схем 

можна розглядати як елементарні прості блок–схе-

ми. Надалі там, де не виникають неоднозначності, 

базові блоки та прості блок–схеми будемо зобра-

жати прямокутниками, абстрагуючись від їх рівня 

та призначення.  

Ієрархію у мові структурованих блок–схем ство-

рюють операції композиції таких трьох видів:  

 послідовності; 

 розгалуження; 

 повторення. 

Аргументами операцій композиції служать 

прості блок–схеми та вирази. 

На рис. 1 наведено шаблон композиції послідовності, 

аргументами якої є прості блок–схеми S1, S2, …, Sn. 

Лінії потоку візуалізують послідовність викона-

ння блок–схем S1, S2, …, Sn, а пунктирна лінія 

обмежує композицію. На рис. 2–3 наведено шаб-

лони композицій розгалуження та повторення. 

Аргументами композиції розгалуження служать 

прості блок–схеми A, B та логічний вираз L. При-

чому, ромб не є блоком, а лише елементом оформ-

лення композиції. Аргументами композиції повто-

рення служить проста блок–схема T (тіло циклу) та 

логічний вираз L для визначення умови повторення 

тіла циклу. Пунктирні лінія на рисунках визна-

чають границі композицій. 

 

 
S1 

S2 

… 

Sn 

Рис. 1. Композиція послідовності 

*Складено авторами 

L 

A B 

+ – 

Рис. 2. Композиція розгалуження 

*Складено авторами 
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Всі три види композицій утворюють прості 

блок–схеми, які можуть служити аргументами ком-

позицій вищого рівня. 

6. Побудова та реалізація структурованих 

програм 

Побудова та реалізація структурованої програ-
ми згідно з технологією програмування зверху вниз 
починається з шаблону простої блок–схеми F 
(рис. 4), яку будемо вважати структурованою блок–
схемою першого рівня. 

В результаті заміни блоку F одною з компози-
цій або базовим блоком утворюється структурована 
блок–схема другого рівня. Якщо в ній є небазові 
блоки, то їх знову слід замістити тими чи іншими 

композиціями або базовими блоками. В результаті 
буде створена структурована блок–схема третього 
рівня. І так далі, поки всі блоки побудованої струк-
турованої блок–схеми не стануть базовими.  

Побудовану таким чином структуровану блок–
схему можна реалізувати тою чи іншою мовою 
структурного програмування (Pascal, Visual Basic, 
C++ тощо). Для цього базові блоки та композиції 
структурованої блок–схеми потрібно замінити опе-
раторами цієї мови програмування. 

При переході до нотації структурованих блок–
схем нотація традиційних блок–схем була не лише 
розширена композиціями, але й дещо обмежена за-
бороною довільних зв’язків між блоками. Постає 
питання: чи не занадто суворі встановлені обмеже-
ння? Перед запровадженням описаної технології 
потрібно було б переконатися в тому, що ці обме-
ження не завадять реалізувати будь–який алгоритм. 
Таке твердження можна формалізувати як теорему 
про представлення [1, 5]. 

7. Теорема про представлення 
Теорема про представлення стверджує, що 

будь–який алгоритм можна представити структуро-
ваною блок–схемою, якщо його можна представити 
простою блок–схемою. 

Для доведення цього твердження покажемо, що 
довільну просту блок–схему можна формально пе-
ретворити на еквівалентну структуровану. Скорис-
таємося методом введення змінних стану [5, 2] та 
методом математичної індукції.  

Розглянемо довільну просту блок–схему S і 
наступним чином побудуємо її структуровану вер-
сію C(S). Перенумеруємо всі базові блоки схеми S. 
Кількість таких блоків позначимо через n, а блок з 
номером i — через Si. Без обмеження загальності 
можемо вважати, що вхідна дуга блок–схеми веде в 
блок з номером 1. Будемо також вважати, що дуги, 
які виходять з блоків рішення, позначені симво-
лами “+” (умова переходу виконується) та “–” (умо-
ва переходу не виконується). 

Введемо додаткову цілочисельну змінну V, яка 
прийматиме значення з інтервалу [1, n+1]. За допо-
могою композицій послідовності та повторення 
побудуємо таку структуровану блок–схему (рис. 5). 
Під час виконання змінна V буде зберігати інфор-
мацію про блок, який повинен виконуватися нас-
тупним. Блок–схема H буде аналізувати значення 
змінної стану і залежно від цього виконувати один 
з блоків S1, S2, …, Sn. Замість того, щоб перейти до 
виконання іншого блоку, змінній стану присво-
юється його номер — і цикл повторюється.  

На рис. 6 наведено тіло H структурованої блок–

схеми С(S). Блоки U1, U2,…, Un наступним чином 

будуються на базі блоків S1, S2,…, Sn:  

 якщо Si є простим блоком, то з нього ви-

ходить лише одна дуга; через ci позначимо номер 

блоку, до якого вона веде; рис. 7а демонструє 

вигляд відповідного блоку Ui; 

 якщо Si є блоком рішення з умовою Li, то з 

нього виходять дві дуги; через di позначимо номер 

блоку, до якого веде дуга із значком “+”, а через ei 

— номер блоку, до якого веде дуга із значком “–”; 

рис. 7б демонструє вигляд відповідного блоку Ui. 

Рис. 3. Композиція повторення 

*Складено авторами 

 

 

Рис. 4. Структурована блок–схема 

нульового рівня 

*Складено авторами 

 
 

F 

Рис. 5. Структурований еквівалент простої 

блок–схеми F 

*Складено авторами 
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Якщо дуга веде до виходу з блок–схеми, то 

відповідна їй величина ci , di чи ei буде рівна n+1. 

У виконанні структурованої таким чином блок–

схеми додатковими назвемо присвоювання значень 

додатковій змінній та переходи, утворені компози-

ціями розгалуження та повторення з умовами, які за-

лежать лише від додаткової змінної. Послідовність бло-

ків та переходів, яка утворюється з такого виконання 

видаленням додаткових елементів, назвемо освітленою. 

Розглянемо приклад, який ілюструє описану тех-
ніку. На рис. 8 наведена проста неструктурована блок–
схема. Розглянемо одне з її виконань: S1–, S2, S3–, S1+, S4.  

Після побудови за наведеним алгоритмом стру-
ктурованої блок–схеми розглянемо її виконання на 

тих же даних: 
V=1, (V<=4)+, (V=1)+, S1–, V=2, (V<=4)+, (V=1)–, 
(V=2)+, S2, V=3, (V<=4)+, (V=1)–, (V=2)–, (V=3)+,  
S3–, V=1, (V<=4)+, (V=1)+, S1+, V=4, (V<=4)+,  
(V=1)–, (V=2)–, (V=3)–, (V=4)+, S4, V=5, (V<=4)–.  

У результаті відкидання додаткових дій та умов 
одержимо освітлене виконання виду S1–, S2, S3–, 

S1+, S4. Очевидно, розглянуте виконання початкової 
блок–схеми та освітлене виконання побудованої 
структурованої блок–схеми на цих же даних спів-
падають. 

 

V = 1 

V = 2 

V = n 

U1 

U2 

Un V = n + 

1 

… 

… 

– + 

+ – 

+ – 

Рис. 6. Тіло структурованого еквіваленту блок–схеми 

*Складено авторами 

 

a) 

Si 

V = ci 

Li 

V = di V = ei 

– + 

б) 
Рис. 7. Конструкція блоків еквівалентної блок–схеми 

*Складено авторами 
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Теорему представлення сформулюємо у вигляді 
індуктивного твердження Q(m): будь–яке викона-
ння Tm довільної простої блок–схеми S, довжиною 

m, співпадає з освітленим виконанням 
mT

~  структу-

рованої описаним способом блок–схеми C(S) на тих 
же даних і такої ж довжини. Відповідне неосвітлене 
виконання позначимо через 

mT̂ . 

Доведення. Позначимо через n кількість базо-
вих блоків у блок–схемі S. Твердження Q(1) оче-
видне, оскільки її виконання T1 згідно побудови 
складається з одного блоку пуску. Виконання стру-
ктурованої описаним чином блок–схеми C(S) на 
тих же даних теж складається з одного блоку пуску. 

Припустимо, що для довільного цілого додат-
ного числа m має місце твердження Q(m): 

mm TT
~

,                                                                 (1) 
тоді має місце і твердження Q(m+1): 

11 =
~

mm TT .                                                             (2) 
Твердження Q(m+1) стосується виконання Tm+1, 

отже виконання Tm незавершене. Нехай виконання 
Tm закінчується дугою, яка веде в блок Sk: 

kmm STT ,1 .                                                         (3) 
Згідно з побудовою структурованої блок–схе-

ми, її виконання на тих же даних закінчується прис-
воюванням V=k, а виконання 

1mT̂  продовжує вико-

нання 
mT̂  таким чином: 

1mT̂ =
mT̂ , (V<=n)+, (V=1)–, (V=2)–,…,(V=k–1)–

,(V=k)+, Sk.                                                                (4) 
Освітлення співвідношення (4) дає  

kmm STT ,
~~

1
.                                                        (5) 

Підставляючи співвідношення (1) в (5), одер-
жимо: 

kmm STT ,
~

1 .                                                       (6) 

Оскільки праві частини рівностей (3) та (6) 
співпадають, то співпадають і ліві, що доводить 
співвідношення (2).  

Побудована таким чином структурована блок–
схема за рядом метрик має вищу структурну та 
обчислювальну складність, однак цей недолік бага-
тократно компенсується ієрархічністю структури 
[5]. Саме ієрархічність структурованих програм 
дозволяє застосовувати до них метод програму-
вання зверху вниз та інші сучасні технології [2].  

Практичні аспекти застосування структурова-
них блок–схем авторами розглянуті в роботі [6]. 
Тут мова структурованих блок–схем розширена 
композиціями неповного розгалуження, переми-
кача та повторення з післяумовою, що робить її 
більш адекватною сучасним мовам програмування. 
Наведено шаблони для реалізації структурованих 
блок–схем сучасними мовами програмування — 
Pascal, C++, Visual Basic. 

Розширення мови структурованих блок–схем но-
вими композиціями, очевидно, не порушує наведе-
ної теореми представлення. Але композиція пере-
микача дозволяє суттєво спростити реалізацію тіла 
структурованого еквіваленту блок–схеми (рис. 6): 
один перемикач заміщає n композицій розгалуження. 

8. Висновки 
Наведена в роботі теорема про представлення 

служить теоретичним базисом для зображення 
алгоритмів структурованими блок–схемами з вико-
ристанням запропонованих шаблонів. Застосування 
шаблонів структурних композицій блок–схем та їх 
реалізації в сучасних мовах програмування показа-
ло хороші результати при навчанні студентів Львів-
ської комерційної академії алгоритмізації та прог-
рамуванню в рамках методологій програмування 
зверху вниз і структурного програмування. 
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12. БАНКІВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
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АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ 
 

Анотація. Основним методом забезпечення антикризової стратегії  банку є діагностика кризи, 

яка є системою ретроспективного, оперативного і перспективного цільового аналізу, спрямованого на 

виявлення ознак кризового стану банківської установи, оцінку загрози її банкрутства та можливостей 

подолання кризи. 

Ключові слова: антикризовий менеджмент, банк, банківська система, криза, фінансова нес-

табільність 

Buchko I. 

AN ANTI-CRISIS MANAGEMENT IN A BANKING SECTOR 

Summary. As the main method of an anti-crisis strategy of the bank, retrospective diagnostics of the crisis 

should account for early recognition of banking stress and possibility of bankruptcy.  

Keywords:  anti-crisis management, bank, banking system, crisis, financial instability 

 

1. Вступ 

На сучасному етапі гостро постало питання 

неефективного антикризового менеджменту, а інко-

ли – взагалі його відсутності. Саме тому важливим 

є зосередження уваги на антикризовому менедж-

менті, за допомогою якого можна передбачати, вча-

сно розпізнавати та успішно вирішувати найсклад-

ніші проблеми. 

Незважаючи на широке застосування в еконо-

мічній теорії та практиці терміну "антикризове 

управління", тлумачення його сутності є неодноз-

начним. У зв'язку з цим, для розробки обґрунтова-

них пропозицій щодо антикризового управління 

банком необхідно передусім уточнити його значе-

ння. Зважаючи на те, що точний переклад слова 

"crisis" означає  "перелом", crisis management  це 

управління найбільш кризовими ("переломними") 

ситуаціями. У західній літературі антикризовий ме-

неджмент часто визначається як діяльність, яка не-

обхідна для подолання стану, що загрожує існу-

ванню суб'єкта господарювання, при цьому основна 

увага акцентується саме на виживанні.  

2. Огляд літературних джерел 

Вивченням визначення поняття "антикризового 

управління" займалося велика кількість вітчизня-

них та зарубіжних вчених таких, як М. Бас [1],               

Ю. Заруба [3], Н. Стукало [10], Е. Степаненко [9], 

Т. Ковальчук [5], З. Короткова  [6], И. Ларионов,  

Н. Брагин, А. Алиев [8], А.Томпсон, А. Стрікленд 

[13]. Зокрема, А. Е. Степаненко визначення поняття 

"антикризового управління" трактує у вузькому та 

широкому значенні. У широкому значенні – це сис-

темне управління об’єктом господарської діяльно-

сті на рівні економіки для протидії кризі. Основним 

елементом регулювання економіки на цьому рівні є 

державне регулювання економіки як макроеконо-

мічна категорія, що відображає відносини, які ви-

никають при організаційно-економічному і право-

вому впливі держави для захисту установ від кризо-

вих ситуацій, запобігання банкрутства або припи-

нення їх подальшого функціонування [9, c. 77─84]. 

Досить широке значення має визначення професора 

Т. М. Ковальчук, що визначає антикризове управ-

ління як технологію активної управлінської діяль-

ності в повному комплексі всіх її функцій, ролей і 

повноважень [5, c. 128─134]. 

У підручнику професора З. М. Короткова анти-

кризове управління розглядається як система упра-

вління, яка має всебічний характер та направлена 

на попередження і на усунення несприятливих для 

бізнесу явищ, з використанням наявних ресурсів та 

потенціалу виживання, або реалізації спеціальних 

процедур (таких як санація, реструктуризація, банк-

рутство, ліквідація) [6, c. 57]. Цікавим є визначення 

антикризового управління, наведене в роботі ро-

сійських вчених Ларіонова, Брагіна і Алієва [8,               

c. 44], які визначають антикризове управління як 

систему управлінських заходів щодо діагностики, 

нейтралізації і подолання кризових явищ і їх чи-

нників на всіх рівнях економіки. Перевагою заз-

наченого визначення є його конкретність, виділе-

ння управлінських рішень та опис процесу їх здійс-

нення. 

Узагальнивши наукові підходи зарубіжних та 

вітчизняних вчених, категорія "антикризове управ-

ління" потребує суттєвого доповнення. Отож її сут-

ність доцільно трактувати як "фінансові відносини, 

що представляють собою комплексну систему 

управлінських заходів щодо діагностики, поперед-

ження, нейтралізації та подолання кризових явищ з 
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метою підвищення рівня фінансової безпеки, змен-

шення наслідків ураження кризою та подальшого 

розвитку банку шляхом використання всього по-

тенціалу сучасного менеджменту". 

Метою даної статті є оцінка банківської систе-

ми та обґрунтування необхідності антикризового 

управління в банківській сфері. 

Реалізація мети потребує вирішення конкрет-

них завдань: уточнення суті антикризового управ-

ління; обґрунтування основних чинників,  які пос-

тавили під загрозу діяльність банківської системи; 

виділення ключових моментів, на які слід спира-

тися при розробці антикризового управління; роз-

робка основних напрямів реалізації інструментів 

антикризового управління. 

Актуальність даної статті обумовлюється не-

стабільністю банківської системи, адже на сучасно-

му етапі нерозв’язаними залишаються проблеми 

підвищення рівня капіталізації банків, управління 

ліквідністю, ефективності функціонування бан-

ківської системи, удосконалення державної стра-

тегії розвитку банківської системи, яка б сприяла її 

надійній та ефективній діяльності. 

3. Аналіз заходів антикризового менеджменту  

Висока ймовірність виникнення кризових явищ 

у процесі діяльності банку зумовлює необхідність 

впровадження спеціалізованих заходів протидії їх 

розвитку та нейтралізації. Засобом такої протидії по-

винно стати антикризове управління банком [6, с.149]. 

Основними чинниками, які поставили під заг-

розу діяльність банківської системи є наступні:  

зменшення ресурсної бази; погіршення ситуації на 

валютному ринку; скорочення обсягів кредитува-

ння; нестабільність банківської ліквідності, що з са-

мого початку спричинили іноземні інвестори, які в 

умовах світової фінансової кризи в спішному по-

рядку повернули свої кошти до національних еко-

номік з метою їх стабілізації і більшої захищеності. 

У вітчизняній літературі антикризове управлі-

ння розглядається як система управління, яка має 

всебічний характер та направлена як на поперед-

ження, так і на усунення несприятливих для бізнесу 

явищ, з використанням наявних ресурсів та потен-

ціалу виживання, або реалізації спеціальних проце-

дур (таких як санація, реструктуризація, банкрут-

ство, ліквідація) [1, с.134]. 

У міру нарощування проблем фінансово-госпо-

дарської діяльності комерційного банку весь цикл 

його розвитку умовно можна розділити на три ста-

дії: загальний режим діяльності, режим  фінансово-

го оздоровлення, ліквідація комерційного банку, 

робота ліквідаційної комісії. Основними напрямами 

антикризового управління можна визначити нас-

тупні: здійснення моніторингу кризового стану, 

визначення масштабів кризового стану, дослідже-

ння основних факторів, що обумовлюють розвиток 

кризового стану [7, с. 88]. 

Основними моментами, на які слід спиратися 

при розробці антикризового управління тією чи 

іншою банківською установою мають бути наступ-

ні: 

 оцінка якості кредитного портфелю, оскіль-

ки це є одним з головних показників того, з яким 

масштабом проблем може стикнутися найближчим 

часом той чи інший банк; 

 клієнтська база банківської установи – на 

даному етапі необхідно оцінити наскільки віддані 

клієнти банку, кількість клієнтів, число банкоматів;  

 

Таблиця 1 

Фази та механізми управління системною банківською кризою 

 

Фаза кризи Характеристика Механізм управління 

Фаза І - загострення 

Наявність диспропорцій у розвитку 

банківської системи, які можуть 

заперечуватися як самими суб'єкта-

ми господарювання, так і регулюю-

чими органами. Наявні дисбаланси 

в економічній системі як провісники 

фінансових криз. Посилення 

відпливу капіталу з банківських 

установ. 

Застосування оперативних заходів щодо 

запобігання паніці та забезпеченню 

стабілізації фінансової системи, передусім 

у сфері грошово-кредитної політики. 

Підтримка ліквідності банківських установ 

центральним банком. Гарантії уряду за 

кредитами та депозитами з метою зниже-

ння невизначеності, підготовка до реструк-

туризації банківської системи. 

Фаза II - стабілізація 

Поступове поліпшення показників. 

Функціонування банківської 

системи. Істотні фінансові втрати, 

погіршення фінансових показників 

діяльності банків. 

Зміна в структурі банківського сектору. 

Розробка урядом і центральним банком 

інструментарію реструктуризації, вклю-

чаючи фінансові, правові, інституційні 

заходи. Посилення нагляду за діяльністю 

фінансового сектору. Зміщення акцентів з 

підтримки ліквідності фінансових установ 

на забезпечення платоспроможності. 

Фаза III - оновлення 
Нормалізація роботи банківської 

системи 

Повний або частковий відхід від методів 

державного регулювання. Приватизація 

націоналізованих під час 

кризи банків.  
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 імідж банку – оцінюється як суб'єктивне 

уявлення про якість послуг, надійність та спромож-

ність виконувати власні зобов'язання;  

 наявність потужного акціонера, наприклад 

держави, або іноземної групи;  

 професіоналізм менеджменту банківської 

установи – базується на оцінці бізнес-моделі банку, 

жорсткості контролю виданих кредитів та структурі 

портфелю за типами позичальників;  

 готовність та можливості власників банку 

рятувати свою установу – аналіз фінансового стану 

материнських структур, важливість банківського 

сектору для їхнього бізнесу.  

 загальна фінансова стійкість – оцінюється з 

урахуванням якості кредитного портфелю та мож-

ливостями материнських структур підтримувати 

банк, при чому основними критеріями тут можуть 

бути капіталізація, адекватність капіталу, поточна 

ліквідність та графік погашення зобов'язань, у тому 

числі і швидкість відтоку депозитів фізичних осіб 

тощо [6, с.108]. 

4. Основні фази банківських криз 

Експерти МВФ виділили три фази системних 

банківських криз і кожній з них притаманні свої 

елементи управління. Ці дані подано в таблиці 1. 

Антикризовий менеджмент банківських уста-

нов України є незамінним елементом, який тримає 

банківську систему України на плаву.  

Антикризовий менеджмент – це ряд функцій та 

заходів щодо пригнічення, боротьби або ліквідації 

негативних факторів впливу на банківську сферу, 

які кожен банк розробляє самостійно з огляду на 

ситуацію, в якій він знаходиться. Боротьба з нега-

тивними кризовими явищами можлива лише за умови 

комплексного підходу до факторів, які їх спричиняють, 

саме тому необхідною є розробка плану анти-

кризового управління з чітко окресленими етапами 

та моментами, на які перш за все слід звернути увагу. 

5. Оцінка результатів діяльності банків України 

В умовах кризової ситуації виділяють три пос-

лідовних етапи здійснення фінансової стабілізації: 

усунення неплатоспроможності, відновлення фі-

нансової стійкості, забезпечення фінансової рівно-

ваги в довгостроковому періоді.  

У таблиці 2 розглянемо динаміку кредитно-інвес-

тиційного портфелю банківських установ України. 

З даної таблиці бачимо, що відбулося зменше-

ння кредитного портфелю банків України у 2010 році 

порівняно з 2008 роком, проте позитивною тенден-

цією є те, що у 2010 році збільшилися кредити 

юридичним особам та операції з цінними паперами. 

Фінансовий результат банків розглянемо на рис.1.  

З рис.1 видно, що банківські установи України 

у 2009 та 2010 роках отримали збитки, проте тут 

теж спостерігається підвищення фінансового ре-

зультату в сторону росту з  – 26 344,63 млн грн у 

2009 році  до –9844,71 у 2010 році. Отже, банки по-

чинають поступово налаголжувати свою діяльність.  

Проте, стан антикризового менеджменту у бан-

ківських установах України загалом можна визна-

чити як середній, оскільки не всі банківські уста-

нови України на сьогодні здатні боротися з кризою. 

Тому, необхідно розвивати даний напрям дослід-

жень і отримувати нові рішення старих проблем. 

Основними напрямками реалізації інструментів 

антикризового управління є: застосування фінансо-

вих інструментів грошово-кредитного регулюва-

ння, спрямованих на підвищення ефективності мо-

нетарної політики в державі; застосування струк-

турних інструментів, спрямованих на оптимізацію 

внутрішньої та зовнішньої структур фінансово-кре-

дитних установ як основних учасників фінансового 

сектору, що мають безпосередній вплив на рівень 

його стійкості і надійності; застосування операцій-

них інструментів шляхом удосконалення внутріш-

нього моніторингу структури активів та зобов’я-

зань банківських установ як чинника запоруки без-

пеки клієнтської бази та стабільності функціонува-

ння реального сектору економіки; посилення у бан-

ках систем внутрішнього контролю та управління 

ризиками; призупинення будь-якої діяльності, що 

наносить шкоду даному банку; попереднє узгодже-

ння з органами банківського нагляду будь-яких ве-

ликих витрат капіталу, матеріальних зобов’язань чи 

умовних зобов’язань; створення системи управлі-

ння проблемними активами.  

 

 

Таблиця 2 

Динаміка кредитно-інвестиційного портфелю банків України  за 2008-2010 рр, млн грн* 

 

роки 
Показники 

01.01.2009  01.01.2010 01.01.2011 

Відхилення, +,- 

2010р. до 2008р. 

Кредитно- інвестицій-

ний портфель - всього 
759 686,00 635 422,01 613 285,07 -146 400,93 

у тому числі: 

міжбанківські кредити 
47 430,67 37 566,28 46 866,16 -564,51 

кредити юридичним 

особам 
409 467,74 347 806,77 476 181,35 66 713,61 

кредити фізичним 

особам 
264 210,31 214 850,36 144 121,52 -120 088,79 

цінні папери 38 577,28 35 198,61 63 697,31 25 120,03 

*Джерело: [14] 



 

 268 

6. Висновки 
Основними принципами формування антикри-

зової стратегії  визнано наступні: забезпечення до-
сягнення цілей антикризового управління; орієн-
тація на проблеми, які потребують свого розв’яза-
ння, а не на зовнішні ознаки їх прояву; забезпече-
ння відповідності антикризової стратегії наявним та 
можливим до мобілізації ресурсами підприємства, 
часовим обмеженням антикризового процесу; обґрун-
тованість; багатоваріантність та колегіальність прий-
няття рішень; професійність; максимізація результа-
тивності антикризових заходів; оптимізація співвід-
ношення результативності антикризових заходів та 
ризику їх реалізації. Реалізація стратегії антикризо-
вого управління при загрозі банкрутства передба-
чає періодичне дослідження фінансового стану бан-
ку з метою виявлення ознак його кризового розвит-
ку, що викликають загрозу банкрутства, визначення 
масштабів кризового стану, вивчення основних 
факторів, що зумовили та зумовлюють у майбут-
ньому кризовий розвиток банку, формування цілей 
та вибір основних механізмів антикризового управ-
ління, впровадження внутрішніх механізмів фінан-
сової стабілізації, вибір ефективних форм санації, 
фінансове забезпечення ліквідаційних процедур 
при банкрутстві банку.  

Основним методом забезпечення антикризової 
стратегії банку є діагностика кризи, яка являє со-
бою систему ретроспективного, оперативного і пер-
спективного цільового аналізу, спрямованого на ви-
явлення ознак кризового стану банківської устано-
ви, оцінку загрози її банкрутства та можливостей 
подолання кризи. 
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Рис. 1. Фінансовий результат банків України за 2008- 2010 рр. 
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1. Вступ 

Необхідною умовою забезпечення ефективного 

функціонування усієї банківської системи в сучас-

них умовах є розробка системи заходів щодо підви-

щення успішності кредитування усіх суб’єктів гос-

подарювання, адже кредитні операції комерційних 

банків відіграють значну роль у забезпеченні непе-

рервності процесів суспільного відтворення та еко-

номічного зростання. 

Аналіз літературних джерел підтверджує неза-

довільний стан функціонування кредитного ринку в 

Україні, який характеризується зростанням частки 

проблемних кредитів, слабкістю ресурсної бази 

кредитування, що призводить до зменшення частки 

довгострокових кредитів у кредитному портфелі 

банків; зростанням процентної ставки за кредита-

ми; відсутністю чіткого механізму забезпечення 

банківського кредитування, зростанням кредитних 

ризиків [5, с.77]. Адже наслідки світової фінансової 

кризи 2008─2009 рр. відчутні по-сьогодні. Так у 

2011 р., як і в попередньому, було зафіксовано 

від’ємний фінансовий результат діяльності банків-

ського сектору – “мінус” 4,843 млрд грн. станом на 

01.12.2011 р., хоча суттєво менше, ніж станом на 

01.01.2011 р. (“мінус ” 13,127 млрд грн) [8]. В резу-

льтаті маємо низьку ефективність функціонування 

фінансового ринку, залежність вітчизняної банків-

ської системи від іноземного капіталу, низький рі-

вень капіталізації комерційних банків, а також 

втрату довіри домогосподарств до банківського 

сектора, тимчасово вільні кошти яких могли б ста-

ти основним джерелом кредитних ресурсів комер-

ційних банків.  

Вказані обставини визначають актуальність 

дослідження найважливіших проблем у кредитному 

секторі економіки і зумовлюють визначення чи-

нників, які б у найближчій перспективі оптимізува-

ли ефективне функціонування кредитних відносин 

у банківській сфері. 

2. Огляд літературних джерел 

Різноманітні погляди на кредит, аналіз кре-

дитної діяльності і кредитні відносини розвинуто у 

багатьох дослідженнях і публікаціях. Вивченню 

цих питань присвячено праці таких вітчизняних 

економістів, як О. Вовчак і М. Могильницької,              

А. Герасимовича і М. Алєксеєнка, О. Дзюблюка,  

Дубинського О., О. Копилюк  та ін. Зокрема О. Вовчак 

і М. Могильницька у свої працях досліджують 

соціально-економічне значення кредиту та його 

роль у забезпеченні макроекономічної стабільності, 

проте у праці відсутній аналіз динаміки кредитного 

ринку у посткризовий період [3, с. 28-33].  Особ-

ливу увагу слід звернути на працю О.Дубинського, 

яка присвячена активізації довгострокового креди-

тування реального сектора економіки через вико-

ристання індекса вартості депозитів фізосіб, адже 

це дасть можливість визначати вартість кредитів 

між компаніями і банками у всьому світі [4, с. 47]. 

Такі науковці як А. Герасимович і М. Алєксеєнко 

основну увагу зосереджують на аналізі кредитних 

операцій банку та здійснюють їх оцінку,проте деякі 

аспекти аналізу вимагають вдосконалення із вра-

хуванням реалій сьогодення [1, с. 121-156]. Ваго-

мий внесок у розвиток банківського сектору еко-

номіки зробив, на нашу думку, О.Дзюблюк, який 

розкриваючи проблематику кредитного сектора 

економіки, вдало пропонує перспективні шляхи йо-

го розвитку [5, с. 76-83; 6, с. 20-30]. Однак вплив 

світової фінансово-економічної кризи на кредитну 

діяльність вітчизняних банківських установ обу-

мовлює необхідність додаткових досліджень проб-

лем організації кредитної діяльності банків, а також 
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пошук нестандартних рішень і шляхів активізації 

кредитного ринку України у посткризовий період. 

3. Постановка завдання 

Завданням статті є аналіз сучасного стану кре-

дитування реального сектору економіки, визначе-

ння основних чинників, які гальмують банківське 

кредитування в умовах виходу із кризового стану. 

Відповідно до завдань, метою статті є формування 

напрямів підвищення ефективності системи бан-

ківського кредитування в Україні. 

4. Аналіз сучасного стану банківського  

сектору України 

 Загальновідомо, що банківський кредит, як не-

від'ємний елемент ринкового господарства, безпо-

середньо впливає на всі процеси розширеного відт-

ворення, а відтак – прискорює соціально-економіч-

ний розвиток держави. Необхідно відзначити також 

надзвичайно важливу роль кредиту та кредитних 

відносин у використанні досягнень науково-техніч-

ного прогресу: в технічному переоснащенні або 

реконструкції діючих підприємств і впровадженні 

прогресивної техніки на нових підприємствах, що 

вимагає значних коштів.  

Аналізуючи період із 2008 р. по 2011 р.,  можна 

сказати, що для банківського сектору України він 

був найскладнішим в історії його розвитку і харак-

теризувався початком глобальних трансформацій 

на фінансовому ринку. Погіршення економічної 

ситуації у світі, з огляду на високий рівень 

вразливості економіки України, призвело до роз-

гортання системної економічної кризи. Внаслідок 

стиснення як зовнішнього, так і внутрішнього по-

питу відбулося істотне зниження обсягів вироб-

ництва майже у всіх основних секторах економіки. 

За таких умов грошово-кредитну та валютну по-

літику Національного банку України було спрямо-

вано насамперед на зниження інфляції та пом’якше-

ння наслідків впливу кризи на економіку [10, с.78]. 
Певне поліпшення зовнішньоекономічної кон’юн-

ктури, особливо у другій половині 2010 р., а також 
реалізація окремих антикризових заходів уряду та 
Національного банку України забезпечили збереже-
ння в Україні фінансової стабільності  як у бан-
ківській системі в цілому, так і на ринку кредитних 
послуг. Не дивлячись на деяке пожвавлення, бан-
ківське кредитування все ще залишається досить 
слабким, щоб стати реальним каталізатором еко-
номічних процесів в Україні. За результатами ста-
тистичних даних НБУ [4, с. 47], обсяг банківських 
кредитів у першому півріччі 2011 р. збільшився ли-
ше на 4,9% ─ до 792 млрд грн, порівнянно із 
минулим періодом. При цьому динаміка росту 
залишається досить нестійкою. Наприклад, у травні 
банківські установи видали нефінансовим корпора-
ціям нових кредитів на 4 млрд  грн менше, ніж у 
квітні. Іншою є ситуація на ринку споживчого кре-
дитування. У травні 2011 р. банки видали 7,9 млрд 
грн нових споживчих позик, що на 0,6 млрд грн 
більше, порівнянно із квітнем. Це не можна вва-
жати позитивним моментом у сфері банківського 
кредитування економіки, адже активізація спо-
живчого кредитування, як правило, призводить до 
інфляції і зростання дефіциту зовнішньої торгівлі. З 

метою уникнення випереджаючого зростання вит-
рат населення в порівнянні із зростанням доходів, 
НБУ необхідно посилити вимоги до тих банків, які 
займаються споживчим кредитуванням. 

До негативних моментів у фінансовій системі 
також слід віднести відчутний дисбаланс між вар-
тістю ресурсів, якими володіють більшість комер-
ційних банків, і ціною кредитів, що їх фінансові 
установи готові видавати в економіку. При собівар-
тості гривневих пасивів 7–9%, ефективні ставки 
кредитування нині становлять близько 20% річних. 
Таку різницю банкіри пояснюють ризиками, з яки-
ми пов’язане кредитування. Зокрема, досі ні на 
законодавчому рівні, ні в сфері виконання законів 
не врегульовано численних проблем відносин між 
кредиторами і позичальниками [4, с. 47]. Це приз-
водить до певної невизначеності, яка є головною 
причиною як високих відсоткових ставок банків, 
так і небажання підприємців розвивати існуючі 
та входити в нові проекти. 

Ще одним стримуючим фактором банківського 
кредитування є короткі терміни залучення депози-
тів фізичних осіб, які становлять основний ресурс 
кредитування для банківської системи. Адже не-
сприятливі макроекономічні умови в період розгор-
тання фінансової кризи, наростання інфляційних 
процесів та значні коливання валютного курсу були 
причинами невпевненості вкладників та спонукали 
або до вилучення ними своїх депозитів або до роз-
міщення коштів у банках переважно на короткий 
строк [3, с. 30]. На даний час вони складають 3, 6 
і 9 місяців. Відповідно,  прогнозувати ціну кредитів 
можна приблизно на такий же термін.  

Сучасний стан на депозитному ринку характе-
ризується різким коливанням приросту депозитів 
фізичних осіб. Якщо ж у 2010 р. прослідковуються 
позитивні моменти в сторону збільшення приросту 
депозитів фізичних осіб, то за період із січня по 
вересень 2011 р. ситуація погіршується (рис. 1). 
У таких умовах вітчизняні банки змушені або про-
понувати своїм клієнтам короткі кредити (на термін 
до одного року), або виставляти підвищені відсот-
кові ставки, але тоді, як наслідок, необхідні під-
приємцям й населенню кредити терміном три-п’ять 
років стають для них невигідними. 

Серед основних заходів, які б у перспективі 
могли б сприяти припливу коштів на  банківські 
депозити, можна вважати: 

1) розширення випуску вітчизняними банками 
власних цінних паперів із метою реалізації їх на 
внутрішньому грошовому ринку (банківські обліга-
ції ощадні сертифікати); 

2) активізація використання системи масових 
електронних платежів із застосуванням банківських 
карт для повсякденних розрахунків; 

3) сприяння (зокрема на законодавчому рівні) 
розвитку недержавних форм пенсійного забезпече-
ння та відповідних фондів, які можуть стати потуж-
ним джерелом довгострокових банківських ресурсів; 

4) забезпечення ефективного функціонування 

системи гарантування банківських вкладів із посту-

повим підвищенням мінімальних сум відшкодува-

ння коштів, а також розгляд можливості сплати 

компенсацій юридичним особам; 
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5) застосування гарантійних інструментів бан-

ками, які використовують короткострокові пасиви 

для фінансування довгострокових інвестиційних 

проектів, що передбачало б дію механізму негай-

ного рефінансування певних стандартизованих за 

рівнем ризику активів при настанні страхових ви-

падків [5, с. 80]. 
З метою забезпечення стабільності в українсь-

кій економіці, НБУ і представники комерційних 
банків почали розраховувати так званий індекс 
вартості депозитів фізосіб — Ukrainian Index of Re-
tail Deposit Rates, або UIRDR. Регулятор запропо-
нував 20 найбільшим банкам (вони контролюють 
близько 80% банківської системи) щодня вносити в 
систему Thomson Reuters дані про ставки за де-
позитами у гривнях, доларах і євро на термін 3, 6, 
9 і 12 місяців. На базі отриманих даних одне з най-
більших у світі інформаційних агентств розрахо-
вуватиме індекс вартості ресурсів на фінансовому 
ринку [4, с. 46]. Як стверджують економісти,  меха-
нізм розрахунку індексу вартості депозитів фізич-
них осіб буде максимально наближений до механіз-
му розрахунку ставки LIBOR (середньої вартості 
ресурсів у різноманітних валютах на міжбанківсь-
кому ринку в Лондоні). LIBOR (його, до речі, теж 
розраховує Thomson Reuters) є базою для визначе-
ння вартості кредитів між компаніями і банками 
в усьому світі — щороку з його допомогою беруть 
і видають у кредит близько 400 трлн дол. Тому ме-
тодика визначення цієї ставки вважається однією 
з найдосконаліших. 

Новий індекс покликаний стати індикатором 
вартості ресурсів, що є у розпорядженні найбіль-
ших банків. Він дасть можливість фінустановам 
не закладати у відсоткові ставки за кредитами ри-
зик виникнення проблем в економіці через рік або 

навіть через кілька років [4,с.47]. Це, на їхню дум-
ку, сприятиме активізації довгострокового кредиту-
вання реального сектора економіки. Адже частка 
довгострокових кредитів у загальному обсязі кре-
дитного портфеля комерційних банків перебуває 
сьогодні на рівні 5%, тоді як на кредитування по-
точної діяльності припадає близько 4/5 від усього 
обсягу банківських позичок, наданих підприємст-
вам [5, с. 81]. Незважаючи на деяке поліпшення 
приросту кредитів, наданих суб’єктам господарю-
вання у 2011 році порівнянно із 2010 роком (див. 
рис.2), його структура і якість потребують ще про-
ведення активної та виваженої кредитної політики 
із врахуванням посткризових реалій, адже частка 
проблемних кредитів у загальному обсязі банківсь-
ких позичок, за той же період, збільшилась із 11,3 
до 13,1% [8, с. 38]. 

5. Напрями підвищення ефективності 

банківського кредитування 
Вищезгадані причини, які гальмують розвиток 

кредитного сектора економіки, дають змогу ще раз 
підкреслити вагомість наступних кроків, які у най-
ближчій перспективі покращать ситуацію на віт-
чизняному кредитному ринку: 

- одним із визначальних факторів, який впливає 
на ефективність кредитної діяльності комерційних 
банків є кредитний ризик, тобто ризик неповерне-
ння боргу. Тому комерційні банки для зменшення 
ризику неповернення застосовують забезпечення 
кредиту заставним майном. Для удосконалення 
цього процесу необхідно дотримуватись послідов-
ності визначення обсягу кредиту, що надається по-
зичальнику, залежно від вартості об'єкту застави, а 
саме: визначення ринкової вартості об'єкту застави; 
визначення його ліквідаційної вартості; визначення 
остаточного обсягу кредиту, що надається. Це 

 

 
 

Рис.1.Депозити фізичних осіб (приріст до відповідного періоду минулого року, відсотків) 

    Джерело: [8] 
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сприятиме забезпеченню більш обґрунтованого рів-
ня ліквідності об'єкта застави; 

- вдосконалення менеджменту комерційних 
банків із врахуванням зарубіжного досвіду виходу 
із фінансової кризи, а також специфіки вітчизняних 
фінустанов; робота над покращенням довіри фізич-
них і юридичних осіб до банківської системи шля-
хом зростанню відкритості і прозорості в діяльності 
Національного банку України, а також відповідаль-
ності законодавчої і виконавчої гілок влади перед 
населенням за реалізацію державної політики щодо 
подолання фінансово-економічної кризи; 

- створення спеціалізованого державного банку 
розвитку, головною метою якого має стати креди-
тування інвестиційних проектів за активної під-
тримки держави. Створення такого банку, на думку 
О.Дзюблюка [5, с. 82], могло б сприяти активізації 
банківського довгострокового кредитування реаль-
ного сектору, уникнення практики нецільового ви-
користання бюджетних коштів і підвищенню ефек-
тивності їх використання;    

Національному банку України – центральному 
органу монетарної влади, слід вжити такі заходи:  

- розробити державну стратегію стимулювання 
економічного зростання в Україні, в якій важливу 
увагу слід зосередити на інноваційному розвиткові 
національної економіки на основі широкого вико-
ристання кредитного потенціалу вітчизняної бан-
ківської системи; 

- створити при АУБ банк даних, який би містив 
дані про всіх потенційних позичальників (iнформа-
цiя про їхній фiнансовий стан, платоспроможність, 
історія їхніх попередніх позик тощо);  

- удосконалити правові та інституційні основи 
для роботи банків із проблемною кредитною забор-
гованістю (зокрема в частині продажу боргів іншим 
фінансовим установам). 

- активізувати у всіх комерцiйних банках під-
роздiли з управлiння кредитними ризиками (на-

приклад, кредитнi комiтети); 
- проводити полiтику диверсифiкацiї активiв i 

пасивiв комерцiйних банкiв, виходячи з того, що 
розмiр максимального ризику на одного позичаль-
ника не повинен реально перевищувати 10% влас-
них коштiв банку. Розширювати коло вкладникiв, 
недопускаючи концентрацiї залишкiв коштiв на де-
позитних i вкладних рахунках обмеженої кiлькостi 
вкладникiв. 

6. Висновки 

Підсумовуючи вищеподаний матеріал, слід під-

креслити важливу роль кредиту для розвитку вітчи-

зняної економіки у посткризовий період, адже саме 

цей інструмент здатний забезпечити макроеконо-

мічне зростання, підвищити експортний потенціал 

нашої країни, а відтак – розширене відтворення 

суспільного виробництва. 

Вважаємо, що існуючі проблеми у кредитному 

секторі економіки вимагають подальших дослід-

жень і доробок, перш за все на загальнодержавному 

рівні. Без оздоровлення економіки в цілому, без 

оздоровлення виробничого сектору неможлива пов-

ноцінна діяльність українських комерційних банків 

у наданні різноманітних видів кредиту й уникнення 

проблемних кредитів, які, на жаль, поки що перева-

жають у кредитних портфелях вітчизняних банків.  
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Анотація. Окреслено головні тенденції розвитку банківського сектора вітчизняної економіки в 
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1. Вступ 

На сучасному етапі Україна, як й інші країни 

пострадянського простору, відчуває посилений 

вплив крупного бізнесу, успішне функціонування 

якого вимагає високої концентрації грошових ре-

сурсів. Формування фінансового капіталу корпора-

ції залежить від використання усіх можливих дже-

рел, важливе місце з-поміж яких належить банків-

ському кредиту. Кредит виступає обов’язковою 

умовою розширеного відтворення, є надійним інст-

рументом, який опосередковує процес виробництва 

і реалізації продукції. Кредит дозволяє прискорити 

оборотність обігових коштів, розширити сферу ви-

робничо-господарської діяльності, забезпечити роз-

робку новітніх видів продукції та вихід на нові рин-

ки збуту і, як результат, підвищити власний інвес-

тиційний імідж. Завдяки своїм стимуляційним ха-

рактеристикам кредит виступає важливим факто-

ром прискорення процесу відтворення – необхід-

ність повернення взятих у тимчасове користування 

коштів примушує керівництво підприємства вжива-

ти заходи до підвищення ефективності виробництва 

а, значить, і прискорення відтворювального процесу.  

2. Огляд літературних джерел 

Управління структурою капіталу є однією з 

найбільш актуальних та складних проблем еконо-

мічної науки. Значний внесок у їх розробку здійс-

нили Ф. Модільяні, М. Мілер, Х. Де-Анджело, 

Р.Масюліс, Дж.Уорнер, Г.Дональдсон, С. Росс та 

інші. Незважаючи на стійкий інтерес до цієї проб-

леми, безліч її аспектів залишається недостатньо 

висвітленими та потребує подальшого опрацю-

вання. Описані в науковій літературі теоретичні 

підходи щодо можливості оптимізації структури 

капіталу підприємства ґрунтуються на повністю 

протилежних концепціях, що значно ускладнює 

прийняття ефективного управлінського рішення для 

конкретного підприємства. Так, Ф. Модільяні та 

М. Мілер [12] вважають, що вартість капіталу під-

приємства визначається по прибутковості активів і 

http://www.aub.org.ua/
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не залежить від структури капіталу. Прихильники 

компромісної концепції (Х. Де-Анджело, Р. Масю-

ліс, Дж. Уорнер та ін.) підтверджують факт збіль-

шення ризику банкрутства при зростанні позиково-

го капіталу [10]. Вони наголошують, що залучення 

позикових коштів на певному етапі управління 

сприяє зростанню ринкової вартості підприємства, 

однак із збільшенням позикового капіталу збільшу-

ються витрати, обумовлені високим ризиком мож-

ливих фінансових втрат. Ці втрати нівелюють пози-

тивний ефект позикового капіталу,  тобто ефективне 

використання позикового капіталу можливе лише 

до певного граничного порогу. Основоположник 

теорії „субординації джерел” Г. Дональдсон відсто-

ював думку, що фірми повинні передусім викорис-

товувати власні джерела фінансування, оскільки 

зовнішні є більш дорогими та більш ризикованими. 

Однак з-поміж усіх зовнішніх джерел фінансування 

учений надавав перевагу банківським кредитам. 

Прихильники „сигнальної теорії” (С. Росс та ін.) 

стверджують, що у випадку успішного розвитку 

підприємства та позитивних очікувань, менеджери 

намагатимуться оптимізувати структуру капіталу за 

рахунок позичених коштів [13]. Передбачуваний 

додатковий дохід сприятиме зростанню ринкової 

вартості цього підприємства і зацікавить потен-

ційних інвесторів. 

Як бачимо, в основі охарактеризованих вище 

концепцій лежать суперечливі погляди щодо мож-

ливої оптимізації структури капіталу компанії. Без 

сумніву, визначення оптимальної структури капіта-

лу є одним з найважливіших управлінських питань. 

Оптимальною вважається така структура капіталу, 

за якої досягається максимальна вартість компанії 

на фінансовому ринку за мінімальної ціни капіталу. 

Не може бути якихось загальних рекомендацій для 

досягнення цієї оптимізації. Кожна корпорація 

прагне ідеалу, але його, вочевидь, не існує або 

ідеальне співвідношення з’являється на якийсь пев-

ний період. Проте вважаємо, що важлива роль у 

формуванні капіталу підприємства в умовах фінан-

сової кризи належить банківському кредиту, про 

що свідчить досвід розвинених країн.  

Питання кредиту і кредитних відносин посі-

дають особливе місце в сучасній економічній науці. 

Суттєвий внесок у дослідження проблематики бан-

ківського кредитування суб’єктів господарювання у 

вітчизняній економіці належить В. Волохову [4],          

І. Лютому [5], О. Мельнику [6], С. Румянцеву [10], 

О. Терещенку [11] та ін. Однак, віддаючи належне 

напрацюванням українських науковців у галузі тео-

рії та методики банківського кредитування, зазна-

чимо, що до цього часу багато проблем не знайшло 

належного розв’язання. Фінансова нестабільність, в 

умовах якої перебуває вітчизняна економіка, потре-

бує розробки ефективних механізмів, котрі могли б 

забезпечити відновлення економічного зростання, 

яке спостерігалося починаючи з 2000 р. Усе це зу-

мовило актуальність теми дослідження, його теоре-

тичну та практичну значимість. 

У статті поставлено за мету дослідити тенденції 

розвитку банківського сектора вітчизняної економі-

ки в умовах фінансово-економічної кризи і їх вплив 

на динаміку банківського кредитування, визначити 

основні проблеми розвитку сучасних кредитних 

відносин та запропонувати комплекс заходів щодо 

їх розв’язання. 

3. Тенденції розвитку банківського сектора 

вітчизняної економіки в умовах фінансово-

економічної кризи 

Динамічне зростання обсягів наданих кредитів 

комерційними банками України, яке розпочалося з 

2000 р., було перерване наприкінці 2008 р. світо-

вою фінансовою кризою і негативним чином позна-

чилося на розвитку реального сектора економіки. 

Впродовж 2009-2010 рр. діяльність комерційних 

банків України характеризувалася скороченням їх 

активності, збільшенням частки проблемних креди-

тів та отриманням збитків.  

Станом на 01.01.2010 р. доходи банківського 

сектору зросли на 16,7% і становили 143 млрд грн, 

а витрати – 181,4 млрд грн, або зросли порівняно з 

попереднім роком на 57,4%. Відповідно, за 2009 р. 

було зафіксовано від’ємний фінансовий результат 

діяльності банківського сектору у розмірі 38,4 млрд 

грн, що пов’язано зі зростанням витрат виперед-

жаючими темпами у порівнянні із доходами (в 3,4 

раза) та на 44,3% забезпечено збитками банків І 

групи [7]. 

Першість за обсягом прибутку в 2009 р. нале-

жала ПриватБанку (+1050 млн грн), Ощадбанку 

(+693 млн грн), Сіті Банку Україна (+259 млн грн). 

Лідерами за обсягами збитків були Укрпромбанк         

(-6,9 млн грн), Укргазбанк (-4,4 млн грн) та Свед-

банк (-4,3 млн грн). Загалом у згадуваному році 

більше третини банків України завершили кален-

дарний рік з від’ємним результатом [2, с. 54-55]. 

Найбільш збитковими стали націоналізовані банки, 

в яких була введена тимчасова адміністрація (це ви-

щезгадані банки), а також банки, які зіштовхнулися 

з проблемою неплатежів клієнтів за одержані кредити. 

За 2008 р. загальні активи банків зросли на 

57,2%, тоді як за 2009 р. – лише на 2,9% і станови-

ли на початок 2010 р. 1001,6 млрд грн. У структурі 

загальних активів частка кредитів становила 74,6%. 

У 2009 р. відбулося значне зростання обсягів нега-

тивно класифікованих кредитних операцій (у 3,3 

раза), а їх частка у загальному обсязі кредитної 

заборгованості збільшилася з 3,8 до 13,1% [7]. 

4. Динаміка банківського кредитування в 

Україні у кризовий період 

Важливою тенденцією розвитку кредитного 

ринку України у 2009 р. стало зростання обсягів і 

структури кредитів, наданих у національній валюті 

(збільшення становило 18,4%) (рис.1.) та зниження 

рівня заборгованості за кредитами (скорочення ста-

новило 15,2%). Однак, слід зазначити, що такі тен-

денції пояснюються не так підвищенням ефектив-

ності ведення бізнесу, як обмеженим доступом до 

зовнішнього фінансування та підвищенням вимог 

на здійснення кредитування в іноземній валюті з 

метою мінімізації валютних ризиків. 
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Заборона кредитування в іноземній валюті для 

тих позичальників, у яких відсутні джерела надход-

ження валютної виручки, спричинила скорочення 

залишків за кредитами, наданими сектору нефінан-

сових корпорацій в іноземній валюті, на 38,6 млрд. 

грн. (або на 16,9%) за 2009 р., у т.ч. у доларах США 

– на 39 млрд. грн. (або на 19,7%) [7]. 

Щодо структури наданих кредитів за строками 

погашення, то впродовж 2008-2009 рр. суттєвих 

змін не відбулося: співвідношення довгострокових 

та короткострокових кредитів становило 2:1 (рис. 2). 

У структурі кредитів за секторами економіки, 
як і раніше, найбільшу питому вагу займали креди-
ти, надані сектору нефінансових корпорацій (64% у 
2009 р. порівняно з 61% у 2008 р.) та сектору до-
машніх господарств (33% у 2009 р., порівняно з 
38% у 2008 р.).  

 

У незначних обсягах кредити надавались 
іншим суб’єктам (у 2009 р., порівняно з 2008 р., їх 
частка зросла з 1 до 3% ) (рис.3). 

 

 
 

Рис. 1.  Обсяги наданих кредитів у 2008-2009 рр. за видами валют 

 

 

 
 

Рис. 3. Обсяги наданих кредитів у 2008-2009 рр. за секторами економіки 

 

 

  
 

Рис. 2. Обсяги наданих кредитів у 2008-2009 рр. за строками погашення 
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Структура кредитів нефінансовим корпораціям 

за видами економічної діяльності у першому піврі-

ччі 2010 р. виглядала таким чином (рис. 4.). 

За даними таблиці 4, бачимо, що левову частку 

у структурі кредитування нефінансовим корпора-

ціям займають кредити, надані підприємствам сфе-

ри торгівлі та ремонту предметів побутової техніки 

й автомобілів, четвертину – кредити підприємствам 

переробної промисловості і трохи більше 15% – 

економічним суб’єктам, що займаються операціями 

з нерухомістю та наданням послуг. 

За цільовим призначенням кредити в основно-

му спрямовуються в поточну діяльність – на їх до-

лю припадає понад 80% усіх кредитів, тоді як пи-

тома вага кредитів в інвестиційну діяльність діяль-

ність, яка є пріоритетною, становить близько 15 (рис. 5.) 

Загальний обсяг кредитів, наданих юридичним 

особам станом на 01.01.2010 р., склав 483,4 млрд 

грн і в порівнянні з початком 2007 р. зріс на 316,7 

млрд грн або 34,5% (рис. 6.). 

Лідерами з кредитування юридичних осіб вже 

другий рік поспіль залишаються ПриватБанк та 

Укрексімбанк, ринкова частка яких станом на 

1.01.2010 р. становила 11,3 та 9,7% відповідно. На 

третій сходинці закріпився Ощадбанк, який випере-

див Райффайзен Банк аваль на 3,1%. 

 

 

 

 

Рис.  4. Розподіл кредитів, наданих нефінансовим корпораціям за видами 

економічної діяльності [1, с.13] 

 

 

 

Рис. 5. Розподіл кредитів, наданих нефінансовим корпораціям за цільовим 

спрямуванням 

Джерело: [1, с.13] 
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Як було уже зазначено вище, зростання кредит-

ної активності комерційних банків України напри-

кінці 2008р. було перерване світовою фінансовою 

кризою. Для недопущення подальшого спаду кре-

дитування у 2009 р. НБУ почав вживати активні за-

ходи щодо сприяння збільшенню кредитної підт-

римки банками процесів економічного розвитку, 

що проявлялося в забезпеченні постійного доступу 

до механізмів рефінансування та запровадження 

нових інструментів підтримки ліквідності банків, 

наданні певних пільг банкам, що беруть участь у 

фінансуванні заходів, пов’язаних із Євро-2012, лі-

бералізації вимог до формування банками резерву 

для відшкодування можливих втрат за кредитними 

операціями тощо [6, с.11]. 

Аналізуючи тенденції розвитку банківського 

кредитування в Україні, слід звернути увагу на 

об’єктивні чинники, що стримували попит еконо-

мічних агентів на кредити банків, головними з-

поміж яких є: посилення вимог до позичальників та 

зниження їх платоспроможності, складна  проце-

дура отримання кредиту, недостатня державна підт-

римка ринку кредитування, недостатній рівень роз-

витку бюро кредитних історій. На зниження обсягу 

кредитування підприємств у 2009 значний вплив 

мав також випуск Міністерством фінансів України 

ОВДП для відшкодування прострочених сум ПДВ. 

Ці цінні папери активно продавалися на ринку і 

підприємства у випадку потреби могли їх легко 

реалізувати для отримання ліквідних коштів. 

5. Висновки 

Проведений аналіз дає підстави визначити такі 

тенденції подальшого розвитку банківського креди-

тування в Україні: зростання кредитів у національ-

ної валюті; переважання кредитів для операційних 

потреб господарюючих суб’єктів; уповільнення 

кредитування об’єктів нерухомості; посилення ви-

мог до позичальників з боку банків; значна частка 

кредитів з високим ризиком неповернення; зниже-

ння платоспроможності позичальників. До основ-

них проблем розвитку сучасних кредитних відно-

син можна віднести: непросту процедуру отрима-

ння кредиту; недостатню державну підтримку рин-

ку кредитування; низький рівень інвестиційного 

кредитування; недостатній рівень розвитку бюро 

кредитних історій тощо. Подолання зазначених 

проблем має здійснюватися системно, починаючи з 

визначення причин, котрі їх спричинюють, до окре-

слення комплексу заходів, спрямованих на виріше-

ння відповідних проблем на макро- та мікрорівнях.  

З метою розширення обсягів кредитування кор-

порацій необхідно запровадити механізми й інстру-

менти, які були б стимулами для банків, певними 

гарантами їх фінансової стійкості. Це, зокрема 

пільговий порядок резервування залучених коштів, 

особливі умови рефінансування під інвестиційні 

проекти, запровадження пільгового оподаткування 

для тих банків, які кредитують важливі виробничі 

об'єкти, надання їм державних гарантій тощо. Пер-

манентне удосконалення кредитної політики віт-

чизняними банками повинно забезпечити не лише 

оздоровлення фінансового сектору, а й відновлення 

темпів економічного зростання, що є головним 

завданням в умовах якнайшвидшого подолання 

наслідків фінансової кризи у вітчизняній економіці 

та запорукою її подальшого розвитку. 
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Горалько О. В. 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 

КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 
 

Анотація. Обґрунтовано необхідність вдосконалення напрямів забезпечення фінансової стійкості 

банків, особливу увагу при цьому приділено механізму її державного регулювання.  На основі досліджень 

процесів забезпечення фінансової стійкості банків запропоновано ряд заходів щодо вдосконалення дер-

жавного регулювання і нагляду за діяльністю банківської системи, підвищення рівня її фінансової стій-

кості.   

Ключові слова: фінансова стійкість, банківська система, державне регулювання, банківський наг-

ляд, ризик 

Goral'ko О.  

IMPROVEMENT OF GOVERNMENT REGULATION AS A  

NECESSARY CONDITION OF FINANCIAL STABILITY OF 

COMMERCIAL BANKS 
Summary. The necessity of improvement of government regulation of banks is stressed in  the article, with 

special attention given to the mechanism of administrative supervision. Based on the research of financial 

stability of banks, several applied measures are offered.   

Keywords: financial firmness, banking system, government control, bank supervision, risk 

 

1. Вступ 

На сучасному етапі банки, як регулятори гро-

шового обігу й посередники в акумуляції та пере-

розподілі грошових ресурсів, відіграють важливу 

роль в економічних перетвореннях України. Вони 

володіють дієвими важелями впливу на фінансову, 

виробничу та інші сфери економіки, їх діяльність 

впливає на формування та розвиток практично всієї 

системи відносин в країні. 

Водночас спостерігається високий ступінь ри-

зику банківської системи, скорочення кількості 

банків і низький рівень їх капіталізації, велика част-

ка проблемних позичок у кредитних портфелях, що 

призводить до погіршення фінансового стану бан-

ків, їх неплатоспроможності та ліквідації. Вище 

означені аспекти вимагають від банків підвищення 

ефективності діяльності, удосконалення методич-

них підходів до забезпечення фінансової стійкості 

шляхом більш повного використання банківських 

інструментів і послуг, управління банківською ді-

яльністю, входження банків до різного виду фінан-

сово-промислових об’єднань, фінансове оздоровле-

ння на основі реорганізації. 
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Варто зазначити, що досі нема єдиного загаль-

ноприйнятого тлумачення поняття “фінансова  стій-

кість” комерційного банку та чіткого,  цілісного ме-

ханізму управління останньою. Зазначене обумов-

лює необхідність ґрунтовного дослідження як у 

теоретичному, так і в практичному плані базових 

аспектів управління фінансовою стійкістю комер-

ційних банків.   

Метою даної статті є обґрунтування теоретич-

них засад державного регулювання фінансової стій-

кості комерційних банків та розроблення основ ме-

ханізму управління фінансовою стійкістю як  фор-

ми її практичного забезпечення в сучасних умовах.   

2. Огляд літературних джерел 

Проблемам забезпечення фінансової стійкості 

банків в ринковій економіці  присвячено праці ба-

гатьох провідних вітчизняних і зарубіжних учених. 

Серед них – М. Алексеєнко [1], В. Вітлінський [3], 

О. Вовчак [4], В. Загорський [8], О. Заруба [9],              

В. Кочетков [12],  А. Мороз [2],    Л. Примостка 

[15], П. Роуз [17],  М. Савлук [2], Дж. Сінкі [18],           

Р. Шіллер [19], та ін.  

Питання державного регулювання і нагляду не-

одноразово досліджували в економічній науці. Ва-

гомий внесок у розроблення теоретичних і практич-

них засад регулювання банківської діяльності зро-

били  вчені І. Ю. Горячек [6], Л. В. Конотопська [6], 

О. П. Орлюк [14], Н. М. Рогова [16] та інші.   

3. Напрями державного регулювання 

Державне регулювання банківської діяльності є 

централізованим впливом на  банківську систему, і 

його, на нашу думку, можна розуміти як  комплекс 

заходів щодо реґламентації банківських операцій, 

встановлення кількісних та якісних обмежень пара-

метрів банківської діяльності, а також створення 

належних макроекономічних умов функціонування 

для забезпечення стабільного розвитку й фінансо-

вої стійкості банків. Банківський  нагляд – процес 

зовнішнього контролю, який формує інформаційну 

базу для прийняття рішень із регулювання. 

Наведені поняття є різними за змістом, проте 

взаємодоповнюючими і спрямованими на досягне-

ння спільної стратегічної мети – забезпечення ста-

більного розвитку банківської системи, формува-

ння сприятливого конкурентного середовища у 

банківському секторі й захисту інтересів вкладни-

ків та кредиторів, проте на практиці перед систе-

мою державного регулювання з  метою досягнення  

цього першочерговим є завдання забезпечення саме 

фінансової стійкості банків. Окрім цього, слід за-

безпечувати стимулювання кредитної діяльності  

банків у сфері пріоритетних галузей економіки, 

створення надійної системи захисту інтересів клієн-

тів, що, в свою чергу, сприятиме підвищенню рівня 

їх довіри до банків і позитивно впливатиме на зрос-

тання добробуту суспільства в цілому. Важливим 

завданням, що постає  перед  органами державного  

регулювання, є також необхідність забезпечити  

оптимальне співвідношення між регулюванням бан-

ківського сектору та досягненням останнім певного 

рівня самостійності і саморегулювання [11].   

Зокрема, у статті 55 Закону України “Про НБУ” 

зазначено, що головною метою банківського регу-

лювання й нагляду є безпека та фінансова стабіль-

ність банківської системи, захист інтересів вклад-

ників і кредиторів.  

Система державного регулювання банківської 

діяльності охоплює кілька порівняно самостійних 

напрямків: 1) грошово-кредитне регулювання; 2) бан-

ківський нагляд; 3) валютне регулювання; 4) подат-

ково-правове регулювання, що перебувають у тіс-

ному взаємозв’язку.   

Державне регулювання банківської діяльності 

базоване на протекційних та превентивних заходах. 

Превентивні заходи спрямовують на обмеження 

доступу до банківської діяльності (ліцензування, 

звуження сфер діяльності банків), на недопущення 

ймовірних неґативних наслідків того чи іншого 

процесу. Зокрема, до даних заходів належать: вста-

новлення лімітів щодо проведення деяких банківсь-

ких операцій для обмеження необґрунтованих 

ризиків, вимоги до розміру і структури власного 

капіталу банку, вимоги до ліквідності, вимоги щодо 

диверсифікації банківських ризиків. Дані заходи 

реалізують, встановлюючи нормативи, дотримання 

яких із боку банків є позитивним для підтримання 

їх фінансової стійкості. Протекційні заходи (за-

хисні) здійснюють при виникненні загрозливої для 

банку ситуації, що може спричинити  банкрутство. 

Зокрема, до них належать: створення та функціо-

нування фонду ґарантування вкладів фізичних осіб; 

формування банками резерву для відшкодування 

можливих втрат за активними операціями; рефінан-

сування банків. Протекційні заходи, що підви-

щують довіру вкладників до банківської системи, а 

превентивні, в свою чергу, забезпечують ефектив-

ність перших [5].   

Завданням державного регулювання  у  кризові 

періоди є необхідність виявити життєспроможні 

банки, допомагаючи там, де це потрібно, і не зава-

жати у тому випадку, коли банк здатний самостійно 

подолати наслідки кризи. Слід зауважити, що такі  

локальні дії є  позитивними для макроекономічної 

стабілізації. З метою своєчасного  реагування на 

зміни у банківській системі постановою Правління 

НБУ від 09. 11. 1998 р. № 470 створено Комісію з 

питань нагляду та регулювання діяльності банків.   

Тобто, використовують комплекс методів та 

інструментів державного регулювання – ринкових і 

адміністративних, пропорційність співвідношення 

між котрими залежить від тих цілей, які ставить 

перед собою держава, від економічної ситуації, а 

також від ресурсів, що є у  розпорядженні.   

Адміністративне регулювання – це комплекс 

заходів, що спрямовані на заборону чи  висування 

державою вимог щодо виконання певних дій із 

боку банків через ліцензування, квотування. Інди-

кативне регулювання спрямоване на встановлення 

економічних нормативів, визначення норм  обов’яз-

кового резервування для банків, уточнення норм 

відрахувань до резервів на покриття ризиків від 

активних банківських операцій, формування про-

центної політики; рефінансування банків, операції з 
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цінними паперами на відкритому ринку. Крім заз-

начених, сюди можна додати соціально-психоло-

гічні та інформаційно-технічні методи, що особли-

во актуальні саме в умовах розвитку ринкової еко-

номіки [13].  

Щодо останніх зауважимо: прозорість грошово-

кредитної політики, активна просвітницька діяль-

ність серед населення спрямовані на підвищення 

фінансової грамотності суспільства, формування 

позитивного іміджу банківської системи, що підви-

щує довіру до банків, сприяє розширенню їх ре-

сурсної бази, тим самим забезпечуючи ефективний  

розвиток банківської діяльності [7].   

Важливе місце у системі державного регулюва-

ння банківської діяльності займає правове регулю-

вання, що визначає законодавчі норми, коло  опе-

рацій банку, порядок ліцензування та відповідаль-

ності. Зауважимо, що банківське законодавство, з 

одного боку, покликано сприяти банківській актив-

ності, а з іншого – стримувати банк там, де його 

діяльність протирічить інтересам держави в загаль-

ноекономічному регулюванні. Правове регулюва-

ння при несформованому правовому полі на прак-

тиці не завжди є дієвим, особливо в тому, що сто-

сується ґарантій прав інвесторів, вкладників і кре-

диторів.  

Банківський нагляд слід базувати на пруденцій-

них принципах, за яких органи нагляду, спира-

ючись на вимоги законодавства, забезпечують ста-

більний розвиток банку, не втручаючись у його 

оперативну самостійність (банк є цілком незалеж-

ним у формуванні процентної, депозитної, кредит-

ної політики) до моменту виникнення потенційної 

чи реальної загрози інтересам вкладників та кре-

диторів [10].   

4. Шляхи підвищення банківського державного 

регулювання 

Важливий аспект підвищення ефективності 

банківського нагляду – орієнтація органів нагляду 

на реальні ризики  банківської діяльності. Ризик-

орієнтований нагляд передбачає систему всіх ком-

понентів нагляду, зокрема аналіз звітності, систему 

раннього попередження, системи класифікації бан-

ків за ступенем фінансової стійкості, а також підхо-

ди до оцінки системної стійкості банківського сек-

тору. А у вузькому розумінні полягає у виявленні в 

діяльності банків зон підвищеного ризику, реаль-

них і потенційних проблем. Акцентувати слід не на 

оцінці ризиків, що вже настали, а саме на ефектив-

ності управління ризиками в банку. На нашу думку, 

це дасть змогу органам банківського нагляду пе-

редбачити майбутній стан справ у банку та вжити 

адекватних заходів. Варто зауважити, що при ри-

зик-орієнтованому банківському нагляді треба та-

кож значною мірою приділяти увагу методиці оцін-

ки фінансової стійкості банків.   

На думку автора, для  забезпечення  фінансової  

стійкості банків необхідно в подальшому ґаранту-

вати розвиток системи вимог, що визначають до-

пустимі параметри ризиків, котрі приймають банки. 

Зокрема, слід зберігати послідовний  перехід від 

формальних обмежень та реґламентацій до регулю-

вання ризиків шляхом максимального обліку й 

визначення вимог щодо таких параметрів: суттє-

вість ризиків, якість внутрішніх систем управління 

і контролю за ризиками, адекватність суджень бан-

ку  щодо  реального  рівня ризику.  

Ризик-орієнтована система банківського нагля-

ду має сприяти зменшенню: 1) системного ризику, 

завдяки заходам, спрямованим на забезпечення ста-

більності та фінансової стійкості; 2) індивідуаль-

ного ризику, завдяки заходам, спрямованим на за-

хист інтересів клієнтів банків, щоби уникнути злов-

живань та інших посадових порушень із боку пос-

тачальників фінансових послуг.   

5. Висновки 

Для  вдосконалення  державного  регулювання  

і нагляду за діяльністю банківської системи, підви-

щення рівня її фінансової стійкості необхідно вжи-

ти ряд заходів:   

Органам державної влади (виконавчої та зако-

нодавчої):  

1. Розробити Концепцію розвитку  банківської 

системи, окремі Укази Президента України, поста-

нови Кабінету Міністрів України, що мають бути 

спрямовані на визначення цілей і завдань банківсь-

кої системи країни, на зміцнення й ґарантування її 

фінансової стійкості.   

2. Належно впорядкувати банківське законо-

давство, доповнити його необхідними законодавчо-

нормативними актами та здійснити окремі заходи 

щодо вдосконалення, внісши наступні зміни у зако-

нодавство:  

• для вдосконалення правових умов щодо упра-

вління ризиками на консолідованій  основі  прис-

корити розроблення та впровадження  відповідних 

змін до Законів України “Про банки та банківську 

діяльність” і  “Про НБУ”;  

• внести поправки щодо жорсткішої відпові-

дальності керівників і акціонерів за здійснення дій, 

що призвели до банкрутства банку;  

• внести визначення поняття “фінансова стій-

кість” та  фінансово стійкого банку.   

3. Основними пріоритетами регулювання мають 

бути: захист приватних вкладників, реструктуриза-

ція проблемних банків, орієнтація на самостійний 

вихід банку зі скрутного становища.  

4. Забезпечити дієвість заходів, що здійснюють 

органи державного регулювання і нагляду, та під-

тримку довіри населення до банківської системи.  

Національному банку України:   

1. Зосередити увагу в сфері поточного бан-

ківського нагляду та подальшому розвитку ризик-

орієнтованого нагляду з урахуванням нефінансових 

ризиків (операційного, правового, ризику репутації).  

2. Розробити підходи до введення диференці-

йованого режиму нагляду за банками, враховуючи 

завдання ризик-орієнтованого нагляду та зменшення 

надлишкового адміністративного навантаження банків.  

3. Вдосконалювати нормативну базу, внісши 

зміни у нормативні акти:  

• затвердження методичних рекомендацій щодо 

оцінки фінансової стійкості банків та використання 

при цьому стандартизованого комплексу фінансо-
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вих показників, які б сповна відображали якісний 

рівень усіх чинників, що визначають фінансову 

стійкість банку та впливають на неї;  

• розроблення чітких рекомендацій комерцій-

ним банкам щодо діяльності у кризових ситуаціях, 

програм фінансового оздоровлення і стабілізації.   

4. Внести зміни у нормативні показники ризику 

основних видів банківських операцій, що встанов-

лює НБУ, зокрема щодо кредитних, інвестиційних і 

валютних операцій.  

5. Забезпечити ефективність банківського наг-

ляду за рахунок підвищення оперативності та яко-

сті аналізу банківської звітності, уніфікації і спро-

щення процедур її складання й подання, контроль 

за виконанням приписів.  

Особливостями державного регулювання в май-

бутньому має бути забезпечення прозорості, достат-

ності інформації у сфері оцінки фінансового стану 

комерційних банків, оскільки керівництво банку 

нерідко приховує інформацію. Органи державної 

влади, в свою чергу, мають перебрати відповідаль-

ність за інформацію, що потрапляє на фінансовий 

ринок і є базою суджень комерційних банків про 

подальший розвиток макроекономічної кон’юнкту-

ри, окремих елементів та інструментів фінансового 

ринку з тим, щоби адекватно оцінити рівень ризику 

своїх операцій.   
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1. Вступ 

У сучасних умовах розвиток банківського біз-

несу нерозривно пов'язаний з автоматизацією, 

впровадженням новітніх технічних засобів і пере-

дових банківських технологій по просуванню на 

ринок банківських продуктів і послуг, а також з 

пошуком інструментів, що підвищують привабли-

вість банківських послуг, чому сприяють інновації. 

Складність і багатоаспектність низки теоретичних і 

практичних питань впровадження інформаційних 

систем та технологій у фінансову та банківську 

сфери, об’єктивна необхідність їх наукового осмис-

лення і комплексного аналізу визначили вибір 

теми, мету та завдання написання даної статті. 

Вагомий внесок у вивчення питань теорії та 

практики інформаційних систем і технологій зро-

били такі вчені, як Б. П. Адамик, І. С. Литвин,            

В. О. Ткачук, І. Ф. Рогач, В. А. Антонюк, А. Я. Стра-

харчук, В. П.Страхарчук. Проте, актуальним зали-

шається вибір оптимальних варіантів автоматизо-

ваних банківських систем. 

2. Інновації у банківську діяльність 

Банківська інновація – це реалізований у формі 

нового банківського продукту або операції кінцевий 

результат інноваційної діяльності банку [4, с. 38]. 

Слід визначити ряд причин, які обумовлюють 

необхідність запровадження інновацій у банківську 

діяльність, зокрема це: 

- необхідність забезпечення прибуткової діяль-

ності банку, причому не лише у короткостроковій, 

а й у довгостроковій перспективі; 

- спроможність банківської установи генерува-

ти нові потоки доходів за рахунок упровадження 

інноваційних продуктів, високої якості обслугову-

вання клієнтів, що забезпечується саме реалізацією 

інноваційних рішень, що відрізняє банк від його 

конкурентів; 

- підвищення операційної ефективності, що в 

сучасних умовах уже не може бути результатом ли-

ше економії на ресурсах, а потребує запровадження 

процесних інновацій, яке допомагає знизити витра-

ти на виконання певних операцій із одночасним 

поліпшенням якості обслуговування; 

- дотримання банками вимог державного регу-

лювання банківської діяльності, спрямованого на 

забезпечення стабільного й надійного функціонува-

ння банківської системи шляхом контролю ризиків, 

що беруть на себе комерційні банки як фінансові 

посередники; 

- бажання банківських установ створити й під-

тримувати імідж сучасного динамічного інституту, 

який чутливий до змін потреб клієнтів, зацікавле-

ний у розв'язанні їх фінансових проблем, забезпе-

чує комфортне і доступне обслуговування; 

- кардинальні зрушення у структурі і характері 

потреб споживачів фінансових послуг, які відбува-

ються в останні десятиліття [7, с. 93]. 

У світовій банківській практиці зараз відбува-

ються наступні інноваційні зміни: 

- „багатоканальна діяльність” при поєднанні 

нових і традиційних технологій та інструментів: са-

мообслуговування, дистанційного обслуговування, 

використання Інтернету, індивідуальні консульта-

ції, телефонні центри; 

- віртуальні банківські і фінансові технології: 

управління банківським рахунком, готівкові розра-

хунки, електронний підпис, укладення договорів, 

фінансові організації (біржі, банки); 

- розосередження та організаційне розділення 

банку на три елементи: поширення послуг, вироб-

нича частина і портфельний банк; оптимізація бан-

ківської мережі: сегментація, зміни у філіях та фі-

ліальній мережі; 

- комплексне використання нових інформацій-

них і комунікаційних технологій для електронного 

та змішаного (традиційного і нового) маркетингу 

(клієнт сам вибирає форму обслуговування); 
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- нові банківські продукти (послуги) на базі но-

вих технологій, нові автомати самообслуговування 

(моно- і багатофункціональні, інформаційні) [3, с. 101]. 

Впровадження банківських інновацій немож-

ливе без використання сучасних інформаційних 

технологій, автоматизованих банківських систем. 

Сьогодні перед багатьма банками нашої країни пов-

стає проблема вибору: придбати автоматизовану 

систему із запропонованих на світовому ринку чи 

створити власну комп'ютерну систему. Саме тому 

це питання є найбільш актуальним у банківській 

сфері нашої держави.  

Автоматизована банківська система (АБС) — 

це система, яка функціонує на основі ЕОМ та інших 

технічних засобів, що забезпечують процеси збору, 

реєстрації, передачі, обробки, збереження та акту-

алізації даних для розв’язання завдань управління 

банківською діяльністю. 

Автоматизована банківська система повинна 

бути інтегрованою, тобто побудована на загально-

системних принципах й охоплювати всю сукуп-

ність банківських задач. Вона вирішує питання 

автоматизації комплексно з урахуванням інформа-

ційних і функціональних зв’язків. Як будь-яка сис-

тема, АБС може бути представлена у вигляді певної 

сукупності підсистем. До складу АБС входять за-

безпечуючі та функціональні підсистеми. 

Забезпечуючі підсистеми об’єднують у собі всі 

види ресурсів, необхідні для функціонування систе-

ми. До їх складу відносяться такі підсистеми: інфо-

рмаційного, програмного, математичного, техніч-

ного, лінгвістичного та організаційно-правового за-

безпечення. 

Функціональні підсистеми об’єднують блоки, 

комплекси та окремі задачі, які реалізують певні 

банківські функції. Перелік функцій, які реалізу-

ються банківською системою, можна розподілити 

на дві частини: обов’язкові та допоміжні. До пер-

ших слід віднести ті функції, які мають місце у 

будь-якому комерційному банку. Набір допоміж-

них функцій залежить від спеціалізації банку. 

Функціональні підсистеми виокремлюють, ви-

ходячи з певних ознак управління. Багатоаспект-

ність банківських завдань породжує проблему де-

композиції АБС на функціональні підсистеми. 

Функціональна підсистема — це певна частина за-

гальної системи управління, яка виділена відповід-

но до спільності функціональних ознак управління. 

Основою для функціональної декомпозиції можуть 

бути такі характеристики: функція, період і об’єкт 

управління. 

3. Програмно-технічна платформа АБС 

Розробка АБС повинна виконуватись відповід-

но до міжнародних стандартів, що надасть можли-

вість банківській системі України працювати на 

світових фінансових ринках. Тому під час створе-

ння АБС необхідно керуватись саме стандартами, 

які є загальновизнаними в світовій практиці. 

Найважливішими питаннями, які постають під 

час створення АБС, є, насамперед, вибір програм-

но-технічної платформи, яка є головною при виз-

наченні таких основних характеристик системи: 

 апаратна невибагливість, що дає змогу пра-

цювати як на одній, окремо взятій ПЕОМ, так і на 

складній комбінації локальних мереж, які пра-

цюють у різних кінцях міста і навіть країни; 

 збереження раніше зроблених капіталовкла-

день при переході на більш продуктивний варіант 

апаратної платформи; 

 можливість роботи в режимі реального часу; 

 забезпечення обміну з іншими системами 

автоматизації, у тому числі з використанням меха-

нізму DDE; 

 надійність захисту від несанкціонованого 

доступу та можливість відновлення даних при їх 

фізичних руйнуваннях; 

 прийнятна вартість для мінімальної конфі-

гурації АБС і можливість при цьому використання 

обладнання, що відповідає сучасним технічним до-

сягненням; 

 підтримка механізмів транзакцій та репліка-

цій при одночасній роботі багатьох користувачів, а 

також у випадках апаратних збоїв та аварій систе-

ми; 

 переносність програмного забезпечення на 

різні апаратні платформи. 

Основними складовими програмно-технічної 

платформи є: апаратні засоби, операційні системи 

(ОС) та СУБД. 

Враховуючи те, що між апаратними засобами і 

операційними системами існує певна залежність, їх 

можна розподілити на такі три групи: 

 MAINFRAME — операційні системи МVS, 

VSE і аналогічні на комп’ютерах IBM/370/390 та їх 

аналогах; 

 MS DOS, OS/2, Windows NT, Novell Net-

Ware, які працюють на апаратурі Intell; 

 UNIX — Unix-подібні операційні системи, які 

можуть працювати на різних апаратних платформах. 

Якщо раніше в якості основних ЕОМ у захід-

них АБС використовувалися MAINFRAME з бага-

токористувацькими ОС, то нині на зміну їм пришли 

міні-ЕОМ чи РС-сервери. Аналіз західних АБС 

показує, що лише близько 4% банків працюють на 

платформі MAINFRAME, що становить приблизно 

6% від загальної кількості АБС. На вітчизняному 

ринку програмних засобів такі системи відсутні. 

Найпоширенішими системами, що використо-

вуються зараз вітчизняними АБС, є операційні сис-

теми для персональних комп’ютерів, робочих стан-

цій і серверів MS DOS, Windows NT, Novell Net-

Ware, які працюють на апаратурі Intell. Причому 

дуже велика частка задач АБС вирішуються в сере-

довищі операційної системи MS DOS. Це — пере-

важно клієнтські програми. 

Операційна система MS DOS з 1981 р. стала 
базовою для персональних комп’ютерів фірми IBM. 
Ця система дуже проста і дешева. Тому велика 
кількість АБС, які функціонують і пропонуються на 
вітчизняному ринку програмних засобів, є DOS-
системами. Нині вже з’явилась версія цієї ОС, у 
якій враховані всі зміни в архітектурі ПЕОМ, мож-
ливість роботи в мережі. Але ця ОС має певні недо-
ліки, основні з яких: 
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- операційна система MS DOS є однозадачною; 
- характеризується недостатньою продуктивніс-

тю та відсутністю можливості підтримки великих 
обсягів даних; 

- відсутність надійних засобів захисту даних. 
Тому DOS-системи є привабливими лише для 

малих і малопотужних банків, враховуючи компро-
міс між низькою вартістю та обмеженими можли-
востями системи. 

OS/2 — це операційна система для ПЕОМ типу 
PS/2. В OS/2 вирішена проблема забезпечення бага-
тозначного режиму роботи. MS DOS може запус-
катись в OS/2 як одна із задач. У цій операційній 
системі також можливий багатовіконний інтерфейс, 
подібний до Windows. Системи на основі OS/2 не 
набули широкого застосування у вітчизняних АБС. 

Значно ширшими можливостями, порівняно з MS 
DOS, характеризуються операційні системи Wind-
ows NT та Novell NetWare. Наприклад, Windows NT 
надає користувачеві зручний графічний інтерфейс і 
можливість водночас з розв’язанням функціональ-
них задач користуватись текстовим редактором чи 
електронними таблицями, переглядати базу даних 
тощо. Використання Windows NT значно розширює 
можливості АБС. 

Незважаючи на зручність й відносно невелику 
вартість систем на платформах MS DOS, OS/2, 
Windows NT, Novell NetWare, як показує аналіз за-
хідного ринку АБС, користувачі під час придбання 
нових систем віддають перевагу так званим відкри-
тим платформам, і насамперед UNIX-платформі. 

До переваг ОС UNIX можна віднести можли-
вість автоматично підтримувати комунікації, сис-
темний друк і роботу в мережі. Підтримка роботи в 
мережі нерозривно пов’язана з ОС UNIX, оскільки 
вона є багатокористувальною системою. 

UNIX системи відповідають єдиному стандарту 
і існують їх версії від ОС для малопотужних ПЕОМ, 
які використовуються в невеликих відділеннях чи 
обслуговують касові апарати до ОС MAINFRAME, 
здатних обслуговувати центральні відділення вели-
ких банків. 

Недарма в усьому світі як операційна система 
для поштових серверів використовується UNIX 
(INTERNET, PIE-NET і т. д.). 

Зв’язок UNIX-серверів здійснюється автома-
тично при появі запиту на прийом/передачу. 

UNIX дуже добре захищена, всі можливі досту-
пи до системи і системних ресурсів суворо регламе-
нтуються системним адміністратором, оскільки 
майже всі версії UNIX сертифіковані з рівнем за-
хисту від несанкціонованого доступу. Безпека сис-
теми "С2" — стандарт для комерційних і війсь-
кових відомств США. 

UNIX-система використовується як поштовий 
телекомунікаційний сервер у Центральній розрахун-
ковій палаті НБУ. Використання UNIX-систем для 
АБС у вітчизняній практиці поки що не дуже поширене. 

Слід детальніше зупинитись на характеристи-
ках СУБД, які використовуються в АБС. 

Аналіз західних АБС показує, що в якості СУБД 
частіше за все використовуються потужні, надійні, 
багатокористувальні так звані професіональні реля-

ційні системи Sybase, ORАCLE, Informix, SQL 
Server, Progress, DB2 та ін. 

Системи, розроблені в середовищі цих СУБД, 
характеризуються такими перевагами: 

o підтримують стандартну мову маніпулюва-
ння даними (SQL), забезпечуючи тим самим відк-
ритість систем; 

o легко переносяться з однієї апаратно-сис-
темної платформи на іншу; 

o забезпечують підтримку цілісності бази даних. 
Суттєвим моментом, який стримує широке 

впровадження цих СУБД у практику розробки 
АБС, є їхня висока вартість. 

Тому на вітчизняному програмному ринку і в 
практичній роботі банків використовується значна 
кількість систем, розроблених у середовищі СУБД 
сімейства dDASE, які мають істотні недоліки і не 
використовуються в практиці західних банків. 

Банки України мають альтернативу в провад-
женні сучасних автоматизованих банківських сис-
тем, а саме: придбання банківської системи із за-
пропонованих на світовому ринку або ж створення 
власної банківської комп'ютерної системи. Таким 
чином головним завданням комп'ютерного департа-
менту банку є вибір найкращого із запропонованих 
на ринку варіантів банківських систем або вибір 
стратегії розробки чи модернізації існуючої бан-
ківської системи. Сьогодні на світовому ринку 
пропонується велика кількість банківських систем. 

Вибір банками систем автоматизації зв'язаний 
із співвідношенням: ціна - надійність – продуктив-
ність. Для великих банків фактор ціни не має ви-
рішального значення, тому придбання автомати-
зованої банківської системи із запропонованих на 
світовому ринку є оптимальним рішенням.  

При виборі таких систем автоматизації слід 
дотримуватись наступних критеріїв: 

1. Вартість банківської системи. Необхідно 
звернути увагу на вибір обчислювальної платфор-
ми, мережевого обладнання та програмного забез-
печення. Також дуже важлива вартість обслугову-
вання та супроводження системи. Однак, конкурен-
ція постачальників збільшує шанси знайти най-
більш дешевше рішення. 

2. Окупність. Дуже важливо витрачати мінімум 
засобів, але при цьому не менше важливим є отри-
мання достатнього рівня надійності та продуктив-
ності системи. 

3. Надійність. Придбані засоби повинні мати 
сертифікат, а програмні продукти - ліцензію. Від-
мови окремих елементів банківської системи не по-
винні призводити до повного виходу її з ладу. 

4. Гнучкість. Можливість банківської системи, 
у разі потреби, легко адаптуватися до зміни фінан-
сового законодавства. 

5. Можливість масштабування. У випадку рос-
ту банку вартість модернізації при невдалому вибо-
рі зростає. Тому необхідно, щоб обрана обчислювальна 
платформа допускала поступове нарощування ре-
сурсів у тих частинах системи, де це буде потрібно. 

6. Наявність системи захисту та безпеки інфор-
мації. Повинні бути передбачувані спеціалізовані 
системи захисту від несанкціонованого доступу з 
корисливих мотивів. 
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4. Висновки 
Отже, можна зробити висновок, що перед біль-

шістю банків постає проблема вибору оптимальної 
автоматизованої банківської системи із запропоно-
ваних на світовому ринку, адже важко знайти таку 
систему, яка б відповідала усім названим вище 
критеріям вибору. Тому більшість банків нашої 
держави почали створювати власні банківські 
комп’ютерні системи. Це надало їм певних переваг, 
а саме відсутність необхідності витрачання коштів 
на придбання системи, а також можливість пос-
тійної модернізації створеної автоматизованої сис-
теми. Проте виникала необхідність утримання ве-
ликого комп'ютерного штату, що стало немож-
ливим для багатьох банків. Тому найбільш попу-
лярними на сьогодні є рішення банків, згідно з яки-
ми частина модулів банківської системи розробля-
ється комп'ютерним відділом банку, а інша частина 
закуповується у незалежних виробників. Це є най-
оптимальнішим варіантом на сьогоднішній день. У 
більшості сучасних банківських системах автома-
тизації у цій якості виступають потужні системи 
управління базами даних (СУБД), зокрема, СУБД 
Oracle - об'єктно-реляційна система управління ба-
зами даних. 
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1. Вступ 

Існує необхідність усунення структурних слаб-

костей у фінансово-економічній системі країн Цен-

трально-Східної Європи (ЦСЄ) та в Україні зокре-

ма. Імплементація досвіду країн ЦСЄ у реформу-

ванні фінансово-банківської системи України приз-

веде до вдосконалення вітчизняної системи.  

Метою статті є теоретико-методологічне обґру-

нтування пріоритетності розвитку фінансово-бан-

ківської системи країн Центральної і Східної Євро-

пи (ЦСЄ) і України та розробка науково-практич-

них рекомендацій щодо адаптації досвіду країн 

ЦСЄ для реалізації національної фінансово-бан-

ківської політики. Проведено аналіз процесу рефор-

мування нормативно-правової бази, що регулює 
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фінансово-банківські відносини та підприємницьку 

діяльність, приділено увагу важливості проведення 

бізнес-реформ у країнах ЦСЄ і Україні та їх вплив 

на діяльність фінансово-банківської системи. Разом 

з тим, виявлено причини розгортання глобальної 

фінансової кризи та запропоновано заходи мінімі-

зації впливу негативних факторів у посткризовому 

періоді розвитку національних економік країн ЦСЄ. 

Економічна ситуація, в якій опинилася Україна, 

виявилася чи не найскладнішою серед усіх пост-

соціалістичних країн Центральної та Східної Євро-

пи. В економіці країни спостерігалося загострення 

кризових процесів. Було допущено ряд помилок в 

економічній політиці, у здійсненні зовнішньоеко-

номічного курсу, ігнорувалися специфічні умови 

ринкової трансформації економіки України. В та-

ких умовах було прийнято рішення про проведення 

в галузі фінансової політики глибокої реформи фі-

нансової і бюджетної системи, проте більшість 

проблемних питань залишаються актуальними і в 

умовах сьогодення. 

2. Огляд літературних джерел 

Фундаментальні праці в межах досліджуваної 

тематики належать відомим західним вченим та фі-

нансистам, серед яких Дж. Сорос [1], Дж. Даннінг 

[2], Дж. Стіґліц, Б. Грінвалд [3], Р. Арнот [3], 

Дж. Сакс, Х. У. Деріг, П. Друкер. Ними розроблені 

фундаментальні положення та методологія глоба-

лізації, визначено нову парадигму глобального роз-

витку в частині конкурентоспроможності та корпо-

ративізації, в тому числі і в фінансово-банківській 

системі. 

Вагомий внесок у дослідження проблем діяль-

ності фінансових інститутів в умовах глобалізації й 

трансформації їх стратегій вніс Дж. Стіґліц. Зок-

рема, у 1986 р. Дж. Стігліц у співпраці з Б. Грінвал-

дом довів неможливість Парето-ефективної алока-

ції ресурсів на ринку за умов децентралізованого 

прийняття рішень [3]. Разом з Р. Арнотом, у 1991 р., 

спростувавши аргументи противників державного 

регулювання щодо стабілізуючої дії неринкових 

інститутів, Дж. Стігліц чітко вказав на необхідність 

та корисність державного втручання у деякі аспек-

ти ринкових відносин [4]. 

Проблеми реформування банківської системи 

України в контексті європейської інтеграції дослід-

жували вітчизняні вчені В. І. Міщенко, А. В Шапо-

валов, В. В. Крилова та ін. [5], О. Хаб’юк [6], що 

розкрили поняття банківського регулювання та наг-

ляду через призму рекомендацій Базельського комі-

тету.  

Незважаючи на вагомий вклад вчених у роз-

криття питання, а саме наведення теоретичних під-

ходів, поза розглядом переважно залишаються 

практичні аспекти реформування фінансово-бан-

ківської системи країн ЦСЄ та України зокрема. У 

дослідженні поставлено за мету узагальнити та сис-

тематизувати концептуальні засади реформування 

фінансово-банківської системи країн ЦСЄ та оціни-

ти їх практичну ефективність з огляду на адаптацію 

управлінських підходів європейської практики в Україні.  

3. Cпівпраця вітчизняних фінансових 

організацій з міжнародними в умовах світової 

фінансової кризи 

Як сусід і партнер ЄС Україна є одним з реци-

пієнтів коштів ЄС. Фінансування, виділене на допо-

могу Україні в ефективному впровадженні реформ, 

за 2007–2010 рр. становить 1,5 млрд євро. Проте 

Україна ніколи не брала участі у визначенні ані 

суми коштів, ані пріоритетів, на які надається допо-

мога. Без врахування національних пріоритетів ви-

ділені ресурси часто не давали найкращі з можли-

вих результатів і саме імплементація досвіду країн 

ЦСЄ у реформуванні фінансово-банківської сис-

теми України призведе до вдосконалення вітчиз-

няної системи. 

Слід нагадати про те, що Світовий банк має 

цілий набір інструментів співпраці з Україною. Пер-

ший із них – бюджетна підтримка через позики на 

політику розвитку. Другий інструмент – експертні 

поради та рекомендації. І третій – інвестиційні кре-

дити на інфраструктурні проекти. 

Світовий банк провів два раунди діагностичних 

і стрес-тестувань у 2009 і 2010 роках з більш ніж 

180 банків. На основі результатів діагностики 62 

банки (у тому числі 26 найбільших) потребували 

збільшення капіталу для задоволення 10% коефі-

цієнта достатності капіталу (CAR). Статутний капі-

тал банків збільшився на 76,95% або 64 400 млн грн 

протягом 2009─2010 рр., а регулятивний капітал (з 

поправкою на можливі ризики і втрати з позик) 

збільшився на 30,7% [7]. З жовтня 2008 р. НБУ про-

водив регулювання діяльності близько 30 проблем-

них банків, у результаті тимчасової адміністрації з 

27 банків процес ліквідації запущено в 19 банках, 

зміни в приватній власності відбулися у 4 банках (у 

тому числі один з найбільших банків), і 

націоналізація відбулась у 3 системоутворюючих 

банках [8]. 

Внесено корективи у процес ліквідації банку за 

допомогою правових змін до банківського права, 

Цивільного Кодексу України (вiд 16.01.03 р. № 435-

IV) [9], Закону України “Про акціонерні товари-

ствa”(від 17.09.08 № 514-VI) внесені Пропозиції 

Президента від 19.03.10 № 6216 “Про внесення змін 

до Закону України “Про акціонерні товариства” 

щодо вдосконалення механізму діяльності акціо-

нерних товариств” [10], і Закону України “Про 

банкрутство”. Зокрема, в діючій редакції Закону 

України “Про банкрутство” особлива увага приді-

ляється процедурі санації підприємства, але, на-

жаль, вона себе не виправдала. Відповідно до ст. 93 

Конституції України, Кабінет Міністрів подає в 

порядку законодавчої ініціативи для розгляду 

Верховною Радою проект Закону України “Про від-

новлення платоспроможності боржника або визна-

ння його банкрутом” (нова редакція) [11].  

Також важливим є поєднання реформ за прин-

ципом діяльності ЄС, а зокрема поєднання реформ 

макрорівня з мікрорівнем, що забезпечить взаємо-

підтримку на всіх рівнях реалізації реформ. 
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Разом з тим, на макроекономічному рівні Цент-

ральним банкам варто застосувати більш широкий 

макропруденційний підхід, враховуючи у своїх рі-

шеннях зміни цін активів, різкий ріст кредитува-

ння, долю кредитних коштів та наростання систем-

них ризиків. Необхідно переглянути терміни і ха-

рактер попереджуючих заходів політики у випад-

ках значних дисбалансів та інтенсивних потоків ка-

піталу. Відповідна політика мала місце в країнах 

ЦСЄ: усі країни ЄС-15 та деякі ЦСЄ. 

Окрім цього, існує необхідність у подоланні 

розрізненості центрів компетенції і залучення про-

відних розробників політики в роботу по укріпле-

нню глобальної стабільності, в тому числі шляхом 

засобів попередження на ранній стадії, а також 

розвитку співпраці в області фінансового регулю-

вання, особливо санації транскордонних банків. 

Принципово важливою складовою цього процесу є 

реформа управління. 

Зауважимо, що вихідні умови фінансового кра-

ху під час глобальної фінансової кризи пов’язані із 

сімома роками низьких процентних ставок і висо-

ких темпів світового росту. З однієї сторони, мала 

місце дія макроекономічних сил, оскільки низькі 

процентні ставки стали одним із стимулів до по-

шуку інвесторами у всьому світі більшої дохідності 

в більш низьких по якості сегментах кредитного 

ринку, і високі темпи росту і низька варіативність 

породжували завищений оптимізм відносно май-

бутніх ризиків. Внаслідок цього фінансова система 

сформувала нові структури і створила інструменти, 

які не дозволяли підвищити рівень доходу з по-

правкою на ризик, що в свою чергу і похитнуло фі-

нансово - банківську систему країн ЦСЄ. На проти-

вагу цьому фінансово - банківська система західних 

країн - членів ЄС є стійкішою, і тому перенесла 

кризові явище з меншими втратами. 

Причиною погіршення стану фінансово-бан-

ківської системи країн ЦСЄ була дія наступних 

факторів: 

 неефективного фінансового регулювання. 

Регулювання діяльності відбувається різними вида-

ми організацій, навіть за умови, коли вони входили 

в одну групу і знаходились у підпорядкуванні за-

гального органу регулювання. У зв’язку з тим, мож-

ливості для регулятивного арбітражу сприяли росту 

тіньової банківської системи і, як наслідок, складні 

структури приховували високі рівні кредитів; 

 розрізненості засобів макропруденційної по-

літики. Макроекономічна і фінансова стабільність 

зазвичай розглядались як різні цілі, перша з яких 

була направлена на збереження низького і стабіль-

ного рівня інфляції, а також підтримка економіч-

ного росту, а друга – на реалізацію нагляду за офі-

ційним банківським сектором на рівні корпорацій. 

Проте не враховувалось посилення наслідків ризи-

ків у тіньовому фінансовому секторі. Так, не врахо-

вувалось, що тенденції росту кредиту та зміни долі 

кредитів і цін на житло створюють ризик великих 

відхилень з серйозними системними наслідками.  

Тому запропоновано проведення аналізу і вико-

ристання даних, що враховують показники тіньо-

вого сектора економіки та врахування умов відхи-

лення, що внесено ціновими змінами на ринку. Для 

досягнення цієї мети пропонується детальне дос-

лідження темпів та засобів тінізації фінансово-бан-

ківської системи з урахуванням як найбільшої кіль-

кості дії внутрішніх та зовнішніх факторів еконо-

міки країни, та країн – з якими найактивніше ве-

деться співпраця у цій сфері.  

 
 

Рис. 1. Інструменти та проекти співпраці Світового банку з Україною 

Джерело:  за даними Світового банку 

Співпраця Світового банку з Україною 

Рекомендації для 

відбудови  

посткризової економіки 

Інструменти співпраці 
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Інвестиційні кредити на 

інфраструктурні 

 проекти 

Проектне фінансування здійснюється Міжнародним 

банком реконструкції та розвитку та Міжнародною 

асоціацією розвитку 

Енергетична ефективність 200 від 17 травня 2011 р. 

Гідроенергетика - додаткове фінансування 60 від 19 листопада 2009 р. 

Дороги та підвищення безпеки 400 від 07 квітня 2009 р. 

Проект модернізації державних фінансів 50 від  08 січня 2008 р. 

Проект міської інфраструктури міст 140 від 28 серпня 2007 р. 

Проект, спрямований на підтримку реформи та програми розвитку 

енергетичного сектору 200 від 02 серпня 2007 р. 

Другий проект „експорт-девелопмент” 154,5 від 27 липня 2006 р. 

Проект модернізації системи соціальної допомоги 99,4 

 від 17 листопада 2005 р.  

Проект реабілітації ГЕС 106 від 21 червня 2005 р. 

Проект розвитку системи державної статистики для моніторингу 

соціального та економічного перетворення 32 від 25 березня 2004 р. 

Проект розвитку кадастру України та сільських угідь 195,13  

від 24 червня 2003 р. 

Проект модернізації Державної податкової служби, (APL # 1) 40  

від 05 червня 2003 р. 
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Не варто відкидати той факт, що в ЄС діє інша 

наглядова система, яка відмінна від української: 

Європейський фінансовий нагляд (ESFS)   Нагля-

дові комісії країн-членів ЄС  Наглядові комітети 

третього рівня. Вона є більш злагодженою, незва-

жаючи на те, що її дія розповсюджується на більшу 

географічну територію. 

4. Проведення бізнес-реформ у країнах ЦСЄ та 

здійснення транскордонних платежів через 

регіональну систему міждержавних розрахунків 

TARGET 

Протягом останніх 10 років уряди всіх країн 

ЦСЄ впроваджували широкомасштабні програми 

реструктуризації і рекапіталізації власних банківсь-

ких галузей. Специфіка та терміни реалізації цих 

програм були різними, проте їх результат був 

однаковим у всіх країнах цього регіону. В більшо-

сті країн скоротилася кількість банків. Це відбулося 

переважно внаслідок консолідації галузі, хоча деякі 

компанії просто залишили сектор, а більшість 

інститутів, що збереглися, застосовують бізнес-мо-

дель універсального банку. Відношення кількості 

банків та їх відділень до чисельності населення 

опинилося порівняно низьким – в цьому плані рин-

ки країн ЦСЄ не можна назвати насиченими. 

Не дивлячись на велику кількість проблем, у 

2008–2009 рр. реформи систем нормативно-право-

вого регулювання, направлені на покращення умов 

функціонування фінансово - банківської системи, 

провели уряди більшої кількості країн. Починаючи 

з 2004 року, проведення реформ відбулось за допо-

могою спеціально розроблених для цього індика-

торів. У період з червня 2008 року по травень 2009 

року було зареєстровано 287 відповідних реформ у 

131 країнах, що на 20 % більше у порівнянні з 

попереднім роком.  

У зв’язку з цим, звернемо увагу на проведення 

бізнес-реформ у країнах ЦСЄ та Україні у кризовий 

та посткризовий період (2008–2011рр). 

Головними завданнями цих реформ були спро-

щення процедур створення підприємницьких стру-

ктур (у тому числі і комерційних банків) і ведення 

бізнесу, вдосконалення прав власності та процедур 

врегулювання комерційних суперечок та проходже-

ння процедури банкротства. 

Щодо великих платежів, де важлива мінімізація 

системного ризику, єврозона виконує функцію наг-

ляду за всіма національними платіжними система-

ми, а також керує регіональною системою міждер-

жавних розрахунків – Trans - European Automated 

Real - time Gross settlement Express Transfer system 

(TARGET). Схематично платіжну систему TARGET 

показано на рис. 2. 

 

Перша версія програми, впроваджена 1 січня 

1999 року, включала 16 національних платіжних 

систем і платіжний механізм Европейского цент-

рального банку (ЄЦБ). 19 листопада 2007 року 

впроваджено систему TARGET 2, що об'єднує тех-

нічну інфраструктуру 26 центральних (емісійних) 

банків держав ЄС. Однак, Швеція і Великобританія 

вирішили не брати участь у TARGET 2. Внаслідок 

цього, банкам цих двох країн доведеться викорис-

товувати альтернативні засоби для здійснення вели-

ких транскордонних платежів в євро. Слід заува-

жити, що TARGET 2 знаходиться у веденні трьох 

 

 

Рис. 2. Реалізація платіжної системи TARGET, TARGET 2 у країнах – членах ЄС 

Джерело: European Central Bank, Bundesbank 

 

Регіональна система міждержавних розрахунків TARGET 

TARGET 2 впроваджена 19 листопада 2007 року, 

об'єднує технічну інфраструктуру 26 центральних 

(емісійних) банків держав Європейського союзу  

етапи інтеграції країн – членів Європейського союзу у платіжну систему  
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центральних банків Франції (Banque-де-Франс), Ні-

меччини (Deutsche Bundesbank) і Італії (Banca 

d'Italia) [12]. 

Разом з тим, розвиток банківської галузі в краї-

нах ЦСЄ досі відстає від стандартів розвинених 

країн ЄС, оскільки участь банків у фінансуванні 

економіки є нижчою за середньоєвропейський рі-

вень. Відношення обсягу банківських депозитів до 

ВВП становить лише дві третини від середнього по 

ЄС значення, а сукупний обсяг кредитування націо-

нальних компаній є в три рази меншим. Зокрема, 

відношення суми позик, що надаються банками, до 

ВВП складає у середньому по країнах ЦСЄ 30%, 

тоді як у країнах єврозони цей показник стабільно 

перевищує 100%. Аналогічна ситуація спостеріга-

ється й з депозитами – в країнах ЦСЄ їх сума скла-

дає близько 43% від ВВП проти 85% в єврозоні. 

Цей показник коливається від 20% у Румунії до 

70% у Чехії і Словаччині [13]. 

Реформи потребують також кардинальної пере-

будови та інтенсивного розвитку системи фахової 

підготовки та інформаційних технологій. Проте 

інноваційна складова ресурсного забезпечення бан-

ків України є недостатньою. Кеш-менеджмент 

українських банків орієнтується на великих корпо-

ративних клієнтів, але потужні банки, наприклад у 

західних країнах-членах ЄС, працюють під гаслом 

"збирай дріб’язок". Формування ресурсної бази 

банків не можна обмежувати залученням коштів від 

клієнтів – бажано розробляти форми фінансового 

інжинірингу, випускати різноманітні боргові цінні 

папери.  

Інтенсивність співпраці іноземних банків з кре-

дитними системами країн Центральної та Східної 

Європи прямо залежить від рівня розвитку цих 

систем. Серед кредитних систем країн регіону 

найрозвиненіша банківська система Словенії з ви-

сокою технічною оснащеністю та гнучко працює з 

європейськими банками.  

Тому, у сучасних умовах функціонування фі-

нансово-банківської системи Національний банк 

України повинен ретельно вивчати й аналізувати 

досвід реформування операційних структур в інших 

країнах, удосконалювати механізм функціонування 

міжбанківських ринків і розподіл ліквідності, оскіль-

ки саме він відіграє велику роль у запобіганні фі-

нансовим кризам.  

У кризовий період активна економічна політика 

спрямовувалася у країнах ЦСЄ на утримання ро-

бочих місць, ріст економіки, підвищення ліквідно-

сті банків з метою створення умов для можливості 

отримання малими та середніми підприємствами 

кредитів на привабливих умовах, так як без здійс-

нення вищезазначених заходів уряд в наступні роки 

не зміг би досягти балансу макроекономічних по-

казників. Можна провести паралелі між Урядом 

Угорської Республіки та Україною щодо заходів, 

спрямованих на оздоровлення системи державного 

господарювання, зокрема бюджетно-фінансової сфе-

ри та етапів виходу з кризи. 

Іншою важливою складовою співробітництва 

під час кризи могло стати отримання Україною 

макрофінансової допомоги від ЄС, яка була при-

в’язана до виконання Україною програми реформ, 

що передбачалась угодою “stand - by” з Міжнарод-

ним валютним фондом (МВФ).
1
 Однак, восени 

2009 року відбулось фактичне призупинення спів-

робітництва по цій програмі з МВФ, макрофінан-

сова допомога ЄС також не надавалась. У той же 

час протягом 2009 року активізувалась співпраця з 

Європейським банком реконструкції та розвитку, 

який надавав кредити українським банкам та реаль-

ному сектору.  

В Україні розроблено Програму економічних 

реформ на 2010 – 2014 роки, проте вона має як 

позитивні, так і негативні сторони. Заплановані змі-

ни у законодавстві не мають належного інституцій-

ного і бюджетного забезпечення, тобто з трьох не-

обхідних напрямів планування державної політики 

(законодавство, інституції, фінансування) в Програ-

мі є лише один (законодавство). Програма еконо-

мічних реформ передбачає проведення 17 ґрунтов-

них реформ майже в усіх сферах економіки країни 

впродовж наступних п’яти років [14]. Держава пот-

ребує проведення декількох грунтовних реформ, 

але дієвих у своїй реалізації. Важливою також є 

наявність пріоритетів – необхідна умова ефектив-

ного операційного планування та розподілу дер-

жавних видатків для реалізації завдань програми.  

5. Висновки 

Мета економічних перетворень у країнах ЦСЄ 

зводилась до того, щоб на першому її етапі про-

водилася макроекономічна стабілізація. Слід відз-

начити, що спочатку реформи передбачалися три-

валими, поступовими, які проводяться через змі-

шану економіку і за підтримки Заходу. Фактично ж 

реформи виявилися більш динамічними, майже у 

всіх країнах ЦСЄ було обрано шлях входження в 

ринок за допомогою “шокової терапії”. Після завер-

шення “шокового етапу” реформування економіка 

країн ЦСЄ стабілізувалася й розпочався динаміч-

ний розвиток. 

Разом з тим, світова фінансова криза мала знач-

ний вплив на фінансово-банківську систему як 

України, так і країн ЦСЄ. Лідерам держав ЦСЄ на 

сучасному етапі важливіше підтримати економічне 

зростання шляхом корегуючих реформ, на проти-

вагу цьому Україна потребує проведення глибоких 

реформ у фінансово - банківській системі. 

Перспективою подальших досліджень визначе-

но обґрунтування перспектив подальшого розвитку 

фінансово-банківської системи України та країн 

ЦСЄ. 

 

CПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Сорос Дж. Роль Международного Валютно-

го Фонда / Дж. Сорос. [Пер. с англ. Умрихиной 

С. К., Штернгарца М. 3.]. – М.: “Издательский Дом 

                                                 
1Commission proposes €500 million macro-financial assis-

tance to Ukrainе / Economic and Financial Affairs. [Елект-

ронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/eco-

nomy_finance/focuson/crisis/2009-10_en.htm  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1659&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1659&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/eco%1fno%1fmy_%1ffinan%1fce/focuson/crisis/2009-10_en.htm
http://ec.europa.eu/eco%1fno%1fmy_%1ffinan%1fce/focuson/crisis/2009-10_en.htm


 

 292 

ИНФРА-М”, 1999. – XXVI, – 262 с. – (Кризис миро-

вого капитализма. Открытое общество в опасности)  

2. Dunning J. H. Location and the Multinational 

Enterprise: a Neglected Factor? / J. H. Dunning // 

Journal of International Business Studies. – 1998. – 

Vol. 29. – № 1. – P. 45–66. 

3. Greenwald B. C., Stiglitz J. E. “Externalities in 

Economies with Imperfect Information and Incomplete 

Markets” / Stiglitz J., Greenwald B. / Quarterly Journal 

of Economics. ─ 1986. ─ Vol. 101. ─ № 2. ─ P. 229-

64.  

4. R. J. Arnott, J. E. Stiglitz. Moral Hazard and 

Nonmarket Institutions: Dysfunctional Crowding Out 

or Peer Monitoring? / Arnott R., Stiglitz J. // American 

Economic Review. – 1991. – Vol. 81. – № 1. – P. 179–

190.  

5. Проблеми реформування банківської систе-

ми України в контексті європейської інтеграції: 

Інформаційно-аналітичні матеріали. Вип. 8 / [Мі-

щенко В.І., Шаповалов А.В, Крилова В.В., Ващенко 

В.В., Грищук Н.В. та інші] – К.: Національний банк 

України. Центр наукових досліджень, 2007. – 266 с. 

6. Хаб’юк О. Банківське регулювання та наг-

ляд через призму рекомендацій Базельського комі-

тету: монографія / О. Хаб’юк. – Івано-Франківськ: 

ОІППО; Снятин: ПрутПринт, 2008. – 260 с. 

7. Projects & Programs in Europe and Central 

Asia: Ukraine / The World Bank/ [Електронний ре-

сурс]. – Режим доступу: http://web.worldbank.org/-

external/default/main?menuPK=328565&pagePK=141

155&piPK=141124&theSitePK=328533. 

8. Бюлетень Національного банку України 

№ 10/2008 (187) / Щомісячне аналітично-статистич-

не видання Національного банку України. [Елект-

ронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.-

gov.ua/Publication/econom/Buleten/2008/bull_10-08.pdf 

9. Внесення поправок до Цивільного Кодексу 

України вiд 16.01.03  № 435-IV. [Електронний ре-

сурс] – Режим доступу:http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=435-15 

10. Пропозиції Президента від 19.03.10 № 6216 

"Про внесення змін до Закону України “Про 

акціонерні товариства" щодо вдосконалення меха-

нізму діяльності акціонерних товариств”. [Електро-

нний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.ra-

da.gov.ua 

11. Хабібуллін В. Проект нового закону про 

банкрутство / [Електронний ресурс]. В. Хабібуллін 

– Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/press/-

2011/05/19/286345 / Розділ – економіка. «Економіч-

на правда» - 2011. 

12. TARGET (Trans-European Automated Real-

time Gross Settlement Express Transfer System). 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// 

www.tutorgig.com/ed/TARGET#TARGET2 

13.  Ushilova E., Schmiemann M. Eurostat – Struc-

tural business statistics Unit / Access to finance statis-

tics/ Elisaveta Ushilova and Manfred Schmiemann / 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://epp.-

eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Ac

cess_to_finance_statistics - September 2011 

14.  Економічні реформи – програма максимум 

// за ред. Нанівської Віри / Вісник Міжнародного 

центру перспективних досліджень. [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http://www.icps.com.ua/fi-

les/articles/58/11/Inside_Ukraine_UKR_9.pdf - №13 

(476), 2010. 

 

 

УДК 336.71 

Шпаковський А. О. 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ 
 

Анотація. Розглянуто та проаналізовано вплив зовнішніх чинників на банківську систему України 

та систематизовано підходи до покращення фінансового стану банків шляхом реструктуризації. 

Ключові слова: реструктуризація, рекапіталізація, чинники банківської кризи, фінансове оздоров-

лення комерційних банків 

Shpakovskyi A. 

THERETICAL ASRECTS OF RESTRUCTURING 

Summary. External factors that affect Ukrainian bank system are considered and analized. Also, 

approaches to improve the financial condition of banks through restructuring are systemized. 

Keywords: restructuring, recapitalization, banking crisis, the financial health of commercial banks 

 

1. Вступ 

Комерційні банки на національних та міжна-

родних фінансових ринках відіграють роль фінан-

сових посередників у трансформації ресурсів із 

сфери накопичення у сферу використання з метою 

задоволення потреб суб’єктів економічних відно-

син у фінансових ресурсах. Глобалізація цих проце-

сів та розвиток великих фінансових груп зумовили 

зростання ролі банків у виникненні та розвитку 

кризових явищ, оскільки саме вони є компонентни-

ми складовими інституційної системи, яка впливає 

на ефективність розподілу кредиту, структуру про-

центних ставок, рішення у сфері грошово – кредит-

ної політики.  

http://web.worldbank.org/%1fexternal/default/main?menuPK=328565&pagePK=141155&piPK=141124&theSitePK=328533
http://web.worldbank.org/%1fexternal/default/main?menuPK=328565&pagePK=141155&piPK=141124&theSitePK=328533
http://web.worldbank.org/%1fexternal/default/main?menuPK=328565&pagePK=141155&piPK=141124&theSitePK=328533
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Окреслена роль банків пояснюється специфі-

кою проведення їхньої діяльності та ризиками, які 

виникають у процесі здійснення господарської ді-

яльності. Як наслідок стратегія поведінки окремих 

банків формується у результаті прийняття рішень 

на мікрорівні, проте після їх реалізації вони впли-

вають на формування макроекономічного середо-

вища, у якому функціонують як самі банки, так і 

інші суб’єкти економічних відносин. Це зумовлює 

виникнення випереджаючих реакцій у банківсько-

му секторі економіки на зміни кон’юнктури порів-

няно з іншими її секторами, що дозволяє викорис-

товувати даний сектор як індикатор поточної еко-

номічної ситуації.  

Виникнення проблем, пов’язаних із зниженням 

ліквідності та стабільності роботи банківського сег-

менту, призводить до негативних тенденцій еконо-

мічного розвитку держави, адже саме система ко-

мерційних банків задовольняє переважну частину 

потреб юридичних осіб через мобілізацію капіталів 

інвестиційного призначення, кредитування розши-

рення виробництва, фінансування запровадження 

інновацій у виробничій сфері. Щодо фізичних осіб, 

то за рахунок банківських цільових програм задо-

вольняються їх потреби у споживчому кредитува-

нні та цільовому фінансуванні, серед яких провідне 

місце відводиться кредитам на витрати з поліпше-

ння: житлових умов, створення підсобного домаш-

нього господарства, а також на невідкладні потре-

би. 

Банківська система України, як компонент сві-

тової фінансової системи піддалася дестабілізу-

ючим чинникам впливу світової фінансово кризи. 

Як наслідок – відбулося суттєво зниження ефектив-

ності та стабільності її функціонування, тим самим 

окреслилося коло першочергово необхідних заходів 

з фінансового оздоровлення, серед яких реструкту-

ризаційні процеси займають провідне місце, так як 

саме завдяки реструктуризації банківської діяльно-

сті можливо уникнути або ж значно зменшити нега-

тивний вплив дестабілізуючих чинників фінансової 

кризи. 

У даній статті поставлено за мету дослідити 

фактори та чинники, що слугують передумовами 

реалізації процесів реструктуризації та ре органі-

зації банківської системи України. Відповідно, виз-

начено низку першочергових заходів у процесі фі-

нансового оздоровлення банківської системи Украї-

ни на основі чого зроблено загальний висновок про 

доцільність застосування реорганізаційних та рест-

руктуризаційних процесів на сучасному етапі пост-

кризового розвитку банківської системи України. 

2. Огляд літературних джерел 

Теоретичною основою здійснення фінансового 

оздоровлення та посткризового управління комер-

ційними банками України слугують праці вітчизня-

них науковців таких як Ю. Акчуріна [3], О. І. Бара-

новський [4], З.М. Васильченко [3], О. Д. Вовчак 

[7], О. Іщенко [9], А. Ковалюк [10], І. А. Косач [11], 

О. Д. Ладюк [12], О. В. Собкевич [12], Н. В. Філіпова 

[11] та інші. У наукових доробках науковців вис-

вітлюються теоретичні аспекти реструктуризації 

банківського сектору, методологічні засади даного 

процесу та обґрунтовано доцільність структурних 

перетворень комерційних банків України та бан-

ківської системи загалом. Водночас окремі аспекти 

пов’язані із застосування деяких видів реструктури-

зації комерційних банків ще недостатньо дослідже-

ні, саме тому виникає потреба у детальнішому дос-

лідженні як теоретичних, так і практичних пере-

думов та наслідків проведення процесу реструк-

туризації банківської системи України.  

3. Роль реструктуризаційних процесів у 

відновленні банківської системи у посткризовий 

період 

Сучасний стан розвитку у банківському секторі 

зумовлює потребу у дослідження та виокремленні 

найбільш дієвих заходів щодо поліпшення життє-

здатності банків з огляду на специфіку фінансового 

сектору нашої країни та врахування внутрішніх 

загальнонаціональних чинників.  

Проведені дослідження у банківському секторі 

України засвідчують, що він зазнав значних як фі-

нансових, так і структурних втрат, які відобразили-

ся на результатах діяльності та специфіці ведення 

банківського бізнесу. Серед них найбільш вагоми-

ми є: втрата довіри до банків, виникнення значної 

кількості “поганих” активів, девальвація національ-

ної валюти, зменшення депозитної бази, тимчасове 

припинення кредитування фізичних та юридичних 

осіб із подальшим зростанням проблемної заборго-

ваності клієнтів, термін виникнення кредиторської 

заборгованості яких передував настанню та впливу 

кризових явищ, які відобразились на платоспро-

можності останніх. 

Першопричиною появи проблемної заборго-

ваності клієнтів банку і, як наслідок, поява значної 

кількості проблемних активів у фінансовому секторі 

України стала значна девальвація гривні у 2008 р., що, 

на відміну від двох попередніх років, ознамену-

вався різкою девальвацією курсу гривні. З початку 

2008 р. вона знецінилася відносно американського 

долара на 52,5%. З такими ж проблемами зіш-

товхнулась і низка європейських країн, серед них 

найвищі темпи інфляції спостерігалися в Ісландії та 

Угорщині: ісландська крона під час кризи знеці-

нилася відносно долара США на 34,2%, угорський 

форинт – на 45%. Таким чином, інфляція українсь-

кої гривні сягнула історичних максимумів, що не 

могло не дестабілізувати внутрішньодержавні еко-

номічні процеси. 

Проте причини знецінення гривні криються не 

тільки у впливі глобальної фінансової кризи на 

український внутрішній ринок. На наш погляд, кри-

за лише загострила проблеми, які накопичувались 

останніми роками в Україні.  

У вітчизняній та зарубіжній економічній літе-

ратурі при дослідженні проблем курсоутворення 

головна увага приділяється вивченню чинників, які 

впливають на зміну курсу. Вирішальними серед 

них вважаються темп інфляції, стан платіжного ба-

лансу, різниця у відсоткових ставках у різних краї-

нах, поведінка валютних ринків і спекулятивні ва-

лютні операції, ступінь використання валюти на 
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міжнародних валютних ринках і в міжнародних 

розрахунках, платоспроможність країни і ступінь 

довіри до її валюти, валютна політика держави емі-

тента, показники економічного зростання країни 

[13, с. 25–28; 6, с.71; 14, с. 254–257; 16, с. 561]. Усі 

ці чинники суттєво впливають на попит і пропози-

цію на іноземну валюту, які лежать в основі сучас-

них теорій курсоутворення і пояснюють залежність 

курсу від інфляції та рівня відсоткових ставок. 

Вищенаведені передумови курсової нестабіль-

ності зумовили подорожчання кредитних зобов’я-

зань у іноземній валюті, що користувались значним 

попитом через нижчі відсоткові ставки та тривалу 

стабільність курсу відносно української гривні. Змі-

на ж курсової політики держави стала першопричи-

ною неплатоспроможності останніх і каталізатором 

появи “поганих” активів. Створені таким чином 

“погані” активи стали передумовою погіршення 

ліквідності та платоспроможності банківських уста-

нов, які на той момент уже відчували проблеми, по-

в’язані із зменшенням депозитної бази під впливом 

загальної недовіри до банківського сектору.  

Кризові явища у кінцевому результаті призвели 

до виникнення проблем щодо кредитування бан-

ками підприємств реального сектора економіки. Че-

рез погіршення фінансового стану потенційних по-

зичальників банки майже припинили надавати кре-

дити, оскільки їх надання наражається на значний 

кредитний ризик. Своєю чергою поганий фінансо-

вий стан підприємств зумовлений зокрема тим, що 

вони позбавлені доступу до кредитних ресурсів [5]. 

4. Заходи щодо реструктуризації  

банківської системи 

Дієвими заходами банків щодо проблемних 

активів, які широко застосовуються в міжнародній 

практиці, - це продаж проблемних активів із пев-

ним дисконтом, де покупцем може бути державний 

інститут або приватний інвестор. Однак в Україні 

реалізація проблемних активів за такою схемою не 

підкріплена на законодавчому рівні. Також потріб-

но зважити, що в Україні немає універсальної сис-

теми розрахунку вартості проблемних активів, що 

суттєво ускладнює процес купівлі – продажу акти-

вів, що втратили свою вартість на даний момент 

часу, адже не важко спрогнозувати, що збільшення 

їх кількості та вплив супутніх чинників негативно 

впливатимуть на функціонування банківської сис-

теми України.  

Як свідчить проведений аналіз, в Україні для 

роботи з проблемними активами сьогодні викорис-

товуються такі підходи: 

 залучення колекторських компаній, діяль-

ність яких сьогодні ще чітко не врегульована і, 

окрім часткового повернення сумнівних активів у 

розряд ліквідних, спричинює вороже ставлення та 

не сприйняття агресивних методів роботи з їхнього 

боку до позичальників. Отже, їхня діяльність вик-

ликає спротив громадськості, але юридичним шля-

хом такий конфлікт не може бути вирішено; 

 реструктуризація заборгованості позичаль-

ника за заздалегідь розробленими банком кількома 

варіантами, з огляду на оптимальний варіант для 

позичальника (пониження ставки, збільшення тер-

міну кредиту, "кредитні канікули" тощо); 

 звернення стягнення на заставне майно, яке 

потребує тривалого юридичного супроводу, додат-

кових витрат, наштовхується на законодавчі обме-

ження щодо звернення стягнення на майно і, вра-

ховуючи його знецінення, не дає змоги повністю 

відшкодувати проблемний актив.  

Слід врахувати, що наявність значної кількості 

проблемних активів та супутніх дестабілізуючих 

чинників загрожує економічній безпеці країни. У 

такій ситуації здійснення процесів реструктуризації 

банківської системи дозволить значно поліпшити 

ситуацію, що склалася. Одночасно, як стверджують 

науковці, стратегічною метою при проведенні ре-

організації комерційних банків є підвищення на-

дійності і стійкості банківської системи України й 

окремого комерційного банку, забезпечення капі-

талізації банківської системи та стабільної роботи 

платіжної системи, захист інтересів кредиторів і 

вкладників, покращення фінансового стану комер-

ційних банків, підвищення ефективності діяльності 

внаслідок концентрації або поділу банків, розшире-

ння або спеціалізації, переорієнтації банків та зрос-

тання довіри до цих банків (або новоствореного 

банку) [1].  

Це, в свою чергу, зумовило необхідність зако-

нодавчого визначення та регламентування проце-

дури реструктуризації задля кращої оптимізації 

процесів фінансового оздоровлення банків у стані 

фінансової скрути. Як наслідок, законодавче визна-

чення реструктуризації розкривається у методич-

них рекомендаціях про порядок реорганізації, рест-

руктуризації комерційних банків, затверджених 

постановою правління Національного банку Украї-

ни № 395 від 09.10.2000 р. Положеннями цієї пос-

танови визначено, що реструктуризація банку пе-

редбачає комплекс організаційно-господарських, 

фінансово-економічних, правових, технічних захо-

дів, спрямованих на покращення фінансового ста-

ну, підвищення ліквідності та платоспроможності 

банку, зокрема шляхом реорганізації банку, повної 

або часткової зміни власника з переходом боргових 

зобов'язань до юридичної особи – інвестора, яка не 

підлягає санації, що сприятиме фінансовому оздо-

ровленню банку та дозволить задовольнити вимоги 

кредиторів [2]. 

З метою підтримки власної банківської сис-

теми, держава в особі Кабінету Міністрів та Націо-

нального банку України докладає значних зусиль 

для фінансового оздоровлення банківської системи. 

Проте через обмеженість ресурсів та неможливість 

надання фінансової допомого усім комерційним 

банкам, процес проведення реструктуризації та ре-

організації комерційних банків зацікавлює коло по-

тенційних інвесторів із різними цілями. 

Так державне фінансування процесів реструк-

туризації переслідує національні інтереси і має 

сприяти зміцненню та відновленню фінансової сис-

теми України. Цільове фінансування за рахунок 

державних коштів, як зазначає З. М. Васильченко, 

лягає тягарем на платників податків [5, ст.94]. Таке 
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фінансування не завжди доречне, оскільки може 

спровокувати порушення конкурентних засад веде-

ння банківського бізнесу проте зможе зберегти фі-

нансову систему в цілому. Одночасно слід зазна-

чити, що державне фінансування процесу реструк-

туризації надає конкурентну перевагу банку, що 

підпадає під таке фінансування, а, отже, для зба-

лансування та компенсації наданих йому конку-

рентних переваг, у подальшому доцільно здійсню-

вати низку заходів обмежуючого характеру після 

виходу із фінансово нестабільного періоду, серед 

яких - обмеження масштабів діяльності, продаж 

активів, обмеження на розширення тощо [15, с. 87]. 

Слабкість банківської системи України, окре-

мих комерційних банків та недостатність ресурсної 

бази країни для здійснення комплексної фінансової 

допомоги банківському сегменту, зумовили заці-

кавленість у залученні іноземних інвесторів. Саме 

тому процеси реструктуризації банківського секто-

ру України все частіше супроводжуються участю 

іноземного капіталу, який є альтернативним віднос-

но державного фінансування процесів фінансового 

оздоровлення. 

Підґрунтям для приходу закордонних банківсь-

ких капіталів є значна недокапіталізованість ко-

мерційних банків України, адже сумарна капіталі-

зація Українських банків поступається за своїми 

обсягами одному великому європейському банку, а 

отже за таких умов потенціали щодо фінансових 

вливань у проблемні банки не є співрозмірними. 

Не менш важливою причиною зацікавленості 

світових фінансових груп у комерційних банках 

України є те, що іноземні інвестори мають можли-

вість через процес реорганізації отримати частку в 

акціонерному капіталі або заволодіти контрольним 

пакетом акцій, що дозволить у майбутньому, за 

умови зацікавленості іноземного інвестора,  вику-

пити даний банк, навіть низькорентабельний та 

отримати прибуток. Зазвичай при відновленні по-

зицій проблемного банку покупці здійснюють знач-

ні першочергові витрати та намагаються підвищити 

прибутковість даних банків задля покриття видат-

ків на їх реструктуризацію та реорганізацію, а тому 

кредитують за дещо завищеними відсотковими 

ставками. Слід зазначити, що такі банки користу-

ються переважно дешевими ресурсами материнсь-

кої структури, через можливість просторового арбі-

тражу, що дає можливість отримувати високі при-

бутки. Як наслідок таких дій, відсоток за користу-

вання кредитними коштами не зменшується, через 

це пригальмовується розвиток економіки, підпри-

ємництва та депозитних програм, а виграють лише 

іноземні власники банків. Позитивним же момен-

том для споживачів банківських послуг та продук-

тів є реорганізація банківської системи України че-

рез викуп іноземним банком так званих “кишень-

кових” банків, що підвищить якість обслуговування 

та конкуренцію на банківському ринку України. 

Оскільки вони, фактично, не виконують функцій 

фінансових інститутів, які забезпечують фінансови-

ми ресурсами потреби економіки, створюються 

окремими корпоративними обєднаннями для забез-

печення своїх потреб, тому функціонують у строго 

окресленому й обмеженому просторі. Саме тому 

вони не розв’язують у повній мірі завдання ство-

рення конкурентного середовища. Можна допусти-

ти, що через це зменшення кількості таких банків 

призведе до підвищення стандартів обслуговування 

та використання новітніх банківських технологій та 

послуг, наявних у материнських фінансових струк-

турах.  

Процес придбання іноземними банками вітчиз-

няних комерційних банків може відбуватись, на 

думку М. А. Козоріз, за однією із трьох моделей 

продажу українських банків :  

– повний продаж – передбачає передання 

новим власникам контрольного пакету акцій із від-

повідними повноваженнями щодо управління бан-

ком. Прикладом такої моделі можуть бути: операції 

купівлі банків АПБ „Аваль”, який з жовтня 2005р. 

став частиною холдингової групи „Райффайзен 

Інтернаціональ Банк-Холдинг” (95,73% акцій бан-

ку), „НРБ-Україна” – дочірня компанія російського 

„Банк НРБ” (100%) та інші; 

– спільний бізнес – реалізується вітчизняними 

банками, коли є потреба в залученні іноземного 

капіталу для вирішення проблем платоспромож-

ності, збереження сектору ринку тощо. Таким шля-

хом пішли: КБ „ПУМБ” – інвестори та засновники 

DEG, EBRD, IFC, Fortis Bank; КІБ „Укрсиббанк” – 

стратегічний інвестор BNP Paribas; 

– портфельний продаж – використовується зде-

більшого середніми та дрібними банками шляхом 

продажу іноземним інвесторам невеликих пакетів 

акцій. Це може бути додатковим джерелом отрима-

ння коштів і покращити стосунки з іншими інозем-

ними банками.  

Специфіка та нагальна потреба у реструкту-

ризації банківської системи України зумовлюють 

пошуки оптимальних шляхів вирішення цього пи-

тання. 

5. Висновки 
Банківський сектор України на сучасному етапі 

має певні особливості: високий рівень ризиків, 

низька стабільність системи та недостатній рівень 

капіталізації. Всі ці проблеми загострилися у зв’яз-

ку з глобальною економічною кризою. Одним із 

шляхів вирішення проблем підвищення капіталіза-

ції банківського сектору є проведення фінансового 

оздоровлення шляхом реструктуризації та реоргані-

зації комерційних банків. Ці методи придатні для 

створення високо капіталізованої банківської систе-

ми України, та широко застосовуються в еконо-

мічній практиці зарубіжних країн. 

Вибір оптимальної моделі реструктуризації та 

реорганізації проблемного банку може попередити 

дестабілізуючі чинники, пов’язані із банкрутством 

цього банку, так як це може негативно вплинути на 

банківську систему країни загалом. У процесі фі-

нансового оздоровлення за рахунок іноземних інвес-

торів є небезпека переходу права власності значної 

частини комерційних банків у власність іноземних 

інвесторів, що може суперечити національним інте-
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ресам. Тому вирішення проблеми поганих активів 

слід шукати за рахунок вітчизняних ресурсів.  

Як свідчить міжнародна практика, результатив-

ність проведення процесів фінансового оздоров-

лення залежить від чітко визначеної та адаптованої 

процедури реструктуризації та реорганізації. 
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ПАСИВАМИ БАНКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ  
 

Анотація. Розглянуто особливості процесу управління активами та пасивами комерційного банку. 

Запропоновано шляхи удосконалення його механізмів в умовах подолання нестабільності фінансової 

системи України, зокрема використання інституту казначейства банку. На підставі порівняльного 

аналізу особливостей інституціонального рівня казначейства держави та казначейства банку визначено 
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1. Вступ 

У процесі подолання нестабільності фінансової 

системи України та в умовах її взаємозалежності із 

світовими економічними тенденціями посилюється 

роль і значення таких фінансових структур, як ко-

мерційні банки, особливо в контексті нейтралізації 

негативних наслідків. Важливим завданням при 

формуванні концепції антикризового управління 

банківською системою є використання інструмен-

тарію, який сприятиме стабілізації грошово-кредит-

ного ринку та підвищенню її фінансової стійкості. 

Зокрема, сюди належить ефективне управління фі-

нансовими ресурсами. Оскільки аналогічне завда-

ння вирішується і на макрорівні, то надзвичайно 

актуальною є модернізація державних інституцій, 

відповідальних за ефективне управління коштами 

бюджету держави, підвищення оперативності фі-

нансування видатків у межах наявних фінансових 

ресурсів у державному і місцевих бюджетах, тобто 

управління фінансовими потоками на макрорівні. 

Вирішення подібних завдань можливе за допомо-

гою ключових фінансових структур:  на макрорівні-

- казначейства держави, на мікрорівні — казначей-

ства банку. Виходячи із важливості функціональ-

ного призначення даних фінансових структур, на-

бувають актуальності питання розгляду та розме-

жування їх компетенцій з урахуванням інституціо-

нального рівня в системі економічних відносин.  

2. Огляд літературних джерел 

Дослідженню організаційно-економічних аспе-

ктів функціонування казначейства держави та каз-

начейства банку присвячено багато наукових праць 

вітчизняних і зарубіжних економістів. Особливої 

увагу заслуговують теоретичні висновки та прак-

тичні розробки по казначействі держави таких віт-

чизняних науковців, як: С. І. Юрій [12; 13; 14],            

Л. Д. Сафонова [10, с.75-76], О. В. Дишкант [3, 

с.11-12], В. І. Стоян, М. Й. Мац [14,с.98-115] та 

інші. Особливості функціонування казначейства бан-

ку розглянуто у працях Л. О. Примостки [9, с.258-

270], К. С. Косован [6, с.32], Д. Гладких [1; 2],           

І. Корнійчук та ін. Вони досліджують різнобічні 

аспекти цієї проблеми, проте їх результати не міс-

тять рекомендацій, щодо використання казначейств 

держави та комерційного банку як елементів анти-

кризового управління.   

Кризові явища 2008-2009 рр. засвідчили необ-

хідність подальших досліджень окремих аспектів 

даної проблематики. Деякі з них, зокрема управлі-

ння ресурсним потенціалом банку, інформаційно-

аналітичне забезпечення цього поцесу та інші, були 

розглянуті науковцями [2, с.5; 4, с.10; 5, с.28; 7, 

с.46; 8, с.38; 11, с.16].  Проте висвітлення проблеми 

не є повним і вимагає, на нашу думку, її деталізації.  

В умовах світової фінансової глобалізації зро-

стає роль універсальних механізмів управління фі-

нансовими ресурсами та їх основних складових. З 

огляду на це, постає проблема наукового обґрун-

тування адекватної сучасним умовам економічної 

політики по їх використанню. 

Метою статті є проведення порівняльного ана-

лізу особливостей інституціонального рівня казна-

чейства держави та казначейства банку, визначення 

напрямів удосконалення діяльності останнього в 
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контексті підвищення його ефективності. Методо-

логічну основу дослідження становить діалектич-

ний метод наукового пізнання та системний підхід 

до вивчення методів і прийомів аналітичної роботи 

базової ланки-- казначейства банку у частині орга-

нізації вітчизняного банківського менеджменту. 

3. Модель функціонування Державного 

казначейства України 

В умовах фінансової нестабільності банкам до-

велося суттєво змінити форми і методи своєї діяль-

ності, особливо в сфері управлінням активами і па-

сивами. Використані методи управління активами 

пасивами передбачають вибір стратегії проведення 

операцiй, якi оптимізують структуру балансу банку 

у вiдповiдності до поточного моменту. Такі методи 

управління фінансами на мікрорівні (рівні комер-

ційного банку), тобто ті, які забезпечують формува-

ння механізмів регулювання дохідності банківських 

операцій та послуг, подібні до моделі функціонува-

ння Державного казначейства України. 

Для оцінки досконалості даного інституціо-

нального рівня в системі економічних відносин роз-

глянемо детальніше організаційну структуру дер-

жавного казначейства України. Вона формується з 

трьох ланок:  центрального апарату — вища ланка;  

Головних управлінь Державного казначейства 

України в Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі — середня ланка; 

управлінь Державного казначейства у районах, міс-

тах і районах у містах — низова (базова) ланка.  

На вищу ланку покладаються завдання орга-

нізації виконання державного бюджету, контролю 

за цим процесом, методичного забезпечення діяль-

ності цієї служби в країні, а також контроль за 

діяльністю органів казначейства держави. Струк-

тура центрального апарату казначейства держави 

містить такі функціональні блоки: керівництво і за-

безпечуючі служби; служби бюджетних надход-

жень та фінансових ресурсів; служби видатків Дер-

жавного бюджету України і міжбюджетних взає-
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Рис. 1. Типова структура територіальних органів  

Держказначейства України 

Джерело:  [14] 
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мовідносин; служби обліку, звітності та методології 

з виконання бюджетів; служби платіжних систем та 

розрахунків. При вказаному пiдході банки розгля-

дають свої портфелi активiв, зобов’язань та капi-

талу в нерозривнiй єдностi як сукупний портфель 

спрямований на досягнення спільної мети. Такий 

спосіб управлiння цілком обгрунтований, так як всі 

банкiвські портфелi тiсно вза’ємоповязані, значною 

мiрою впливають один на одного. 

На середню ланку покладається організація та 

виконання бюджету держави, ведення бухгалтерсь-

кого обліку руху коштів державного і місцевих бю-

джетів на рахунках відкритих у Державному каз-

начействі, керівництво територіальними органами 

останнього. Державне казначейство та зазначені ви-

ще його органи у процесі виконання державного і 

місцевих бюджетів виконують ті ж самі функції, 

що й управління Державного казначейства у райо-

нах, містах, районах у містах.  

Типова структура територіальних органів Дер-

жавного казначейства в Автономній Республіці 

Крим, областях, містах Києві та Севастополі, — 

показана на рис. 1. Завдання підрозділів територі-

альних органів цієї ланки в цілому ідентичні основ-

ним функціям відповідних служб Державного каз-

начейства України. 

На низову ланку покладається безпосереднє 

здійснення операцій щодо виконання державного і 

місцевих бюджетів. Територіальні управління Дер-

жавного казначейства у районах, містах і районах у 

містах виконують такі функції: забезпечують вико-

нання показників державного і місцевих бюджетів 

та контроль за надходженням, рухом і використа-

нням коштів цільових фондів; здійснюють відпо-

відно до установлених розмірів асигнувань та касо-

вого плану цільове фінансування видатків держав-

ного і місцевих бюджетів; ведуть облік розпоряд-

ників коштів, яким виділяються асигнування з дер-

жавного бюджету, місцевих бюджетів та цільових  

фондів;  складають  прогноз та касовий план коштів 

державного і місцевих бюджетів; розподіляють між 

державним та місцевими бюджетами централізова-

ного рівня відрахування від загальнодержавних по-

датків, зборів і обов’язкових платежів за затверд-

женими нормативами, а також перераховують міс-

цевим бюджетам базового рівня належні їм суми 

коштів від зазначених відрахувань; ведуть бухгал-

терський облік руху коштів державного і місцевих 

бюджетів на рахунках казначейства держави; зби-

рають, контролюють, зводять та подають вищим 

органам казначейства держави фінансову звітність 

про стан виконання показників державного і міс-

цевих бюджетів; проводять роботу, пов’язану із 

контролем за дотриманням чинного законодавства 

України з питань виконання державного і місцевих 

бюджетів, надходженням та використанням коштів 

цільових фондів у регіоні; передають відповідним 

державним податковим інспекціям документи про 

стягнення у безспірному порядку до державного 

бюджету штрафів за порушення установами банків 

та підприємствами зв’язку встановленого порядку 

проходження і виконання платіжних доручень за 

доходами і видатками державного бюджету; го-

тують і подають вищим органам казначейства дер-

жави у разі потреби пропозиції про скорочення ви-

датків державного бюджету; забезпечують за доруче-

ннями вищих органів казначейства держави вико-

нання інших функцій у межах своїх повноважень; 

здійснюють заходи щодо добору, розстановки, про-

фесійної підготовки й підвищення кваліфікації кад-

рів; розглядають заяви, пропозиції, скарги грома-

дян, підприємств, установ та організацій з питань, 

що належать до їх компетенції. Структурна побу-

дова органів казначейства низової ланки (базового 

рівня) відображає їх основну функцію — здійсне-

ння операцій щодо виконання державного і міс-

цевих бюджетів. 

Роль казначейства держави визначається, вихо-

дячи із мети його створення, -- забезпеченням ефек-

тивного управління коштами бюджету держави, 

підвищенням оперативності фінансування видатків 

у межах наявних фінансових ресурсів у державно-

му і місцевих бюджетах, тобто управлінням фінан-

совими потоками на макрорівні. 

4. Інструментарій управління активами і 

пасивами 
Управління фінансами на мікрорівні (рівні ко-

мерційного банку) забезпечується також казначей-

ством, але в даному випадку уже з точки зору 

інституту, який забезпечує формування механізмів 

регулювання дохідності банківських операцій та 

послуг.  

Управлiння активами i пасивами банку дає 

можливiсть менеджменту пом’якшити наслідки дії 

кредитного ризику, управляти ризиком лiквiдностi, 

координувати рiшення шодо джерел фiнансування 

та напрямiв розміщення коштiв. Збалансоване упра-

влiння активами та пасивами розглядається як най-

ефективніший пiдхiд до управлiння комерцiйним 

банком. Якщо в дiяльності банку прогнозуються фі-

нансові труднощі, то застосування збалансованого 

підходу до одночасного управлiння активами і па-

сивами є вкрай необхідним. 

Зміст збалансованої стратегії управлiння по-

лягає в тому, що банки розглядають свої портфель-

ні активи і пасиви як єдине цiле, визначаючи роль 

сукупного портфеля в одержаннi бажаного фінан-

сового результату за прийнятного рівня ризику. 

Спільне управління активами і пасивами дає банку 

iнструментарiй для формування оптимальної струк-

тури балансу та створення захисту від ризиків, 

вплив яких суттєво зріс.  

Головне завдання менеджменту координувати 

рішення щодо активiв i пасивiв усередині кожного 

банку з метою досягти бажаних результатiв, мак-

симально контролюючи обсяги, структуру, доходи 

та витрати як за активними, так i за пасивними опе-

рацiями банку. Контроль керiвництва банку за 

активами має координуватися з контролем над па-

сивами, оскiльки лише в такому разі можна буде 

досягти внутрiшньої єдності й завдяки цьому мак-

симізувати рiзницю мiж доходами та витратами. 
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Головна iдея збалансованої стратегії полягає в 

розумінні того, що i доходи, i витрати належать до 

обох сторін банкiвського балансу. При цьому, ціна 

кожної банківської операції чи послуги має пе-

рекрити витрати банку з її надання. Зниження вит-

рат банку завдяки управлінню пасивами, так само 

допомагає досягти цільового рівня прибутку, як і 

надходження від активних операцій. Отже, тради-

цiйний погляд, згiдно з яким весь дохід банку гене-

рують активи – кредити та інвестиції, поступився 

мiсцем ідеї одночасного скоординованого управлi-

ння активами і пасивами. 

Перевагою такої стратегії управлiння, як пока-

зала практика роботи банків в умовах фінансової 

нестабільності, є мінімізація втрат від дії різнома-

нітних ризиків, а також можливість більш зваже-

ного підходу до проблем управління ліквiдністю 

завдяки точному визначенню потреби у лiквiдних 

засобах. Така стратегiя потребує застосування бага-

тьох складних методiв i прийомiв та високого рівня 

квалiфiкації банкiвських менеджерiв, що часто 

перешкоджає її впровадженню у практику роботи 

українських банкiв. 

 

 

 

 
Рис.  2. Організаційна структура казначейства банку 

Джерело: [9] 
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Необхiдною умовою ефективного застосування 

цiєї стратегії є, на нашу думку, використання пози-

тивного досвіду впровадження розглянутої вище 

методики управління активами і пасивами на рівні 

держави за допомогою інституту казначейства. 

Одним із основних інструментів оперативного 

та ефективного перерозподілу ресурсів на мікро-

рівні, які дають можливість швидко адаптовуватись 

та адекватно реагувати на зміни умов у середовищі 

функціонування банку є казначейство банку.  

5.Модель управлінських рішень у  

кризовий період 
Вага прийнятих управлінських рішень суттєво 

зростає в кризовий період, а відповідно і відпові-

дальність, яка лежить на працівниках казначейства 

банку. Управлiння активами i пасивами, насампе-

ред, зорiєнтоване на короткострокову перспективу і 

повязане зі щоденним управлiнням банкiвським 

балансом. У цьому аспектi головними показниками 

ефективностi застосування управлiння активами i 

пасивами є процентний прибуток, чиста процентна 

маржа, або прибуток на акцiю. Невiддiльними скла-

довими процесу стають контроль та управлiння фi-

нансовими ризиками, передусiм ризиком відсотко-

вих ставок та ризиком незбалансованої ліквiдностi. 

Казначейство банку - це організаційна струк-

тура, що займається здійсненням фінансових опера-

цій на відкритих фінансових ринках – валютному, 

грошовому, фондовому, ринку капіталів, ринку де-

ривативів. Казначейство банку є відносно автоном-

ною структурою банку, що проводить фінансові 

операції як за власною ініціативою, так і за дору-

ченням інших підрозділів банку. З огляду на це каз-

начейство створюється як технологічно замкнутий 

підрозділ, який планує свою діяльність та керує 

фінансовими потоками в режимі взаємодії із са-

мостійно функціонуючими в структурі банк філія-

ми, департаментами, управліннями. Особливістю є 

відокремлення служб обліку й аудиту казначейства 

від загально банківської бухгалтерії, аналітичних і 

аудиторських підрозділів [9, с. 259, 260]. 

Організаційна структура казначейства банку 

представлена на рис. 2.  

Інструментарій управління активами і пасивами 

включає інформацiйні системи, моделi планування, 

аналiз та оцiнку сценарiїв, системи прогнозування, 

фiнансовi огляди та спеціальнi звіти. Тому крiм 

оперативного компонента, у діяльності казначей-

ства мiститься i плановий компонент, який призна-

чений рухати банк в напрямку досягнення довго-

строкових цiлей. З погляду стратегiчного планува-

ння довгострокове управлiння активами i пасивами 

оцiнюється конкурентноздатною позицією банку. 

Оскільки казначейство є самостійним структур-

ним підрозділом банку, то специфічними є і фун-

кції, які воно виконує-- забезпечення ресурсами, 

розміщення влас-них коштів завдяки ефективному 

управлінню структурою активів і пасивів; надання 

клієнтам послуг, пов’язаних із проведенням опера-

цій на ринках грошей та ринках капіталу; управ-

ління структурою активів і пасивів шляхом вико-

ристання різних за видами і термінами інструментів 

відповідно до директив, прийнятих комітетом упра-

вління активами й пасивами та правлінням банку; 

здійснення операцій хеджування з метою протидії 

несприятливим змінам на фінансовому ринку; ана-

ліз, кількісний вимір і надання звітів про ризики, 

пов’язані з діяльністю казначейства. 

6. Висновки 

Отже, з огляду на структурну побудову казна-

чейства банку, його місця в організаційній струк-

турі банку можна констатувати, що казначейство 

банку є важливим елементом управління ресурсами 

банку, своєрідним центром управління балансом 

банку, оскільки з одного боку забезпечує управлі-

ння процентними доходами і витратами, а з іншого 

– управління ліквідністю, тобто за посередництвом 

казначейства банку забезпечується ефективне 

управління грошовими потоками всередині банку. 

В умовах фінансової нестабільності основними 

завданнями, які мають вирішувати казначейства 

банків є: оптимізація та регулювання основних гро-

шових потоків банку; підтримка на необхідному 

рівні коррахунків у національній та іноземній ва-

лютах; координація діяльності підрозділів банку на 

різних фінансових ринках; збалансування кредит-

них ресурсів для забезпечення виконання поточ-

ного і стратегічного планів розвитку банку; опти-

мізація структури активів і пасивів з метою підт-

римки максимальної дохідності та мінімальної вар-

тості залучених в обіг ресурсів, їх узгодження за 

строками, сумами й рівнем процентних ставок; 

здійснення заходів по дотриманню вимог НБУ що-

до формування обов’язкових резервів; встановле-

ння лімітів для банків-контрагентів та надання ре-

комендацій щодо доцільності відкриття й функціо-

нування кореспондентських рахунків; встановлення 

тарифів (трансфертних цін) на внутрішньобанківсь-

кі ресурси; дотримання валютної позиції банку 

згідно з вимогами НБУ; оптимальне використання 

вільних власних і залучених коштів; контроль за 

дотриманням нормативних документів і рішень 

правління банку, які належать до компетенції каз-

начейства тощо [1,  c. 42]. 

Отже, при виборі методів управління активами 

і пасивами, виборі стратегії про-ведення операцiй, 

банки для досягнення бажаного результату в умо-

вах фінансової нестабільності повинні підвищити 

рівень компетенції власних казначейств, оскільки 

ці інститути на своєму мікрорівні, як і подібний 

інститут, казначейство держави, на макро- рівні, 

мають важливе функціональне призначення. Казна-

чейство – система управління рухом фінансових 

потоків, що проявляється у безпосередньому її 

впливі на формування та використання фінансових 

ресурсів з метою забезпечення їх оптимальної 

структури і досягнення бажаного кінцевого резуль-

тату діяльності як на макро-, так і на мікроеконо-

мічному рівнях. 
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Анотація. На основі досягнень вітчизняної та зарубіжної економічної науки розкрито теорети-

ко-методологічні засади дослідження економічної сутності банківських інвестицій у контексті визна-

чення оптимізаційної моделі оцінки інвестиційних ресурсів банку та шляхів оптимізації інвестиційного 

портфеля банку. Визначено роль та значення інвестиційної діяльності банків в економічному розвитку 

суспільства. 
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THEORETICAL-METHODOLOGICAL PRINCIPLES RESEARCH OE THE 

ESSENCE OF BANK INVESTMENT 

Summary. It is exposes the theoretical-methodological principles research of the essence of bank 

investment at the bases of attainment of the native and foreign economical thought in the context of definition 

optimization model of the aim investment resources bank and the ways of optimization investment of the bank 

portfolio. Certainly role and value of investment activity of banks in economic development of society. 

Keywords: investments, bank investments, banking system, investment resources 

 

1. Вступ 
Функціонування ринкової економіки країни не-

можливе без ефективної банківської системи, яка 

забезпечує функціонування грошового ринку, акти-

вно обслуговує і впливає на всі економічні та соці-

альні процеси, що відбуваються в державі, виступає 

складовою інвестиційного процесу.  

Банкам сьогодні визначена роль фінансового 

інвестора, здатного забезпечити за рахунок довгос-

трокових кредитних вкладень розширене відтворе-

ння національної економіки. В усьому світі банки 

функціонують як активні інвестори економіки, що 

змушує їх забезпечувати стабільність, надійність та 

стійкість свого функціонування на належному рів-

ні. Саме тому важливого значення в сучасних умо-

вах ринкової трансформації вітчизняної економіки 

набуло питання вдосконалення управління банків-

ською інвестиційною діяльністю. Управління бан-

ківською інвестиційною діяльністю пов’язане, пе-

редусім, із системними змінами в українській еко-
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номіці, становленням ринкового механізму, проце-

сами стабілізації за умов світової економічної кри-

зи, подоланням інфляції та процесами інтеграції в 

світове співтовариство. Поглиблення трансформа-

ційних процесів вимагає більш глибокого теоретич-

ного узагальнення та науково-методологічного обґрун-

тування основних напрямків управління інвестицій-

ною діяльністю банку. Метою нашої статті є окрес-

лення теоретико-методологічних засад дослідження 

економічної сутності банківських інвестицій, з вра-

хуванням досягнень вітчизняної та зарубіжної еко-

номічної науки, що дозволить визначити оптимі-

заційну модель оцінки інвестиційних ресурсів бан-

ку і на цій основі  визначити шляхи оптимізації 

інвестиційного портфеля банку. 

2. Огляд літературних джерел 

Питанням інвестиційної діяльності банків при-

діляли велику увагу у своїх працях класики еконо-

мічної науки: А. Сміт, Д. Рікардо, Дж. М. Кейнс,        

М. І. Туган-Барановський та інші. Різні аспекти 

банківського інвестування досліджували вітчизняні 

і зарубіжні вчені-економісти. Значний внесок у роз-

виток теорії управління банківською інвестиційною 

діяльністю зробили А. А. Пересада [1], Т. В. Майо-

рова [1], К .Р. Макконел [3], С. А. Брю [3], Н. О. Ти-

таренко [7], А.М. Поручник [7], О.Д. Вовчак [8],         

А. Т. Головко [13], В. І. Грушко [13], М. П. Дени-

сенко [13], І. А. Бланк [14], Б. Л. Луців [15], Т. Р. Ро-

манюк [17], О. В. Васюренко [18], Н. А. Шелудько 

[19] та ін. У їх працях достатньо глибоко дослід-

жено питання управління банківським інвестува-

нням у цінні папери, формування інвестиційно-кре-

дитного портфеля банків, організації та ефективно-

сті довгострокового банківського кредитування, 

визначено концептуальні напрямки удосконалення 

системи управління банківською інвестиційною ді-

яльністю в ринкових умовах. Однак окремі тео-

ретичні аспекти цієї проблеми розкрито не в повній 

мірі. Передусім це стосується суті і структури бан-

ківських інвестицій, методів, принципів банківсь-

кого інвестування. Тому проблема наукового осми-

слення сутності, природи і змісту банківської інвес-

тиційної діяльності є доволі актуальною для сучас-

ної української економічної науки та вимагає нових 

досліджень у зазначеній сфері. 

3. Сутнісна характеристика банківських 

інвестицій 

Найбільш загальним визначенням, яке можна 

дати акту вкладання капіталу, — писав французь-

кий економіст П. Массе, — було таке: “інвестува-

ння представляє собою акт обміну задоволення 

сьогоднішньої потреби на очікуване задоволення її 

в майбутньому з допомогою інвестиційних благ” [1].  

Найбільш чітку сутнісну характеристику інвес-

тицій та їх подвійності дав Дж. Кейнс: з одного бо-

ку, він бачить у них розмір доходу, акумульованого 

з метою нагромадження та обсяг ресурсів, тобто 

потенційний інвестиційний попит. З іншого боку, 

за його теорією, інвестиції виступають у формі 

вкладень (витрат), які визначають приріст вартості 

капітального майна, тобто як реалізована у рівнова-

зі попит і пропозиція. Крім того, Дж. Кейнс тракту-

вав інвестиції як “поточний приріст цінностей капі-

тального майна внаслідок виробничої діяльності 

даного періоду. Це та частина доходу за даний пе-

ріод, яка не була використана для споживання” [2]. 

Визначення інвестицій як вкладення капіталу з 

метою подальшого його збільшення характерне для 

загальної економічної теорії – політекономії. Так, 

К.Р. Макконел і С.А. Брю розглядають інвестиції як 

витрати на будівництво нових заводів, на верстати 

й устаткування з тривалим строком служби, вироб-

ництво і нагромадження засобів виробництва, збіль-

шення матеріальних ресурсів, витрати на поліп-

шення освіти, здоров’я працівників чи на підви-

щення мобільної робочої сили. [3, с.23]. Таку ж точку 

зору поділяють Р. Дж. Кемпбел, К. Д. Кемпбел,            

Є. Дж. Долан. 

С. В. Мочерний розглядає інвестиції на макро- 

та мікрорівнях. Так на його думку, інвестиції на 

мікрорівні – це вкладення у розвиток продуктивних 

сил та відносин економічної власності. На макро-

рівні інвестиції –  це вкладання у розвиток еконо-

мічної системи, до якої, крім цих двох сторін сус-

пільного способу виробництва, належать техніко-

економічні, організаційно-економічні відносини і 

господарський механізм [4, с.631]. 

За О. Л. Вовченко, економічний зміст інвести-

цій полягає у поєднанні двох сторін інвестиційної 

діяльності: витрат ресурсів і отримання результату 

[5, с.19]. Г. І. Іванов трактує інвестиції як видатки 

на створення, розширення, реконструкцію та тех-

нічне переозброєння основного капіталу, а також 

не пов’язані з цим зміни оборотного капіталу, 

оскільки зміни в товарно-матеріальних запасах зде-

більшого залежать від руху видатків на основний 

капітал [6]. 

Н. О. Татаренко та А. М. Поручник розкри-

вають процес еволюції теорії інвестиційної діяль-

ності — від звичайної констатації фактів до сучас-

ного розуміння процесів інвестування як основи 

моделі економічного прогресу. За їх твердженням, 

економічна природа інвестицій полягає у викорис-

танні додаткової частки суспільного продукту, на-

ціонального доходу для збільшення кількості та по-

ліпшення якості елементів продуктивних сил сус-

пільства [7, с. 5]. Такої ж думки дотримуються              

С. К. Реверчук і В. В. Ступницький, стверджуючи, 

що економічна природа інвестицій розкривається 

тільки процесом розширеного відтворення, а саме 

через використання частини суспільного продукту, 

національного доходу для збільшення внутрішньо-

го валового продукту [8, с. 30]. 

Так, І. О. Бланк визначає інвестиції як вкладе-

ння капіталу в усіх його формах з метою забезпече-

ння його зростання в майбутньому періоді, отрима-

ння поточного доходу або вирішення окремих со-

ціальних завдань [9, с.17]. 

В. Я. Шевчук, П.С. Рогожин інвестиції трак-

тують як вкладення капіталу з метою подальшого 

його збільшення, одночасно поглиблюючи його фі-

нансовим і економічним визначеннями. На думку 

вчених, з точки зору фінансів, інвестиції слід розг-

лядати як всі види активів (коштів), що вкладаю-
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ться у господарську діяльність із метою отримання 

доходу. За економічним визначенням інвестиції – 

це видатки на створення, розширення, реконструк-

цію і технічне переоснащення основного капіталу, а 

також не пов’язані з цим зміни оборотного капіталу [10]. 

Вітчизняні вчені А. А. Пересада, Т. В. Майорова 

доповнюють наведені вище визначення визначаль-

ною роллю інвестицій у забезпеченні впровадже-

ння сучасних технологій, пожвавлення ринків това-

рів і послуг. Крім того, інвестиції суттєво сприяють 

процесам макроекономічної стабілізації та дозво-

ляють вирішувати соціальні проблеми в суспільстві. 

На думку колективу вчених під керівництвом 

В. І. Федоренка, в Україні статистика інвестицій 

включає тільки матеріальні витрати (на машини, 

будинки, споруди), але не враховує найважливіші в 

„знання”, „інтелект”, „наукові дослідження” й осві-

ту [11, с. 38]. 

Пов’язують інвестиції із вкладеннями у капітал 

і інші вчені-економісти, серед яких і М. П. Дени-

сенко, який вважає, що інвестиції – це те, що від-

кладається на завтра. Одну їх частину складають 

споживчі блага, які не використовуються в поточ-

ному періоді, вони відкладаються на збільшення 

запасів, іншу – ресурси, які направляються на роз-

ширення виробництва. 

Узагальнене трактування поняття інвестиції по-

дано у Законі України „Про інвестиційну діяль-

ність” від 18.09.1991 р. із змінами і доповненнями, 

а саме: інвестиції – це усі види майнових та інте-

лектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти 

підприємницької діяльності, у результаті якої утво-

рюється прибуток чи досягається соціальний ефект. 

З таким визначенням погоджується більшість вче-

них–економістів, тим паче, що такий підхід ство-

рює правові передумови впровадження ринкових  

відносин в інвестиційній сфері. Водночас у подат-

ковому законодавстві інвестиція визначається як 

господарська операція, яка передбачає придбання 

основних фондів, нематеріальних активів корпора-

тивних прав та цінних паперів в обмін на кошти або 

майно [12]. 

У сучасній зарубіжній літературі термін „інвес-

тування" часто трактується саме як придбання ці-

нних паперів (акцій, облігацій тощо) [13, с.13]. По-

ширеною є інтерпретація інвестицій як набору благ 

та цінностей, які вкладаються в підприємницьку ді-

яльність з метою одержання доходу (соціального ефек-

ту) у майбутньому [14, с.11]. У широкому розумінні 

інвестиції трактують як: вкладення капіталу з ме-

тою його збільшення в майбутньому; довгостро-

кове вкладення капіталу в різні сфери та галузі на-

родного господарства всередині країни та за її ме-

жами з метою привласнення прибутку; вкладення 

капіталу в тій чи іншій формі в ту чи іншу справу 

для подальшого його збільшення або збереження. 

На відміну від терміну „інвестиції”, поняття 

„банківські інвестиції” у сучасній економічній нау-

ці поки що трактується неоднозначно. Активно 

працюють у цій царині низка українських дослід-

ників: О. Д. Вовчак, А. К. Гайда, О. Р. Галько,            

А. А. Крилій, Б. Л. Луців, А. А. Пересада, В. В. Рисін та ін.  

Значний внесок у розвиток теорії “банківських 

інвестицій” здійснив Б.Л. Луців. Він зазначає, що 

як похідне поняття категорії “інвестиції”, “бан-

ківські інвестиції” акумулюють у собі суттєві влас-

тивості інвестицій узагалі, хоча мають специфічні 

форми свого прояву. Тому дослідження економіч-

ного змісту банківських інвестицій неможливе без 

взаємопов’язаного та взаємозумовленого розгляду 

їх на фоні розкриття суттєвих ознак деяких загаль-

них категорій інвестиційних відносин [15, с.25]. 

На думку А. А. Пересади і Т.В. Майорової, під 

банківською інвестиційною діяльністю розуміють 

ті операції, в яких банки виступають у ролі “іні-

ціатора вкладення коштів” як у реальні активи, ма-

теріальні або нематеріальні, так і у фінансові інст-

рументи, через формування кредитно-інвестицій-

ного портфеля банку [1, с. 22]. Банки можуть брати 

участь в інвестуванні таким чином: обслуговувати 

рух коштів, що належать інвесторам-клієнтам і 

призначені для інвестування; мобілізувати нагро-

мадження для заощаджень і спрямовувати їх на 

інвестування через ринок цінних паперів; вкладати 

в інвестиційні проекти власні та залучені кошти 

(рис 1). 

Інвестиції банків сьогодні виступають відо-

кремленим та самостійним видом банківської ді-

яльності, що характеризується пропозицією щодо 

вкладення капіталу з боку окремого банку у різно-

манітні об’єкти різних видів і сфер діяльності. У 

сфері інвестиційних відносин категорії „банківські  

інвестиції” і „нагромадження” реалізують систем-

ний зв’язок у вигляді потоків суспільного відтво-

рення, які так чи інакше ведуть до нагромадження. 

Водночас процес нагромадження грошових ресур-

сів не входить в інвестиційну діяльність, але є його 

передумовою. Банківські інвестиції у цій системі 

проходять цілу низку метаморфоз, які лежать в 

основі інвестиційної діяльності суб’єктів інвести-

ційних відносин. Вони є універсальною формою, 

яка здатна в будь-який момент перетворитися в 

інші форми інвестицій. 

Згідно із Законом України „Про банки і бан-

ківську діяльність", інвестиційні операції комерцій-

них банків передбачають вкладання коштів на 

придбання цінних паперів, так й інші напрями 

вкладання коштів, такі як інвестиції в нерухомість, 

інтелектуальні цінності, науково-технічну продук-

цію, майнові права тощо [16]. 

В усьому світі банки функціонують як активні 

інвестори економіки, що змушує їх забезпечувати 

стабільність, надійність та стійкість свого функціо-

нування на відповідному рівні. Так, наприклад,             

Й. Шумпетер стверджував, що передусім високий 

рівень розвитку фінансових інститутів є гарантією 

швидкого економічного зростання [17, с. 61]. 

Необхідність здійснення банками інвестиційних 

операцій у сучасній економіці зумовлена тим, що: 

- не завжди всі наявні кошти можуть бути роз-

міщені у формі кредитів, а дисбаланс активно-па-

сивних операцій призводить до втрати потенційних 

доходів; 
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- значна частина кредитів найчастіше є нелік-

відною, велика їх частка може бути не повернута 

позичальником (особливо за умов нестабільної еко-

номіки), наслідком чого є загальна нестабільність 

банку; 

- діяльність більшості банків (особливо серед-

ніх і дрібних) стосується певного економічного 

регіону. Отже, зниження ділової активності в ньому 

дестабілізує стан кредитного портфеля і тому вибір 

активних операцій банку повинен бути тісно 

пов'язаний з інвестиційним перерозподілом вільних 

ресурсів на грошових ринках і ринках капіталів. 

А. Т. Головко, В. І. Грушко, М. П. Денисенко 

необхідність інвестиційних операцій банків пов'я-

зують з розширенням дохідної та клієнтської бази 

банку і створенням структури їх комплексного 

обслуговування, зміцненням конкурентної позиції 

банку на ринках та зниженням загального ризику 

банківської діяльності [13, с. 292]. 

В свою чергу О. Д. Вовчак трактує інвестиції як 

вкладення капіталу (інвестиційних ресурсів) у 

будь-яку галузь економіки з метою отримання до-

ходу чи прибутку або в будь-яку поточну діяль-

ність, яка збільшує здатність економіки відтворю-

ватись на розширеній основі. У своїй монографії 

 

 

Рис. 1. Основні напрямки діяльності комерційних банків на інвестиційному ринку  
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автор зазначає, що інвестиційна діяльність банків 

відрізняється від банківських кредитних операцій 

деякими особливостями: 

1) інвестиції мають знеособлений характер, а 

кредитні угоди укладаються з конкретними юри-

дичними та фізичними особами; 

2) в процесі інвестування в цінні папери ко-

мерційні банки виступають кредиторами і ініціато-

рами таких заходів, а при кредитуванні вони вис-

тупають також кредиторами, але ініціатором угод 

виступає позичальник; 

3) позика видається переважно на короткий 

термін і на основі принципів повернення і забезпе-

ченості, а інвестиції, наприклад, в цінні папери 

здійснюються без дотримання таких принципів; 

4) інвестиції здійснюються для забезпечення 

ліквідності балансу банку, тоді як кредитні операції 

мають низьку ліквідність і здійснюються з метою 

одержання банком доходів; 

5) інвестуванням забезпечується підтримка вто-

ринних резервів банку, тоді як кредитні операції є 

основою його діяльності [8]. 

Розглянуті особливості банківських інвестицій 

та позичок наведені у табл.1. 

Отже, під банківською інвестиційною діяльні-

стю слід розуміти ті операції, в яких банки висту-

пають у ролі „ініціатора вкладення коштів” як у 

реальні активи, матеріальні або нематеріальні (у 

розвиток власного банківського бізнесу або в 

розвиток суб’єкта підприємницької діяльності), так 

і у фінансові інструменти, через формування креди-

тно-інвестиційного портфеля банку. Серед кредит-

них операцій банку інвестиційними будуть вважа-

тися лише ті, де ініціатива в отриманні кредитних 

коштів буде йти не з боку позичальника, а з боку 

банку як учасника реалізації інвестиційних заходів. 

Виходячи з цього, основне призначення інвес-

тиційних операцій банків полягає в такому: 

- диверсифікація діяльності та розширення до-

хідної бази банків; 

- зниження загального ризику банку за рахунок 

розширення сфер та видів діяльності і на цій основі 

підвищення його фінансової стійкості; 

- забезпечення участі банку на найбільш ди-

намічних фінансових ринках; 

- збільшення кількості клієнтів та розширення 

дохідної бази банку. 

Б. Л. Луців у своїх дослідженнях визначає, що, 

як похідне поняття категорії „інвестиції”, банківсь-

кі інвестиції акумулюють у собі суттєві властивості 

взагалі, хоча вони одночасно характеризуються і 

специфічними формами свого прояву [15]. На його 

думку, банківські інвестиції опосередковують про-

цес використання тимчасово вільних грошових ка-

піталів у вигляді фінансування (кредитування) капі-

таловкладень або іншої форми вкладень у реальні 

активи інвестиційних товарів безпосередньо для 

обслуговування процесу відтворення. Вони харак-

теризуються пропозицією грошових коштів з боку 

банківської системи, котра виступає як продавець, і 

попитом на ці фонди з боку потенційних учасників 

інвестиційної діяльності, які виступають у ролі по-

купців банківських інвестицій. 

Аналіз різноманітних підходів до визначення 

терміну “банківські інвестиції” дає можливість тра-

ктувати останні як вкладення банківських ресурсів, 

які опосередковують процес створення реального 

капіталу (нової вартості) та забезпечують зворотній 

потік доходів у розширеному масштабі. При цьому 

основна функція банків як інвесторів полягає, з 

одного боку, у їх участі в інвестиційному процесі 

своїми ресурсами (власними, залученими, позико-

вими), а з іншого – прийняттям на себе ризиків 

вкладення коштів. Визначальним фактором іденти-

фікації банківських інвестицій є саме таке викорис-

тання банківських ресурсів, яке забезпечує повер-

нення банківських коштів у розширених масшта-

бах, тобто гарантує одержання певного ефекту – 

прибутку (доходу). В такому контексті доцільно 

говорити про характер, умови та параметри участі 

банку в загальному інвестиційному процесі шляхом 

виконання останнім на інвестиційному ринку як по-

середницьких функцій, так і власної участі за раху-

нок особистого доходу в реальному та фінансовому 

секторах, що дозволяє заперечити підходи до ха-

рактеристики інвестиційної діяльності банків, які 

звужують її діапазон до кількох видів операцій, пе-

реважно у сфері фінансового інвестування, зок-

рема, виключно до операцій з цінними паперами, а 

у сфері реального інвестування – до інвестиційного 

кредитування. 

Розглядаючи зміст банківських інвестицій,             

О. В. Васюренко трактує банківські інвестиції як 

активні операції із вкладення ресурсів банків у 

різноманітні цінні папери з метою одержання до-

ходу від утримання їх у своєму  портфелі впродовж 

визначеного терміну за більш високою вартістю. 

Він виділяє їх у три групи: 

1) інвестиції у сферу економічних проектів 

(промисловість, транспорт, будівництво, сільське 

господарство тощо); 

2) інвестиції у цінні папери; 

 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика банківських інвестицій і кредитних операцій банку 

 

Особливості Інвестиції Кредити 

Термін використання короткострокові, довгострокові переважно короткострокові 

Банк як суб’єкт інвестування інвестор кредитор 

Ініціатор операції банк позичальник 

Мета вкладення коштів прибуток повернення позичкових відсотків 
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3) інвестиції у передові технології та у вироб-

ничу й нематеріальну сферу (мистецтво, навчання 

та ін.) [18, с.140]. 

Можна виокремити дві групи банківських інве-

стицій – це інвестиції у цінні папери та прямі бан-

ківські інвестиції, які можна класифікувати як: 

 інвестиції у власну діяльність – у власні 

основні фонди та інші вкладення, які збільшують 

вартість власних активів банку; 

 інвестування в інші види діяльності, ці 

інвестиції здійснюються: 

а) за рахунок коштів банку, вони спрямовують-

ся на створення підприємств чи на участь у їхній 

діяльності (крім купівлі акцій), які є передусім еле-

ментами інфраструктури банківської діяльності; 

б) за рахунок кредитних ресурсів, кредитування 

клієнтів банку на інвестиційні потреби здійснюєть-

ся як за рахунок кредитних ресурсів, залучених 

власними силами банку, так і за рахунок обслуго-

вування цільових кредитних ресурсів на інвести-

ційні цілі зовнішнього походження. 

Вагомий внесок у розвиток теорії банківських 

інвестицій здійснила О. Д. Вовчак. На її думку, з’я-

сування суті банківських інвестицій необхідно по-

чинати з визначення структури і призначення інвес-

тиційного портфеля банку, оскільки банки є інсти-

туційними інвесторами і основу їх активних опера-

цій становить формування різних видів портфелів, що 

характеризують склад та структуру активів банку [8]. 

Автор підкреслює, що суть банківської інвес-

тиційної діяльності характеризує інвестиційний 

портфель. Водночас в економічній літературі інвес-

тиційний портфель дуже часто ототожнюється з 

банківським портфелем цінних паперів, хоча ці по-

няття відрізняються як функціями, так і складом 

активів. Інвестиційний портфель банку формується 

у результаті проведення інвестиційних операцій 

Основною метою формування інвестиційного порт-

феля банку є отримання доходів у майбутньому у 

будь-якій формі. Водночас для банків специфіка 

проявляється з одного боку, у тому що метою дов-

гострокових фінансових інвестицій банку є не тіль-

ки отримання прибутку від безпосередньої участі у 

капіталі підприємства, а й отримання контролю над 

ним з метою залучення у банк додаткових фінансо-

вих потоків, а з другого – у тому, що можливість 

інвестування банком коштів на довгостроковій 

основі залежить від характеру й обсягу сформова-

ної ресурсної бази [8]. 

На відміну від інвестиційного банківського 

портфеля, Б.Л. Луців доводить, що портфель ці-

нних паперів банку – це сукупність придбаних бан-

ком цінних паперів, право на власність, користува-

ння та розпорядження якими  належить банку та які 

згруповані за їх типами та за призначенням [15, с.10]. 

З погляду тривалості періоду обігу всі цінні па-

пери прийнято ділити на дві групи: 

1) інструменти грошового ринку (цінні папери з 

періодом обігу до року, які характеризуються низь-

кою дохідністю, низьким ризиком і високою ліквідністю); 

2) інструменти ринку капіталів, які мають строк 

погашення понад 1 рік і загалом характеризуються 

вищою дохідністю та підвищеним ризиком, а лік-

відність їх залежить від особливостей ринку.  

Отже, лише вкладення в інструменти ринку 

капіталів можуть розглядатися як інвестиції, а за 

змістом поняття портфеля цінних паперів є дещо 

ширшим за поняття фінансові інвестиції, так як до 

нього включають інструменти грошового ринку, які 

мають короткостроковий характер і не належать до 

інвестиційних вкладень. 

В. М. Шелудько цінні папери банку поділяє на 

ліквідні цінні папери, призначені для перепродажу, 

та інвестиційні цінні папери, що купуються банком 

для подальшого володіння ними. 

Ліквідними цінними паперами вважаються вто-

ринні резерви, які  використовують переважно для 

отримання доходу від їх перепродажу та для за-

безпечення ліквідності банку. При формуванні пор-

тфеля ліквідних цінних паперів банки часто на-

дають перевагу державним борговим зобов’яза-

нням як найменш ризиковим та найбільш ліквід-

ним. Інвестиційні цінні папери призначаються для 

отримання доходу від володіння ними і є менш 

ліквідними та більш прибутковими, ніж цінні папе-

ри, що призначені для перепродажу [19]. 

4. Роль та значення інвестиційної діяльності 

банків в економічному розвитку суспільства 

Приєднуємося до думки, що специфіка бан-

ківської інвестиційної діяльності в першу чергу 

визначається двоїстістю її природи. По-перше, бан-

ківська інвестиційна діяльність пов’язана з мобілі-

зацією великих капіталів, а, по-друге, з інвестицій-

ним перерозподілом вільних ресурсів. Отже, банки 

на ринку мобілізують великі капітали, необхідні 

для інвестицій, розширення виробництва.  

На сьогодні існує тенденція до зростання ролі 

банків в акумуляції тимчасово вільних коштів та 

заощаджень. Роль банків у розвитку економіки ха-

рактеризується можливостями банківської системи 

залучити кошти найбільш масового інвестора – на-

селення. В свою чергу, банківська система виступає 

інвестиційним посередником, що дозволяє їй аку-

мулювати величезні маси тимчасово вільних гро-

шових капіталів підприємств і грошові вклади на-

селення.  

Інструментом залучення коштів виступають по-

точні рахунки, депозитні вклади, депозитні і ощад-

ні сертифікати, банківські векселі та їх акцепт, а та-

кож через використання інших різноманітних гро-

шово-кредитних і фінансових інструментів залуче-

ння капіталу. Усе це свідчить про значний інвести-

ційний попит банківської системи на грошові ре-

сурси.  

Економічною передумовою для формування 

інвестиційного потенціалу комерційних банків і 

банківської системи загалом виступає створення 

великих грошових фондів. Діяльність банків та їх 

об’єднань сприяє розвитку накопичувальної функ-

ції банків, необхідною передумовою зміцнення якої 

виступають збільшення сум і подовження тривало-

сті вкладень. На думку О. Д. Вовчак,  реалізація цієї 

функції відіграє важливу роль у створенні системи 
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вітчизняних вкладників і вагома як елемент дивер-

сифікації вкладень [8]. 

Другий аспект здійснення інвестиційних опе-

рацій банку пов’язаний з інвестиційним перероз-

поділом вільних ресурсів на грошових ринках і 

ринках капіталів. З функції акумуляції тимчасово 

вільних ресурсів випливає, що банки накопичують 

тимчасово вільні ресурси для їхнього наступного 

надання тим суб’єктам, які потребують додатково-

го фінансування. Банки перетворюють мобілізовані 

тимчасово вільні кошти як дрібні грошові потоки  у 

величезні потоки грошових ресурсів. Зібрані бан-

ками кошти, їх наступний перерозподіл дають мож-

ливість не тільки підтримати безперервність вироб-

ництва й обігу продукту, а й прискорити весь про-

цес відтворення. 

Сьогодні банківська система України є стійким 

та стабільним сегментом національної економіки, а 

також найважливішим інструментом нагромадже-

ння і перерозподілу внутрішніх фінансових ресур-

сів та складовою інвестиційного процессу. Банків-

ські інвестиції опосередковують процес викорис-

тання тимчасово вільних коштів у формі фінансу-

вання капіталовкладень або іншій формі вкладень у 

реальні активи безпосередньо для обслуговування 

процесу відтворення. Вони характеризуються про-

позицією грошових фондів з боку банківської сис-

теми, котра виступає як продавець, і попитом на ці 

фонди з боку потенційних учасників інвестиційної 

діяльності, які виступають у ролі покупців бан-

ківських інвестицій. На такому ринку формуються 

попит і пропозиція на банківські кредити, портфельні 

інвестиції та інші інвестиції банківських установ.  

Водночас сьогодні більшість вчених-економіс-

тів розглядають інвестиційну діяльність у двох 

аспектах: як діяльність з формування інвестиційно-

го портфеля та діяльність з надання інвестиційних 

послуг клієнтам банку. 

Отже, важливим фактором інвестиційної діяль-

ності банків із точки зору розвитку економіки є за-

безпечення безперервного процесу відтворення 

основних засобів і процесу суспільного відтворення 

загалом. Виступаючи посередниками у процесі пе-

рерозподілу капіталу, банки відіграють вагому роль 

у підвищенні загальної ефективності виробництва. 

5. Висновки 

“Банківські інвестиції” – вкладення банківських 

ресурсів, які опосередковують процес створення 

реального капіталу (нової вартості) та забезпечують 

зворотній потік доходів у розширеному масштабі. 

При цьому основна функція банків як інвесторів 

полягає, з одного боку, у їх участі в інвестиційному 

процесі своїми ресурсами (власними, залученими, 

позиковими), а з іншого – прийняттям на себе ризи-

ків вкладення коштів.  

Банківська система, в умовах зменшення обся-

гів державних інвестицій, покликана відігравати 

роль стратегічного інвестора економіки. Розвиток 

ринку неможливий без конкуренції. Умови для всіх 

мають бути рівні, а конкуренція – здоровою. Сьо-

годні саме банки мають відповідний рівень капіта-

лізації, жорстку та ефективну систему контролю, 

чого не мають інші учасники фондового ринку. І 

тому вони не лише можуть, а й зобов’язані спря-

мовувати свій потенціал на розвиток фондового 

ринку й економіки країни вцілому. 
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ 
 

Анотація. Розглядаються проблеми та особливості формування і функціонування ринку сільсько-

господарських земель в Україні. Проаналізована правова база, яка регулює різні аспекти розвитку ринку 

землі. Виокремлено головні причини, які обумовлюють посилення державного регулювання ринку сільсько-

господарських земель. 
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SPECIFIC FEATURES OF AGRICULTURAL LAND MARKET 

DEVELOPMENTS IN UKRAINE 

Summary. In the article problems and particulars of formation and functioning of the market of agri-

cultural earth in Ukraine are considered. Rightful base, which regulates different aspects of development the land 

market, is analyzed. Problems of state regulation of the market of grounds of agricultural are considered. 

Keywords: marker of agricultural land, lease, mortgage land, state regulation  

 

1. Вступ 
Формування ринкової економіки, здійснення 

земельної реформи в Україні, докорінне реформу-
вання відносин власності та розвиток приватної 
форми власності на землю потребують нових під-
ходів до регулювання земельних відносин, ефекти-
вна реалізація яких передбачає створення цивілі-
зованого ринку сільськогосподарських земель. Від 
ефективного функціонування даного ринку зале-
жить соціально-економічна динаміка в аграрному 
секторі та можливості розбудови конкурентоспро-
можної національної економіки.   

2. Огляд літературних джерел 
В останні роки у вітчизняній економічній літе-

ратурі питанню формування ринку сільськогоспо-
дарських земель приділяється значна увага. Проб-
леми реформування відносин власності на землю, 
розвитку земельних відносин та формування ринку 
земель сільськогосподарського призначення дослід-
жують такі учені, як А. C. Даниленко [1], А. Є. Дан-
кевич [2], В. Я. Месель-Веселяк [3], П. Т. Саблук 
[4], В. М. Трегобчук [5], М. М. Федоров [6],              
В. П. Ярмоленко [7] та інші. Разом з тим, окремі аспек-
ти формування та розвитку ринку сільськогоспо-
дарських земель потребують подальшого дослідже-
ння та теоретичного обґрунтування.  

Метою дослідження є аналіз тенденцій розвит-
ку ринку сільськогосподарських земель в Україні та 
виявлення найважливіших особливостей та основ-
них проблем функціонування цього ринку, обґрун-
тування поняття, згідно з яким земля поступово 
стає товаром-об’єктом економічного обороту. 

3. Проблеми формування ринку 

сільськогосподарських земель в Україні 

Землі сільськогосподарського призначення є 

найбільш цінним ресурсом для України, адже наша 

держава володіє надзвичайно високим природним 

ресурсним потенціалом. Забезпеченість земельни-

ми ресурсами основних галузей національної еко-

номіки країни в 3-4 рази вища, ніж у західноєвро-

пейських країнах [1, с. 35]. За умови ефективного  

використання земельно-ресурсного потенціалу, на-

ша держава здатна забезпечити продуктами харчу-

вання 140–145 млн чол., що більш ніж втричі пере-

вищує чисельність населення країни [1, с. 36].  

Створення повноцінного земельного ринку 

перш за все передбачає еволюцію відносин власно-

сті та визнання землі товаром. Саме тому пріори-

тетним завданням земельної реформи в Україні є 

перерозподіл сільськогосподарських земель у влас-

ність і користування фізичним та юридичним осо-

бам з метою забезпечення рівноправного розвитку 

різних форм господарювання на селі, раціонально-

го використання та охорони земель.  

Проте, питання запровадження ринку земель в 

Україні поки що залишається дискусійним, оскіль-

ки в нашій державі відсутні належні умови для його 

повноцінного функціонування. Основними причи-

нами, які перешкоджають створенню ефективної 

моделі ринку земельних ресурсів в Україні є низька 

купівельна спроможність більшості населення краї-

ни, відсутність відповідної ринкової інфраструкту-

ри, ефективної системи ціноутворення на різні ка-
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тегорії земель, належно сформованої  законодавчої 

та нормативно-правової бази, дієвого організацій-

но-правового механізму оформлення угод тощо. 

Саме тому питання створення ринку сільськогоспо-

дарських земель в Україні викликає полеміку серед 

українських економістів.  

Необхідність створення та функціонування ринку 

сільськогосподарських земель в Україні відстоюють 

такі українські економісти, як В. Я. Месель-Веселяк, 

П. Т.Саблук, В. М. Трегобчук, М. М. Федоров та 

інші. Так, В. Месель-Веселяк стверджує, що „Зем-

ля… за всіма правилами ринкової економіки пови-

нна бути товаром, тобто купуватися і продаватися” 

[3, с.6]. Ринок землі повинен функціонувати, 

оскільки приватна власність на землю стимулює її 

ефективне використання, а неврахування вартості 

землі спотворює вартість створюваного продукту і 

не забезпечує нормального процесу відтворення [6, 

с.73]. Від успішного функціонування ринку землі 

залежить продовольча безпека держави і еколого-

безпечне використання земельних ресурсів.  

Противники формування ринку земель сільсь-

когосподарського призначення в Україні стверд-

жують, що включення землі в економічний оборот 

на сучасному етапі розвитку є недоцільним, оскіль-

ки це може призвести до цілої низки негативних 

наслідків. Так, В. Ярмоленко вважає, що  „ринок 

землі не націлений на покращення умов праці і 

життя землеробів, а виключно на перерозподіл зе-

мельної ренти…” [7, с.100]. Крім цього, висловлю-

ється думка про те, що у створенні ринку земель-

них ресурсів більш за все зацікавлені міжнародні 

корпорації та фінансові організації [8, с.73], а також  

монопольно-фінансові угрупування, які скуповува-

тимуть земельні ділянки за сприятливих для них 

економічних умов, штучно утримуючи при цьому 

низькі ціни на землю.  

На наш погляд, негативних наслідків від ста-

новлення ринку земельних ресурсів в Україні мож-

на уникнути за умови створення дієвої системи йо-

го державного регулювання. Тому ми повністю по-

діляємо думку В. М. Трегобчука, Н. М. Скурської 

та В. Д. Ярового, які наголошують на тому, що 

„відкрити шлях ринку сільськогосподарських зе-

мель можна буде лише тоді, коли будуть прийняті 

відповідні законодавчі і нормативні акти в повному 

обсязі” [5, с. 38]. Підтримуючи точку зору украї-

нських економістів-аграрників [6; 1], ми вважаємо, 

що цивілізований земельний ринок повинен форму-

ватися поступово, еволюційним шляхом у міру 

створення основних його елементів: належної зако-

нодавчої та нормативно-правової бази, що забез-

печить функціонування регульованого ринку землі; 

наявності платоспроможного попиту на землю; 

створення конкурентного середовища на ринку зе-

мельних ресурсів, що стане запорукою раціональ-

ного використання та охорони земель, формуванню 

ринкових цін, які будуть встановлюватися під 

впливом взаємодії попиту та пропозиції землі; фор-

мування відповідної ринкової інфраструктури (зе-

мельних іпотечних банків, земельних бірж, торго-

вих домів, консалтингових підприємств, страхових 

компаній, інформаційних служб, брокерських та 

юридичних контор, спеціальних навчальних закла-

дів тощо); запровадження дієвого механізму дер-

жавного регулювання ринку землі на усіх рівнях; 

відповідної системи державної підтримки вироб-

ників товарної сільськогосподарської продукції; 

встановлення для землевласників та землекористу-

вачів відповідних екологічних та технологічних ви-

мог з метою забезпечення ефективного використа-

ння земельних ділянок тощо. 

4. Земельна реформа: досягнення та прорахунки 

З метою забезпечення умов повноцінного роз-

витку та функціонування ринку земельних ресур-

сів, його становлення повинно відбуватися еволю-

ційно, поетапно в логічній послідовності. Більшість 

дослідників [9, с.30; 10, с.72; 11, с.66-68.] виділяють 

три етапи створення ринку сільськогосподарських 

земель в Україні. 

Перший етап розпочався у 1992 році і був по-

в’язаний з процесом роздержавлення земель та пе-

редачею їх у власність колективним сільськогос-

подарським підприємствам, сільськогосподарським 

кооперативам, а також сільськогосподарським акці-

онерним товариствам. 

Другий етап становлення ринку землі (1997-

1999 рр.) пов’язаний з формуванням приватної 

власності на землю на базі паювання роздержав-

лених земель сільськогосподарських підприємств з 

отриманням земельних сертифікатів. Одночасно 

відбувалась приватизація земельних ділянок грома-

дянами для ведення особистого підсобного госпо-

дарства, садівництва, городництва, житлового, дач-

ного і гаражного будівництва. В результаті паю-

вання станом на 1 серпня 2009 року в Україні 

6917,66 тис громадян отримали право на земельну 

частку (пай), з яких 98,5% (6812,356 тис громадян) 

отримали державні акти на право приватної влас-

ності на землю. За заявами громадян щодо оформ-

лення на них права власності на земельні ділянки, 

6498,98 тис (або 95,4%) сертифікатів на право 

власності на земельну частку (пай) було замінено 

на державні акти на право власності на земельну 

ділянку. З них на руки громадянам видано 6154,824 

тис державних актів, що становить 90,3% від виго-

товлених [12]. 
Сучасний  третій етап становлення ринку землі 

в Україні починається з 2000 р. і характеризується 
розвитком орендних відносин, підготовкою до іпо-
течного кредитування; формуванням ефективного 
правового поля. Цей етап знаменується прийняттям 
Верховною Радою України 25 жовтня 2001 р. ново-
го Земельного кодексу, який став концептуальним 
законопроектом, що регулює реформування земель-
них відносин і становлення ринку землі. Приватна, 
державна і комунальна форми власності на землю 
стали рівноправними, і є важливою передумовою 
розвитку різних форм господарювання на селі, 
більш раціонального ефективного і екологобезпеч-
ного використання й охорони земель. Державна 
власність на землю забезпечує реалізацію земель-
них інтересів усіх соціальних суб’єктів. Сьогодні в 
Україні у державній власності знаходиться лише 
30% сільськогосподарських угідь, що використову-
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ються для забезпечення наукової діяльності, з нав-
чальною метою, для ведення насінництва і племі-
нного господарства, вирощування лікарських рос-
лин [13, с.27]. 

В результаті проведення земельної реформи в 
Україні відбулися значні зміни у структурі власно-
сті на землю, були створені нові господарюючі су-
б’єкти, засновані на базі приватної власності на зе-
мельні частки (паї). Значну частку у структурі но-
вих агроформувань займають товариства з обме-
женою відповідальністю, приватні (приватно–орен-
дні) та фермерські господарства. Проте, на даний 
момент існує низка чинників, які гальмують роз-
виток новостворених агроформувань. Перш за все, 
слід наголосити на тому, що ці господарства є 
дрібними, тому не здатні працювати достатньо 
ефективно. Адже відомо, що дрібні господарства не 
можуть сповна застосовувати у виробництві новітні 
досягнення науки і техніки, а базуються переважно 
на ручній праці. Саме тому у більшості розвинених 
країн світу на сучасному етапі розвитку спостері-
гається тенденція до концентрації сільськогоспо-
дарського виробництва. Відбувається скорочення кіль-
кості господарств шляхом їх об’єднання для збіль-
шення розмірів. На наш погляд, світова тенденція 
до збільшення розмірів сільськогосподарських під-
приємств повинна стати пріоритетною в Україні.   

На цьому етапі становлення ринку сільськогос-
подарських земель купівля-продаж земельних ді-
лянок сільськогосподарського призначення поки 
що не здійснюється, оскільки у чинному законодав-
стві України зазначено, що громадяни України 
можуть купувати і продавати лише ті ділянки, які 
вони отримали у приватну власність для ведення 
особистого підсобного господарства, садівництва, 
присадибних ділянок та дачного і гаражного будів-
ництва. На продаж інших земель сільськогоспо-
дарського призначення існує мораторій. Саме тому 
деякі економісти, які зводять ринок земель лише до 
купівлі – продажу стверджують, що процес створе-
ння ринку землі „не зачіпав земель сільськогоспо-
дарського призначення” [14, с.60]. Однак, ми з та-
ким твердженням не погоджуємося, оскільки вва-
жаємо, що сутність земельного ринку реалізується 
не лише в процесі купівлі–продажу. Не менш важ-
ливими його складовими є оренда, обмін та іпотека. 
Крім того, як показує світова практика, у роз-
винених країнах світу частка операцій з купівлі – 
продажу землі є незначною – лише 1-3% [15,                
с. 130], тоді як основне місце займають орендні від-
носини. Так, у країнах Європейського Союзу більш, 
ніж 40% сільськогосподарських земель обробля-
ється на умовах оренди [2, с. 142]. 

Прихильники зняття мораторію на купівлю-
продаж сільськогосподарських земель як основний 
аргумент висувають твердження про те, що забо-
рона купівлі-продажу сільськогосподарських зе-
мель створює сприятливі умови для різноманітних 
зловживань у процесі здійснення операцій із зем-
лею. І. А. Микитенко наголошує на тому, що „по-
дальшого мораторію земля не витримає”, оскільки 
про неї не дбають належним чином. Він стверджує, 
що в результаті зняття мораторію на продаж земель 
сільськогосподарського призначення про землю бу-

дуть належно дбати, „…ліквідується тіньовий обіг 
землі; активізуються процеси корпоратизації, агро-
промислової інтеграції і залучення у сільськогос-
подарське виробництво додаткових інвестицій; 
створяться умови для успішного функціонування 
сільського господарства” [16, с.109].  

Ми цілком поділяємо думку тих економістів, 
які вважають, що на сьогоднішній день відміна мо-
раторію на купівлю-продаж земель сільськогоспо-
дарського призначення буде недоцільною, оскільки 
в Україні поки що відсутні умови, які б на належ-
ному рівні забезпечили розвиток земельного ринку. 
Це, зокрема, відсутність платоспроможного попиту 
на землю зі сторони більшої частини населення, 
відповідної ринкової інфраструктури, ефективної 
системи ціноутворення на землю, неврегульо-
ваність багатьох питань земельних відносин. Також 
сільське населення не готове брати активну участь 
у купівлі-продажі земель, не знаючи можливих 
наслідків цих заходів. Потрібен тривалий час, щоб 
у селян зникла упередженість щодо соціально-еко-
номічної небезпеки купівлі-продажу землі. Подо-
лання консервативного мислення сільських жителів 
повністю залежить, по-перше, від становлення та 
функціонування ефективного організаційно-право-
вого механізму захисту суб’єктів господарювання 
на ринку землі, і по-друге, від створення на на-
лежному рівні законодавчої і нормативно-правової 
бази. До того часу, поки в Україні не будуть ство-
рені умови, які б забезпечили ефективність, про-
зорість, демократичність земельного ринку, кон-
троль з боку народу і держави, запроваджувати ку-
півлю-продаж землі буде передчасно. Тому ми 
вважаємо, що на даному етапі в першу чергу слід 
прийняти відповідні законодавчі акти, які забез-
печили б функціонування ринку земельних ресу-
рсів виключно в інтересах народу та держави. До 
того часу ринок землі зможе реалізуватися за до-
помогою оренди, яка є важливим інструментом роз-
витку в аграрному секторі економіки господарств 
ринкового типу.  

На даному етапі становлення ринку землі в Україні 
триває підготовка до іпотечного кредитування, адже 
розвиток цивілізованого земельного ринку немож-
ливий без використання іпотеки і залучення в 
аграрну сферу економіки капіталу. Сьогодні мож-
ливості іпотечного кредитування є обмеженими, що 
зумовлено недосконалістю вітчизняного законодав-
ства, низькою ціною сільськогосподарських земель, 
відсутністю відповідної ринкової інфраструктури, 
єдиної системи державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно, нечосконалістю методики гро-
шової оцінки земель та іншими причинами.  

5. Напрями удосконалення механізму 

державного регулювання ринку земельних 

ресурсів в Україні  

З метою створення оптимальних умов функціо-

нування ринку сільськогосподарських земель, чіт-

кого визначення порядку проведення та реєстрації 

угод, покращення регулювання цього ринку, в тому 

числі іпотечних відносин необхідно прийняти За-

кони України „Про ринок земель сільськогоспо-

дарського призначення”, „Про іпотеку землі”, „Про 
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іпотечний (земельний) банк”, „Про державний зе-

мельний кадастр”.  

Оскільки на даний момент сільськогосподарсь-

ке виробництво в Україні здійснюється переважно 

на орендованих землях, доцільно було б, на нашу 

думку, у чинному законодавстві передбачити право 

застави оренди землі. При цьому вартість права 

оренди повинна бути узгоджена між позичаль-

ником та кредитором і регулюватися державою. У 

разі непогашення кредитного зобов’язання пози-

чальник втратить право оренди і це право буде про-

дане кредитором третій особі. В договорі кредиту-

вання мають бути зафіксовані істотні умови кре-

дитування, які б не суперечили інтересам власника 

земельної ділянки, a застава права оренди землі 

повинна здійснюватися лише за його згодою. 

Наявні проблеми у розвитку ринку сільськогос-

подарських земель підтверджують актуальність по-

силення державного регулювання земельних від-

носин. Посилення ролі держави на ринку землі, на 

наш погляд, зумовлено, по-перше, необхідністю 

створення широкого правового поля і забезпечення 

узгодженості між законодавчими та нормативними 

актами; по-друге, потребою забезпечення жорстко-

го контролю за дотриманням усіма землевласника-

ми і землекористувачами положень Земельного ко-

дексу та інших законодавчих актів щодо землі і 

недопущенням спекуляції із землею; по-третє, не-

обхідністю забезпечення належної охорони земель 

шляхом раціонального їх використання, поліпше-

ння їх екологічних цінностей у процесі викорис-

тання; по-четверте, об’єктивним правом державної 

власності на землю, яке забезпечує реалізацію зе-

мельних інтересів усіх соціальних суб’єктів; по-

п’яте, об’єктивною потребою розроблення і реалі-

зації економічних програм щодо розвитку аграрно-

го сектору економіки, надання суб’єктам господар-

ської діяльності фінансової і організаційної підт-

римки, податкових і кредитних пільг.  

Державна політика у сфері земельних ресурсів 

повинна бути спрямована на забезпечення умов 

ефективного використання і охорони земель, роз-

ширення та удосконалення нормативно-правового 

поля, обмеження і унеможливлення укладання спе-

кулятивно-тіньових земельних угод, вирішення со-

ціальних проблем сільського населення, створення 

відповідної ринкової інфраструктури. 

6. Висновки 

Невід’ємною умовою становлення ринкових 

відносин в Україні є формування цивілізованого 

ринку сільськогосподарських земель, яке передба-

чає трансформацію відносин власності та включе-

ння землі в ринковий оборот. Процес формування 

земельного ринку тривалий та складний і передба-

чає забезпечення умов високоефективного викорис-

тання сільськогосподарських угідь, покращення со-

ціального становища сільського населення, підви-

щення рівня конкурентоспроможності вітчизняної 

сільськогосподарської продукції. Вирішення усіх 

цих питань можливе лише за умови впровадження 

дієвого нормативно-правового поля, трансформації 

суспільної свідомості щодо проведення земельних 

реформ, удосконалення системи державного регу-

лювання ринку землі та формування усіх необхід-

них для його розвитку елементів. 
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1. Вступ 

За останнє десятиріччя уряд України багато 

разів звертав увагу на проблему реформування, 

розвиток та модернізацію освіти, і кожного разу у 

центрі обговорення стояли проблеми фінансування 

освіти. Від фінансування у великій мірі залежить 

розвиток усіх напрямів освітньої галузі вищих нав-

чальних закладів, зокрема. Тільки належне фінансу-

вання затрат вищої освіти дасть можливість вищим 

навчальним закладам не лише ефективно функціо-

нувати, а й розвиватися, вирішувати проблеми інте-

грації з науковими установами, із зовнішнім освіт-

нім середовищем та запроваджувати інноваційні 

технології. Тому дослідження проблем фінансува-

ння вищої освіти в Україні є актуальним та до-

цільним. 

Мета дослідження – аналіз і оцінка структури 

джерел фінансування системи вищої освіти Украї-

ни на сучасному етапі та пошуки шляхів її оптимі-

зації. 

Мета передбачає вирішення таких завдань: 

- дослідити можливості формування багатока-

нальної системи фінансового забезпечення; 

- визначення фінансування освіти як пріоритет-

ного напряму державних видатків; 

- усебічне стимулювання інвестицій юридичних 

і фізичних осіб у розвиток освіти та оплати освітніх 

послуг; 

- забезпечення ефективності використання кош-

тів на функціонування й розвиток освіти. 

2. Огляд літературних джерел 

Проблемам фінансування вищих навчальних 

закладів присвячені праці таких зарубіжних та віт-

чизняних вчених: Г. Беккера [2], Ч. Бексона, М. Блага, 

Г. Брока, Дж. Вейзе, Е. Денісона, П. Друк ера [7],   

Я. Тінбергена, В. Андрущенка [12], Й. Бескида,             

В. Боброва, Є. Бойко, Т. Боголіб [1], О. Василика, 

Д. Грішнової [6], Б. Данилишина, М. Євнуха,                

В. Євтушевського, І. Каленюка [10], К. Корсака,            

В. Кременя [11], В. Куценко, В. Лугового [12],              

О. Навроцького, Ю. Ніколенка, С.Ніколаєнка, К. Павлюк, 

О. Падалка, О. Сидоренка, А. Чухно, Г. Штейна,             

В. Юхименка, В. Яблонського та інші. Аналізуючи 

сучасну ситуацію, науковці висловлюють думки 

про те, що проблему фінансової ефективності зак-

ладів освіти можна вирішити лише за підтримки їх 

розвитку Урядом за рахунок коштів бюджету і 

коштами юридичних та фізичних осіб. Разом з цим, 

конкретному вирішенню питань фінансування ви-

щих навчальних закладів з боку Уряду та приват-

ного сектору економіки ще приділено недостатньо 

уваги.  

3. Структура джерел фінансування вищої освіти 

України та за кордоном 

Усі джерела фінансування системи освіти по-

ділено на два основні фонди: кошти державного 

бюджету та спеціальний фонд, сформований за ра-

хунок позабюджетних джерел. У статті 23 ЗУ “Про 

вищу освіту” [8, с. 53] йдеться про співвідношення 

51:49% між студентами, що навчаються за держ-

замовленням і на комерційній основі. За рахунок 

Державного бюджету України повинна здійснюва-

тися підготовка фахівців з вищою освітою за на-

прямами і спеціальностями відповідних освітньо-

кваліфікаційних рівнів у вищих навчальних закла-

дах державної форми власності в обсягах не менше 

як 100 студентів у ВНЗ І і ІІ рівнів акредитації та 

180 студентів у ВНЗ ІІІ і ІV  рівнів акредитації на 

кожні десять тисяч населення. 

На сучасному етапі розвитку Україна належить 

до країн зі змішаною, щодо джерел фінансування, 

системою вищої освіти. Структура джерел фінансу-

вання підготовки фахівців ВНЗ І-ІІ рівнів акредита-

ції за 2009-2010 рр. відображена на рис. 1. 

Співвідношення джерел фінансування за кошти 

державного і місцевих бюджетів у порівнянні із 

позабюджетними – 55%:45%. Це свідчить, що дер-

жава приділяла належну увагу підготовці робочих 

професій і молодших спеціалістів. 

Структура джерел фінансування студентів ВНЗ 

III-IV рівнів акредитації відображена на рис. 2. 

З рис. 2 видно, що у 2009/2010 н. р. за рахунок 

бюджету ВНЗ III-IV рівнів акредитації дещо недо-

фінансовуються, оскільки співвідношення коштів 

державного і місцевого бюджету та позабюджетних 

ресурсів 36%:64%. Це обмежує доступ до ВНЗ III –

IV рівнів акредитації молоді із малозабезпечених 

сімей. 
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У порівнянні з іншими країнами, частка дер-

жавного бюджету є малою. Співвідношення дер-

жавного і приватного фінансування вищої освіти в 

різних країнах різна. В Австрії та Італії частка дер-

жавного фінансування у витратах на вищу освіту 

становить майже 90%, у Португалії і Фінляндії –

приблизно 80%, у Канаді – 73%, у Великобританії, 

Данії, Швеції, Ірландії – близько 2/3. У США спів-

відношення державного та приватного фінансува-

ння становить 50:50 [4, c. 29]. 

На початку 21 століття бюджетне фінансування 

вищої освіти в США покривало 42,5% загальних 

витрат ВНЗ, у тому числі 12,4% – за рахунок феде-

рального бюджету, 27,5% – за рахунок бюджетів 

штатів, 2,6% – за рахунок місцевих бюджетів. Дер-

жавні навчальні заклади отримують від адміністра-

ції штату до 50% усіх фінансових надходжень, а при-

ватні вузи майже не мають ніякої підтримки [9, с. 98]. 

У Великобританії на початок 21 століття скла-

лася така структура фінансування вузів: 67% їхніх 

доходів формується за рахунок державного фінан-

сування і 33% – за рахунок приватних джерел (кош-

ти окремих громадян, кошти окремих фірм, доходи 

від платних послуг). 

Абсолютна більшість вузів Німеччини – дер-

жавні і навчання в них для студентів безкоштовне. 

При цьому більше 30% студентів отримують мате-

ріальну допомогу або з федерального бюджету 

(33% усіх коштів), або з бюджетів земель (44,65%), 

або від громадян (22,4%) [9, с. 102]. 

Державне фінансування у вищеназваних краї-

нах здійснюється двома способами:  

1) шляхом прямого виділення коштів з держав-

них бюджетів; 

2) через програми підтримки та цільових грантів.  

Перший спосіб застосовується для фінансува-

ння лише державних вузів, а кошти другого способу 

є доступними як для державних, так і для приватних 

вузів і зазвичай розподіляються за конкурсом. 

У країнах Заходу значного поширення набуло 

кредитування освіти, зокрема такі види освітніх 

кредитів:  

1) кредити, що надаються за участю держави; 

2) кредити, що надаються приватними банками 

на комерційній основі; 

 

3) кредити, що надаються власне сферою освіти 

[13, с. 65]. 

Мотиви кожного з видів кредитування освіти 

різні. Освітні кредити, що надаються за активної 

ролі держави, забезпечують виконання державного 

замовлення і використовується як інструмент со-

ціальної політики. Головним пріоритетом у цьому 

випадку є підвищення доступності професійної освіти. 

Банківські кредити на здобуття освіти націлені 

на одержання прибутку. У системі освітнього кре-

дитування переважають кредити, що надаються за 
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Рис. 1.  Структура фінансування студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації в Україні у 2009/2010 н. р. 

          Джерело: Річні звіти Міністерства освіти і науки України за 2009/2010 рр. 
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Рис. 2. Структура фінансування студентів ВНЗ  III-IV рівнів акредитації в Україні у 2009/2010 н. р. 

          Джерело: Річні звіти Міністерства освіти і науки України за 2009/2010 рр. 
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державними схемами. Такого підходу дотримують-

ся понад 60 країн світу. Комерційні банки креди-

тують навчання за власною ініціативою. 

Найбільш різноманітна система освітніх креди-

тів діє в Європі та у США. У Франції велика кіль-

кість студентів вдається до соціальних студентсь-

ких кредитів. Студентські кредити пропонуються 

банками під річний відсоток, який є на 1-2 пункти 

нижчим, ніж класичний кредит. Характерною ри-

сою студентського кредиту є довгий строк повер-

нення боргу (9-10 років). Це зумовлено наданням 

студентові можливості відстрочити (у межах 4-5 

років) початок виплат. 

У Швеції навчання в основному безкоштовне. 

Окреме місце у фінансуванні освіти займає обов’яз-

кове надання урядом країни з державного бюджету 

фінансової допомоги всім студентам, які цього пот-

ребують. Така допомога надається у вигляді грантів 

та кредитів (грант, який не підлягає поверненню 

може становити до 30% загального обсягу допо-

моги, а кредит – близько 70%). 

У Норвегії кредит надається на 20 років і може 

бути частково погашений навчальним закладом. 

 Серед країн з трансформаційною економікою 

найбільш представницький досвід надання освітніх 

кредитів має Польща. Польський державний банк 

керує адмініструванням програми кредитування 

студентів, яка реалізується за участю 9 комерцій-

них банків. Загальний кредитний пакет частково фі-

нансується за рахунок бюджетних коштів і держава 

бере на себе певний відсоток кредитного ризику ра-

зом з банком-кредитором. Максимальний строк по-

гашення такого кредиту - 6 років під 6,7% річних. 

Проте сьогодні в цих країнах спостерігається 

зниження державного фінансування та запровадже-

ння платної освіти. Так, в Азербайджані та Грузії 

понад 35% студентів навчається на платній основі, 

у Вірменії та Таджикистані – 41-43%, Молдові – 

58%, Румунії – 59%, Естонії та Росії – 60%, Польщі 

– 62%, Україні – 67%, Киргизстані – 75% [13, с. 70]. 

 Слід звернути увагу на те, що освітні кредити 

неоднозначно розширюють доступність вищої осві-

ти. Заміна державних механізмів фінансування ви-

щої освіти освітніми кредитами означає зростання 

ризику для їх користувачів. По-перше, виникає ри-

зик того, що студент може і не закінчити навчання, 

а кредит доведеться повертати. По-друге, розпочи-

наючи навчання, дуже важко (особливо в нашій 

державі) передбачити майбутні доходи випускника. 

А також вища освіта не завжди є гарантією успіш-

ного працевлаштування. Для родин з низьким рів-

нем доходу повернення кредиту може бути пробле-

мою, а це, в свою чергу, зменшить попит на освіту.  

В Україні ВНЗ еволюціонують у бік диверсифі-

кації джерел фінансування своєї діяльності. В умо-

вах, коли 67% студентів навчаються на платній 

основі, виникає небезпека стихійної комерціалізації 

навчальних закладів та посилення тенденції нерів-

ного доступу до освіти. 

На нашу думку, перенесення практики західних 

країн щодо запровадження плати за навчання є 

передчасним, оскільки фінансові можливості насе-

лення вкрай обмежені. В Україні лише третина мо-

лоді віком від 18 до 23 років має можливість про-

довжити навчання у вузах. Це вдвічі менше, ніж у 

розвинутих країнах. Ми вважаємо, що сьогодні 

одним із шляхів вирішення проблеми доступності 

вищої освіти для населення України є освітні кре-

дити. 

Скажімо, практика надання державою освітніх 

кредитів була започаткована в 2000-2001 навчаль-

ному році. Сам по собі “Порядок надання молодим 

громадянам пільгових довгострокових кредитів для 

здобуття освіти у вищих навчальних закладах за 

різними формами навчання незалежно від форм 

власності” передбачає пільгові умови повернення 

кредиту [14]. Адже воно починається з 12–го мі-

сяця після закінчення навчання і триває 15 років. 

Плата за користуванням кредитом становить 3% 

річних. Цей документ має позитивне значення для 

розвитку освітнього кредитування в Україні, проте 

процес гальмується недостатністю коштів у бюдже-

ті. Та й лише кредитування не вирішить проблеми.  

Для підвищення ефективності системи вищої 

освіти і забезпечення її доступності для всіх верст 

населення, на наш погляд, доцільно зробити нас-

тупне:  

- запровадити укладання довгострокових угод 

між навчальними закладами і державою про фінан-

сування різних спеціальних програм. Це може за-

безпечити збереження доступності вищої освіти 

для пільгових категорій населення; 

- здійснювати контроль за ефективністю вико-

ристання державних коштів, спрямованих на освіту; 

- зробити доступними для всіх бажаючих 

безвідсоткові або пільгові кредити на освіту; 

- врахувати доходи сімей при наданні субсидій 

на навчання. Тобто надавати освітні кредити, вип-

лата заборгованості за якими здійснюється дифе-

ренційовано, в залежності від доходів випускника; 

- запровадити практику фінансування підпри-

ємницькими структурами навчальних закладів, що 

пропонують програми підвищення кваліфікації 

їхніх працівників. 

4. Структура джерел фінансування вищої освіти 

по Львівській  області 
Динаміка чисельності студентів, прийнятих на 

навчання у ВНЗ Львівської області за  джерелами 

фінансування, наведена в таблиці 1.                 

За даними табл. 1 видно, що у 2009/2010 рр. 

gрийом студентів зменшився у порівнянні з попе-

редніми роками. Частка фінансування у 2009/2010 рр. за 

рахунок коштів державного бюджету становить 

44,1%, місцевих бюджетів – 4,5%, юридичних осіб 

 - 0,1% і фізичних осіб - 51,3%. У порівнянні з 2008/ 

2009  рр. ці показники, відповідно, становлять 

45,1%; 4,2%; 0,1%; 50,6%. Отже,високою є частка 

студентів, які навчаються за рахунок коштів фізич-

них осіб. І дуже низькою є частка студентів, які 

навчаються за рахунок юридичних осіб. 

Чисельний склад студентів, які навчаються за 

бюджетні кошти та на комерційних засадах, хара-

ктеризується даними рис. 3.  
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З рис. 3 видно, що більша частина студентів у 

Львівській області навчаються на комерційних за-

садах. Тобто кожен другий студент (батьки, підпри-

ємства) є інвестором системи вищої освіти. Частка 

держави у фінансуванні вищої освіти, на наш пог-

ляд, є надто малою, потрібно максимально стиму-

лювати підготовку фахівців вищого рівня кваліфі-

кації. Інші джерела фінансування – це кошти юри-

дичних осіб та спонсорська допомога, їх частка теж 

надто мала. Виходить що юридичні особи – підпри-

ємства зовсім не зацікавлені в інвестуванні сту-

дентів, які в подальшому могли б стати для них 

кваліфікованими працівниками. 

В сучасних умовах нестача бюджетних коштів 

на належне функціонування вищої освіти змушує 

дотримуватися принципу його багатоканального 

фінансування із залученням позабюджетних джерел 

Згідно з чинним законодавством, ВНЗ мають 

право залучати додаткові кошти з нормативно виз-

начених джерел, а саме: 

1) кошти, одержані за підвищення кваліфікації 

та перепідготовку кадрів  

відповідно до укладених договорів;  

2) плата за надання додаткових освітніх послуг 

(наприклад, підготовчі курси до вступу у ВНЗ, під-

готовчі центри та ін.); 

3) кошти, одержані за науково-дослідні роботи 

(послуги) та інші роботи, виконані навчальним зак-

ладом на замовлення підприємств, установ, орга-

нізацій та громадян, тощо); 

4) доходи від реалізації продукції навчально-

виробничих майстерень, підприємств, цехів і гос-

подарств, від надання в оренду приміщень, споруд, 

обладнання. Перелік платних послуг, які можуть 

надавати державні навчальні заклади, передбачені 

постановою КМУ від 20.01.1997р. № 38;  

5) дотації з місцевих бюджетів;  

6) дивіденди від депозитних вкладань та придба

них цінних паперів тощо;  

7) валютні надходження за підготовку студенті

в зарубіжних країн;  

8) кошти благодійних фондів (добровільні гро-

шові внески, матеріальні цінності, одержані від під-

приємств, установ, організацій, окремих громадян); 

9) спонсорські кошти та кошти батьківського 

внеску;  

10) кошти (гранти), отриманні від участі у між-

народній кооперації ВНЗ (міжнародних проектах);  

11) міжнародна допомога та інші кошти. 

Крім того, фізичні особи мають можливість 

отримати: 

1) залучені кошти: кошти банківського та не-

банківського кредитування; 

2) державне кредитування (стипендії) на навча-

ння у провідних вітчизняних ВНЗ;  

Таблиця 1 

Джерела фінансування студентів ВНЗ Львівської області за 2005-2010 рр. 

 

Джерела фінансування 2005/ 2006 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 

Прийнято – усього, осіб 37298 38345 37921 34861 31243 

у тому числі 

за рахунок державного 

бюджету 

15441 15930 15773 15705 13783 

місцевих бюджетів 1216 1481 1422 1447 1407 

юридичних осіб 114 130 111 33 15 

фізичних осіб 20527 20804 20615 17676 16038 
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Рис. 3. Розподіл студентів, прийнятих у вищі навчальні заклади, за джерелами 

фінансування, у % до підсумку 

          Джерело: Головне управління статистики у Львівській області 
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Всі ці додаткові джерела займають невеликий 

відсоток у доходах ВНЗ. Тому основними джере-

лами фінансування вищих навчальних закладів за 

основною діяльністю є державний контракт (замов-

лення) та угоди з підприємствами, громадянами й 

іншими особами. 

Структура підготовки фахівців за різними рівнями у 

ВНЗ Львівської області характеризується даними табли-

ці 2. 

З даних табл. 2 видно, що спеціалісти доміну-

ють, оскільки більшість молодших спеціалістів і ба-

калаврів стримляться отримати повну вищу освіту. 

Хоча в 2010 р. у порівнянні з 2009 р. кількість спе-

ціалістів зменшилась. 

Позитивним є те, що збільшилася кількість мо-

лодших спеціалістів, які є потрібними на ринку 

праці. Серед випускників дві третіх становлять ви-

пускники з денної форми навчання.  

Проблемою є зниження чисельності студентів, 

що навчаються у ВНЗ проглядається на прикладі 

табл. 3.  

З даних табл. 3 видно, що у 20010/11 н. р. ВНЗ 

І-ІІ рівнів акредитації закінчили 6,3 тис. осіб, III-

IV рівнів – 31,2 тис. осіб. Оскільки є спад чисельно-

сті студентів, то це в свою чергу призведе до зни-

ження загальногофінансування у ВНЗ. А зниження 

загального фінансування буде гальмувати покраще-

ння матеріально-технічної бази. А також зі спадом 

чисельності студентів може зменшитися кількість 

вступників в аспірантуру, що негативно позначить-

ся на якісному складі (професійно-викладацькому).  

Доцільно частину наукового-педагогічного пер-

соналу, який буде недовантажений навчально-пе-

дагогічною роботою, залучати до розробки бюд-

жетних наукових дослідних тем регіонального і 

державно-національного значення. Це буде стиму-

лювати збільшення їх фахового рівня та глибшого 

розуміння проблем соціального і економічного роз-

витку країни.                  

Демографічна ситуація дає змогу передбачити, 

що навіть за умов "заморожування" планів прийому 

на сучасному рівні вже через два роки місць в 

українських ВНЗ буде достатньо для всіх випуск-

ників середньої школи. 

 

Станом на 2010/2011 н.р. у Львівській області 

навчається всього 37500 студентів. Більшість з них 

народилися у 1990 – 1992 роках. Через декілька 

років до вищих навчальних закладів вступатимуть 

абітурієнти генерації 1997–2001 років, при цьому 

народжуваність у цей період була удвічі меншою. І 

це при тому, що не всі з них будуть студентами. Це 

призведе до зменшення обсягів навчального наванта-

ження у вищих навчальних закладах, а значить до зак-

риття не тільки окремих спеціальностей, але й кафедр, 

факультетів. Треба буде закрити щонайменше третину 

українських академій і університетів [4, с. 204].   

Тому з метою стабілізації галузі, на нашу дум-

ку, необхідно: 

1) вжити рішучих заходів щодо збільшення та 

диверсифікації фінансування вищої освіти в Украї-

ні, а відтак удосконалити науково-методичне забез-

печення освітнього процесу та створити умови для 

проведення фундаментальних та прикладних дос-

ліджень у ВНЗ, які в свою чергу виступатимуть до-

датковим джерелом фінансування вищої освіти в 

Україні; 

2) посилити контроль уряду за виконанням у 

повному обсязі норм Конституції України та вимог 

закону України "Про вищу освіту", інших норма-

тивно-правових актів, що стосуються сфери вищої 

 

Таблиця 2 

Структура підготовки фахівців ВНЗ за освітньо-кваліфікаційними рівнями по 

Львівській області, % 

 

 Спеціалісти Магістри 
Молодші 

спеціалісти 
Бакалаври 

2008 р. 38,6 14,1 24,8 22,5 

2009 р. 42,0 29,3 19,3 9,4 

2010 р. 39,3 20,8 27,6 12,3 

 

 

Таблиця 3 

Вищі навчальні заклади Львівської області 

 

Кількість закладів Випуск студентів 

 І-ІІ рівнів 

акредитації 

III-IV рівнів 

акредитації 

І-ІІ рівнів 

акредитації 

III-IV рівнів 

акредитації 

2006/07 28 28 8142 22268 

2007/08 26 27 7567 31148 

2008/09 27 26 6680 32926 

2009/10 25 24 6562 29125 

2010/11 23 23 6300 31200 
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освіти, щоб не допустити безконтрольної комерці-

алізації вищої освіти; 

3) підприємства повинні проявляти більшу за-

цікавленість у підготовці кадрів; 

4) держава повинна стимулювати працевлашту-

вання тих, хто брав кредит на навчання. 

5. Висновки 
Основні джерела фінансування сучасної сис-

теми вищої освіти України – це кошти державного 

бюджету, плата за навчання фізичними і юридич-

ними особами, гранти приватних, національних, ре-

гіональних фондів, а також підприємницьких струк-

тур у галузі інноваційних розробок.  

Особливе місце серед форм фінансування за ра-

хунок позабюджетних джерел повинно займати са-

мофінансування і кредитування. Для покращення 

структури фінансування, на наш погляд, уряд має 

виділяти 100% фінансування на навчання молод-

ших спеціалістів 50-55% з державного бюджету ма-

ли б виділяти на навчання бакалаврів і спеціалістів, 

20% - пільгове кредитування, а решта – кошти фі-

зичних і юридичних осіб. А ось магістрів можна 

перевести на 30% з держбюджету і 70% - комер-

ційна основа.  

Для ефективної реалізації цих заходів вищі нав-

чальні заклади повинні бути орієнтовані на реальні 

потреби споживачів освітніх послуг, що створить 

основу для залучення в систему освіти додаткових 

фінансових ресурсів.  

Україна може стати рівноправним і навіть при-

вілейованим партнером на ринку інтелектуальної 

праці завдяки традиційно високій якості вищої освіти, 

яку слід вважати за національну особливість. 
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Захарчук Ю. В. 

УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ РИНОК. КРИЗА ЧИ СТАГНАЦІЯ? 
 

Анотація. Здійснено моніторинг сучасного стану економіки країни, страхового ринку зокрема. 

Встановлено основні причини важких наслідків світової фінансової кризи для українських страхових 

організацій. Доведено, що вітчизняний СР знаходиться ще в стані рецесії.  

Ключові слова: страховий ринок, страхові премії, страхові виплати, страхові компанії,  криза, 

стагнація, платоспроможність 

Zakharchuk Y. 

UKRAINIAN INSURANCE MARKET. CRISIS OR STAGNATION 

Summary. Carried out monitoring the current state of the economy, particular the insurance marke. 

Аscertained main causes serious consequences of the global financial crisis on the Ukrainian insurance. Proved 

that the native IK is still in a state of recession. 

Keywords: insurance market, insurance premiums, insurance benefits, insurance, crisis, stagnation, solvency 

 

1. Вступ 

Страховий ринок України, як і банківська сис-

тема, до 2008 р. демонстрував стабільний темп зро-

стання: у середньому 80-100% за кожний рік [7, с. 

17]. Однак фінансова криза, що виникла у США і 

досить швидко поширилася на інші країни, загаль-

мувала розвиток страхового ринку. Більшість між-

народних експертів вважають, що криза, яка розпо-

чалась 2008 р., найбільшою кризою з часів “чорно-

го четверга ”. До теперішнього часу серед еконо-

містів немає єдиної думки, чи фінансову кризу зу-

пинено, чи вона все ще триває.  

У статті поставлено за мету дослідити сучасний 

стан страхового ринку України та визначити чи-

нники, що призвели до поглиблення кризового ста-

новища у галузі. Автором зроблено спробу перед-

бачити напрям розвитку страхового ринку у 2011р. 

та визначити можливі напрями збільшення його 

ефективності. 

2. Огляд літературних джерел 

Фінансова криза внесла значні корективи в роз-

виток страхових ринків практично всіх країн світу. 

Інтерес до вивчення впливу економічної кризи на 

страховий ринок України проявили такі вчені, як                                   

В. Д. Базилевич, М. В. Мних, Р. В. Пікус, В. Суслов,         

Р. Ю. Заглада,  Г. В. Миськів, Л. Хорін та інші. 

С. Можаров [11], О. Паращак [7],  Г. Миськів та 

Р. Крамаренко [1, с. 235],  М. Мних [3], Філіп Ле 

Уору [8] вважають, що існує низка негативних тен-

денцій на страховому ринку, які стримують розви-

ток страхового ринку України: зниження плато-

спроможного попиту на страхові послуги, монопо-

лізація страхового ринку (шляхом купівлі, злиття та 

поглинання великими страховими компаніями мен-

ших). І.С. Алакоз [10], Р. Пікус [5], О. Еріх [13] заз-

начають, що ситуація, яка склалася в Україні, вима-

гає від держави негайних і системних дій з віднов-

лення довіри громадян до страхування. Міжнародні 

аналітики, зокрема Нуріель Рубіні, прогнозують, 

що рецесія може перетворитися в депресію [12].  

3. Особливості розвитку Українського 

страхового ринку до кризи 

Можна видвлити такі основні особливості роз-

витку Українського страхового ринку в докризовий 

період: 

1. Страховий ринок України до середини 2008 р. 

демонстрував швидке зростання, яке, в основному, 

забезпечувалось співпрацею з банками. Різке зрос-

тання сегмента страхування кредитів вивело його в 

I кварталі 2008 року відразу на друге місце серед 

усіх видів страхування [3]. Всі страхові компанії 

займалися цим видом страхування, оскільки такий 

вид діяльності дозволяє розширити портфель за ра-

хунок нових клієнтів. 

2. Специфіка співпраці українських страховиків 

з банками полягала  в тому, що більшість банків 

створювали свої кишенькові страхові компанії. З 

огляду на вітчизняний досвід розвитку страхува-

ння, можна стверджувати, що таке страхування є на 

сто відсотків ризиковим. Наприклад, страхова ком-

панія "Вексель" за результатами 2008 р. увійшла в 

першу п'ятірку компаній за обсягом залучених пре-

мій від страхування кредитів, проте, завеликий 

обсяг прийнятого кредитного ризику у період фі-

нансової кризи спричинив банкрутство компанії і її 

ліквідацію. 

3. Великий розмір комісійних винагород, які 

виплачувались страховиками банкам (10–50% від 

страхового платежу) та автосалонам (25-30%) за на-

дані інформаційні послуги. В наслідок такої прак-

тики, суттєво збільшились витрати страхових ком-

паній, що поставило під загрозу розвиток страхува-

ння в Україні.  

4. Одна із стратегій розвитку страховиків, які 

останніми роками прижилася в Україні, полягала в 

"житті на продаж", тобто компанії активно набира-

ла портфель, застосовуючи демпінг, не піклуючись 

про свою фінансову стійкість. Як наслідок, зроста-

ння страхового ринку за підсумками 2008 року за 

зібраними преміями становило 22%, за виплатами - 

29 % [10]. 
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Отже, основними факторами, які пришвидшили 

настання кризи у вітчизняному страховому ринку 

стали: нестримне зростання комісійних, демпінг 

(страховики у боротьбі за клієнта часто знижують 

тарифи до нетто ставки) і готовність страховиків 

приймати на себе будь-які ризики. 

4. Криза в страхуванні та її основні причини 

Криза в банківському секторі запустила ланцю-

гову реакцію. Причинами уповільнення розвитку 

страхового ринку стали: падіння національної ва-

люти відносно вільно конвертованих валют,  суттє-

ве зменшення обсягів автопродажу, “заморожува-

ння” ринку іпотеки, зменшення обсягів промисло-

вого виробництва, зростання інфляції, зниження 

платоспроможності суб'єктів страхування та ін. 

Однією з проблем страхового ринку, які були 

пов’язані з банками, стала проблема інвестицій, 

оскільки криза зачепила навіть найбільш високо-

рейтингові цінні папери. Невдалі операції на фон-

довому ринку, розміщення депозитів у проблемних 

банках — це перші, але не останні удари по стра-

ховій галузі. Проблеми неповернення депозитів на 

сьогодні дуже актуальні для України, наприклад, 

страхова компанія ”Галактика” 01.10.2009 р. була 

визнана банкрутом і виключена з реєстру страхо-

вих компаній з сумою 6 млн грн на депозитному 

рахунку в банківській установі. Внаслідок падіння 

вартості цінних паперів страхові компанії втратили 

значні кошти і не отримали запланованих доходів. 

Таким чином, страховий ринок України, який дина-

мічно нарощував свої показники в попередні роки, 

в 2009 р. не зміг встояти в умовах кризи, і вже за 

перший квартал 2009-го впав на 26% за показником 

валових страхових премій (крім страхування життя) 

(табл.2) [2]. 

Наведені в таблиці 2 дані показують, що валові 

страхові виплати  за  2008 – 2010 рр. скоротилися 

на 43% (рис.1), що може свідчити про недостат-

ність у страховиків ліквідних інструментів, збитко-

вість страхових договорів. Обсяг валових премій в 

цілому по  “Non-life” страхуванні у 2010 р. демон-

стрував зниження порівняно з 2009р. на 24,4%, 

(рис.1), показник чистих страхових премій також 

продовжив падіння,  (на 27,4%) (табл. 1). Динаміка 

валових страхових премій по окремих видах пока-

зує значне зниження у секторі майнового страхува-

ння: з 2008 по 2010 р. на 41,1% та по страхуванню 

фінансових ризиків – на 52% (рис.2). 

Щодо динаміки кількості страхових компаній 

на українському ринку, то тут ситуація виглядала 

так: на кінець 2007 р. в державному реєстрі було 

446 ризикових страхових компаній, у 2008 р. було 

зареєстровано найбільшу кількість нових учасників 

за досліджуваний період – 37 ризикових компаній, 

хоча виключено 21, на кінець 2009 р. на страховому 

ринку залишилось 450 компаній “non-Life”, у 2010 р. 

ситуація майже не змінилась. Кількість страхових 

компаній на кінець 2010 р. - 451. 

5. Наслідки фінансової кризи для українських 

страховиків 

Розвиток страхування напряму залежить від 

розвитку економіки країни в цілому. Такі фактори, 

як зниження платоспроможності населення, проб-

леми в банківському секторі, скорочення іпотечно-

го та автомобільного ринків безпосередньо впли-

вають на обсяги страхових премій. 

Як справедливо зауважують науковці: “Зацікав-

леність людей у страховому захисті – це основа 

існування страхових компаній. Якщо немає зацікав-

леності у страхуванні з боку страхувальників у 

придбанні страхових послуг, страховик не в змозі 

існувати” [6]. В умовах кризи змінюється ставлення 

споживача страхових послуг до грошей, оскільки 

клієнти страхових компаній намагаються макси-

мально заощадити. Страхування не є послугою пер-

шої необхідності, тому витрати на нього скоро-

чуються раніше за інші. 

Світовий досвід розвитку страхування свідчить, 

що страхування переживає економічні кризи легше, 

ніж банки. Тим часом, оцінити втрати страховиків 

від падіння фондового ринку і проблем у банківсь-

кому секторі поки що ніхто не береться, оскільки 

постраждали всі види страхування. На нашу думку, 

криза на страховому ринку України ще триває, про 

 

Таблиця 1 

Основні показники ефективності страхового ринку України (2007-2010 рр.) 

 

Страхова діяльність 

Млн грн Темпи приросту, % 
Показники 

2007 р. 2008 р. 2009 р 2010 р.** 
2008/ 

2007 рр. 

2009/ 

2008 рр. 

2010/ 

2009 рр. 

Валові страхові премії 

("Non-life") 
17 224,3 22913,0 19614,7 14825,1 +33,0 -14,4 -24,4 

Чисті страхові премії 

("Non-life")* 
11 570,3 14886,5 11830,9 8590,0 +28,7 -20,5 -27,4 

Валові виплати 4213,0 7050,7 6732,2 3953,5 +67,4 -4,4 -41,3 

Чисті виплати* 3 884,0 6546,1 6056,4 3789,6 +68,5 -7,5 -37,4 

Рівень валових виплат 23,4 29,4 % 33,0 25,0 +25,6 +12,2 - 

Рівень чистих виплат 31,4 41,0 % 50,0 41,2 +30,6 -12,0 - 
П р и м і т к а * Чисті страхові премії та виплати -  це валові страхові премії  (або виплати)  за мінусом коштів з  

внутрішнього перестрахування 

** Подані результати за 9 місяців 2010р. 
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що свідчать наступні дані. За інформацією Держ-

фінпослуг, на кінець 2009 р. відповідальність стра-

хових компаній України за укладеними договорами 

страхування іншого, ніж страхування життя, за під-

сумками 2010 р. склала 140,9 грн, що в 15 раз біль-

ше рівня 2008 р., тобто при зменшенні валових 

страхових премій відповідальність значно зросла.  

А заборгованість по ОСЦПВВНТЗ (обов’язко-

вому страхуванні цивільної відповідальності влас-

ників наземних транспортних засобів), як зазначає 

В. Романишин, збанкрутілих страховиків складає 

біля 50 млн грн [4, с. 12]. За  результатами 2010 р. 

по окремих видах страхування спостерігався нез-

начний ріст (табл. 2), але при цьому ріст страхових 

виплат по окремих видах страхування демонстру-

вав швидші темпи росту, ніж валові премії, наприк-

лад, кількість проданих полісів автоцивілки збіль-

шилась у порівнянні з 2009 р. на 12%, а показник 

виплат за підсумками 2010 р. в цьому сегменті 

продемонстрував ріст на 36%. [4, с. 11]. Під загро-

зою зниження динаміки знаходиться ринок страху-

вання вантажів, що спричинить звуження ринку. 

Для сучасного страхового ринку України ха-

рактерні такі тенденції, які свідчать про кризовий 

стан:  

- загострення цінової конкуренції;  

- обмеження можливостей щодо якісного від-

бору привабливих ризиків для власного страхового 

портфеля (через неплатоспроможність страхуваль-

ників);   

- недостатній перелік надійних фінансових 

інструментів для розміщення страхових резервів;   

- зменшення кількості звичних каналів продажу 

страхових продуктів;  

- брак обігових коштів та зниження ліквідності 

страхових компаній;  

- суттєві затримки виплат страхових відшко-

дувань;  

- посилення недовіри серед населення до стра-

хових компаній [9]. 

У 2010 р. суб’єктам страхової діяльності варто 

було б підняти тарифи на страхові послуги, а по-

літика занижених страхових тарифів продовжилася. 

В кінцевому підсумку зазначені процеси призво-

дять до зниження платоспроможності і фінансової 

стійкості страховика, або навіть його банкрутства. 

Варто наголосити, що український страховий ринок 

майже перейшов у руки нерезидентів, про що го-

ворить наступна статистика: в першу топ п’ятірку 

Українських СК за надходженнями страхових пре-

мій входять лише компанії з іноземним капіталом, 

в першу топ десятку, яка займає за цим показником 

більше 33% вітчизняного страхового ринку, вхо-

дить лише 3 СК  зі 100% українським капіталом, у 

першу топ двадцятку, яка покриває 51,5% СР, вхо-

дить лише 7 українських СК. 

6. Криза, чи стагнація? 

У сучасних наукових джерелах існує багато 

трактувань, щодо визначень “криза” і “стагнація”.  

Спільним для визначень терміну “криза” є стрімке 

падіння основних фінансових та економічних по-

казників. Стагнацію, ж більшість термінологічних 

словників визначають, як застій або повільне зрос-

тання. 

Узагальнюючи вищезазначене, можна стверд-

жувати, що вітчизняний страховий ринок перебуває 

у періоді рецесії. За прогнозами фахівців, вітчиз-

няних страховиків очікують великі збитки у зв’язку 

з природними катаклізмами та техногенними ката-

строфами, причиною яких стане зношеність украї-

нських конструкцій на 80%. 

 

 

 
 

Рис. 1. Динаміка основних показників діяльності 

страхових компаній України: 2008-2010 рр. 

П р и м і т к а * 2010 р. подається за результатами 9 

місяців 

 
 

Рис. 2. Динаміка валових страхових премій: 2008-

2010 рр. у розрізі окремих видів страхування. 

П р и м і т к а * 2010 р. подається за результатами 9 

місяців 
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Висновки зарубіжних фінансистів сходяться на 

тому,  що на світовому страховому ринку повільне 

зростання таки почалося, але повернення до перед-

кризового світу не буде [8, с. 9]. Американський 

економіст Нуріель Рубіні, який свого часу перед-

бачив початок світової фінансової кризи, сьогодні 

стверджує, що у випадку надто сильного росту цін 

на нафту та інфляції, можлива нова рецесія і на-

голошує на проблемі держборгів та комерційної 

заборгованості [11]. Сьогодні ми спостерігаємо, що 

ціни на паливо та енергоносії збільшуються, 

інфляція – росте, держборг України збільшується, у 

зв’язку з цим можемо чекати подальшого падіння 

платоспроможності населення та підприємств, яка 

негативно вплине на доходи суб’єктів страхового 

ринку. В багатьох аспектах ще надто рано заявляти 

про перемогу над кризою. Нестійкість ринку, що 

продовжується, може привести до додаткового ско-

рочення капіталу та до додаткових збитків страхо-

вого бізнесу.  

7. Висновки 

Фінансова криза – період очищення, але для 

страхового ринку України цей період дещо затяг-

нувся. В ситуації, що склалася дуже важливою, на 

нашу думку, є скоординовані дії органів влади: з  

боку НБУ – прийняття відповідних рішень, що 

відновлять доступ страховиків до власних резервів, 

які знаходяться на депозитних рахунках у банках; з 

боку Міністерства фінансів – запобігання демпінгу 

на страховому ринку та штучному зниженню пла-

тоспроможності страхових компаній; з боку  МВС 

– контроль за виконанням закону "Про обов'язкове 

страхування власників наземних транспортних за-

собів". Перелічені нами заходи – тільки початкові, 

але і вони приведуть до значного поліпшення фі-

нансового стану компаній, які забезпечують добро-

бут більшості громадян України.  

За прогнозами експертів 2011 рік, з урахува-

нням введення нового Податкового кодексу, стра-

хування, як канал відходу від оподаткування, для 

підприємств стане нецікавим, що може призвести 

до зміни фінансової політики Українських страхо-

виків.  

Варто зазначити, що фінансова криза має один 

плюс, який проявляється для страхового ринку то-

му, що ми спостерігатимемо природний відбір, піс-

ля якого на ринку залишаться найбільш стійкі учас-

ники страхового бізнесу. Це призведе до того, що 

вітчизняні менеджери страхування якісно змінять 

свою тактику бізнесу, чи до того, що  на українсь-

кому страховому ринку не залишиться українських 

страхових компаній спрогнозувати важко.  

Загалом, можемо зробити висновок, що світова 

фінансова криза примусила вітчизняних страхо-

виків переглянути основні методи розвитку свого 

бізнесу та  призвела до перерозподілу страхового 

ринку України. 

Перспектива подальших досліджень вбачається 

у вивченні таких питань: а) вивчення динаміки 

структури портфелю страхових компаній під впли-

вом кризи, б) аналіз діяльності українських страхо-

вих компаній у післякризовий період, в) вивчення 

впливу іноземних інвестицій на структуру страхо-

вого портфеля українських страховиків. 
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1. Вступ 

Ринок матеріально-технічних ресурсів займає 

особливе місце в АПК. Техніка є одним із головних 

факторів функціонування аграрного виробництва, 

визначає його ефективність та конкурентноздат-

ність, що сприяє продовольчій безпеці країни і за-

безпечує інтеграцію у світове сільськогосподарське 

виробництво й аграрні ринки.  

У сільськогосподарському виробництві система 

матеріально-технічного забезпечення із залученими 

в неї ресурсами формує більше половини всіх вит-

рат. На ринку матеріально-технічних ресурсів спос-

терігаються високі транзакційні витрати. Не випра-

вдуються сподівання, що автоматично за допомо-

гою ринкових механізмів буде вирішена проблема 

посилення економічної інтеграції виробників і пос-

тачальників ресурсів та послуг з аграрними товаро-

виробниками, що забезпечить загальне здешевле-

ння частки послуг  ринку на одиницю кінцевої про-

дукції. 

Проблема матеріально-технічного забезпечення 

аграрного сектора тісно пов’язана з питанням 

становлення обґрунтованих економічних взаємовід-

носин між виробниками матеріально-технічних ре-

сурсів, підприємствами з надання технічних та ви-

робничих послуг, торгівельними посередниками, 

державою та сільськогосподарськими товаровироб-

никами.  

2. Огляд літератури 
Питання щодо формування паритетних відно-

син на ринку матеріально-технічного забезпечення 

АПК завжди були в полі зору науковців, спеціалі-

стів і практиків та знайшли належне відображення 

у наукових працях В. Г. Андрійчука [1], М. Г. Лобаса 

[3], Г. М. Підлісецького [6], П. Т. Саблука [7],            

В. В. Юрчишина [8] та ін. У працях цих вчених роз-

глядаються питання матеріально-технічного забез-

печення аграрних підприємств та шляхи його вдос-

коналення. Однак недостатньо ще досліджена сис-

тема діючих механізмів формування та викорис-

тання сучасної матеріально-технічної бази аграрних 

підприємств, функціонування ринку матеріально-

технічних ресурсів. Крім того, потрібна розробка 

якісно нових рішень, адаптованих до сучасних еко-

номічних умов. 

Відсутність фінансових можливостей для онов-

лення виробничого потенціалу потребує пошуку 

нових форм економічних відносин, які б задоволь-

http://www.dfp.gov.ua/734.html.
http://www.rusnauka.com/%1f16_NPRT_%1f2009/Economics/47569.doc.htm
http://www.rusnauka.com/%1f16_NPRT_%1f2009/Economics/47569.doc.htm
http://www.epravda.com.ua/markets/2010/10/
http://www.ya.org.ua/index.php?option
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няли і виробників ресурсів, і їх споживачів. Пот-

ребує наукової розробки узагальнена схема ринку 

матеріально технічних ресурсів. Така схема, на на-

шу думку, повинна упорядкувати існуючі відно-

сини, а також дати можливість товаровиробникам 

зорієнтуватися в виборі форми взаємовідносин та 

каналів надходження матеріально-технічних ресур-

сів на підприємство. Важливе місце у формуванні 

відносин на даному сегменті ринку повинне відво-

дитися державному регулюванню системи ціно-

утворення, кредитування, оподаткування, але в не-

розривному зв’язку з потребами та можливостями 

всіх учасників економічних взаємовідносин.  

3. Формування паритетних відносин у сфері 

матеріально-технічного забезпечення сільського 

господарства 

Для забезпечення паритетності міжгалузевого 

обміну в АПК важливе значення має співвідноше-

ння між цінами на сільськогосподарську продукцію 

та спожиту в сільському господарстві промислову 

продукцію і послуги. Паритетність у даному випад-

ку означає, що купівельна спроможність цін на 

сільськогосподарську продукцію по відношенню до 

промислової продукції і послуг зберігається на 

рівні базового періоду. Йдеться про те, щоб сільсь-

когосподарський товаровиробник за виручені від 

реалізації власної продукції кошти мав можливість 

не тільки відновити використані у процесі вироб-

ництва продукції ресурси, а й здійснювати розши-

рене відтворення виробництва на рівні базового пе-

ріоду. 

Очевидно, варто погодитись з тим, що до осно-

вних напрямів забезпечення паритету належить зас-

тосування гарантованих мінімальних цін (цін під-

тримки) на продукцію в межах визначених її квот, 

фінансові товарні інтервенції (купівля чи продаж 

товару залежно від рівня кон'юнктури цін на рин-

ку), дотації та компенсації на сільськогосподарську 

продукцію, державне регулювання цін на продук-

цію природних монополій та інші види матері-

ально-технічних ресурсів і послуги для сільського 

господарства, лізинг сільськогосподарської техніки, 

пільгове оподаткування та кредитування сільського 

господарства, квотування та митне регулювання 

експорту й імпорту сільськогосподарської продук-

ції. 

Нині економічно обґрунтованим слід вважати 

метод підтримки доходів товаровиробників через 

запровадження системи цін підтримки та еквівален-

тних цін на сільськогосподарську продукцію. Суть 

його полягає в тому, що на окремі найважливіші 

види продукції, виробництво яких передбачене дер-

жавними програмами, встановлюються гарантовані 

мінімальні ціни - ціни підтримки. 

Держава повинна зосередити фінансову підт-

римку на малих і середніх аграрних підприємствах. 

Саме ці підприємства є осередками економічного і 

соціального розвитку сільських територій. Великі 

інтегровані агропромислові формування так звані 

„агро холдинги”, такої підтримки не потребують. 

Крім цього, держава має контролювати стан вико-

ристання ґрунтів, рівень їх родючості та екологічні 

аспекти сільськогосподарського виробництва на 

всіх аграрних підприємствах. 

У результаті зіставлення внутрішніх і зов-

нішніх (природних і економічних) факторів можна 

будеформувати систему підтримки виробників 

сільськогосподарської продукції та пропонувати 

виробництво та постачання певних видів матері-

ально-технічних ресурсів. Реалізація такого механі-

зму повинна стати необхідною умовою функціону-

вання сільськогосподарського виробництва Украї-

ни на стабільній основі, створення системи регулю-

вання попиту і пропозиціїна ринку сільсько-

господарської продукції, техніки та матеріалів і 

збалансованого розвитку аграрного виробництва в 

цілому. Важливість пропонованої системи полягає 

у здатності інтегрування інформації виробничого, 

агроекологічного, технічного, фінансового і марке-

тингового характеру для того, щоб прискорити та 

вдосконалити процес прийняття комплексних рі-

шень як господарюючими суб'єктами, так і орга-

нами державної влади в цілому. Придбанню пев-

ного виду ресурсів повинен передувати аналіз шля-

хів надходження їх на підприємство та вибір опти-

мального варіанту. Це можливо лише за умови на-

явності інформації про існуючі форми реалізації ре-

сурсів та послуг та про інфраструктуру такого рин-

ку взагалі. 

Незалежно від того, хто саме організовує рин-

кові відносини в цій сфері економічних стосунків, 

завжди в кінцевому підсумку зустрічаються два не-

залежні партнери – покупець і продавець ресурсів і 

послуг. Вони діють кожен в своїй осі економічних 

координат: перший має намір продати з найбіль-

шою вигодою, другий – сподівається придбати той 

чи інший ресурс за прийнятною ціною і якістю. 

Власне в цих відносинах і реалізується принцип па-

ритетності. 

4. Особливості організації ринку матеріально-

технічних ресурсів для аграрних підприємств 

У становленні економічних відносин на ринку 

матеріально-технічного забезпечення аграрного 

сектору повинні брати участь заводи-виробники, 

при яких організовуються інформаційно-маркетин-

гові центри, посередницькі структури (дилерські 

пункти, біржі, технічні центри та ін.), які через 

систему цінового моніторингу та ринкового аналізу 

вступають у відносини із споживачами матеріаль-

но-технічних ресурсів. При цьому інвестування мо-

же проходити з допомогою різних фінансово-кре-

дитних установ та бюджетного фінансування дер-

жавних програм. Лише за умови існування чіткої 

системи матеріально-технічного забезпечення агра-

рні товаровиробники зможуть вести безперервне 

виробництво та покращити свої фінансові резуль-

тати [4, 5].  

Той рівень технічного забезпечення сільського 

господарства, який склався в сучасних умовах роз-

витку аграрного сектору України, не може тривати 

надалі. Низька забезпеченість технічними засобами 

призводить до порушення технології виробництва 

сільськогосподарської продукції, деіндустріалізації 

аграрної галузі і праці, зниження продуктивності 
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сільського господарства, що, в свою чергу, ставить 

під загрозу продовольче забезпечення населення і 

продовольчу безпеку країни. 

Саме тому, як ніколи раніше, на весь зріст 

постає нагальна потреба докорінної перебудови 

державної технічної політики. На нашу думку, в 

сучасних умовах державна технічна політика аж 

ніяк не може бути винятково ринковою. Аграрні 

підприємства зможуть відтворити свою матері-

ально-технічну базу за однієї умови: коли держава 

регулюватиме ціноутворення на матеріально-тех-

нічні ресурси та сільськогосподарську техніку. Від-

так, складовими елементами сучасної технічної по-

літики в Україні (по відношенню до сільського гос-

подарства) мають бути: граничні (верхня межа) ці-

ни на сільськогосподарську техніку та інші ресурси 

промислового походження; граничні (нижня межа) 

ціни на сільськогосподарську продукцію; впровад-

ження енергоощадних технологій, нової техніки, 

обладнання і підвищення на цій основі продуктив-

ності аграрної праці; здешевлення кредитування та 

фінансування інноваційних процесів у агропромис-

ловому виробництві; стимулювання вітчизняного 

сільськогосподарського машинобудування, створе-

ння сучасної системи машин, здатної забезпечити 

високий рівень комплексної механізації основних і 

допоміжних робіт в усіх галузях сільського госпо-

дарства. 

В умовах ринку формування сільськогоспо-

дарськими підприємствами власної ресурсної бази 

доцільно здійснювати на плановій основі. Формою 

такого планування є складання бізнес-плану вироб-

ничо-збутової діяльності. Бізнес-план доцільно роз-

робляти як програму самостійної діяльності підпри-

ємства, за результати якої воно несе повну від-

повідальність. Проте це зовсім не означає, що 

сільськогосподарське підприємство одержує мож-

ливість зайняти позицію пасивного очікування про-

позицій продавця техніки. Навпаки, сільськогос-

подарський товаровиробник повинен володіти 

інформацією про напрями науково-технічного про-

гресу в галузі сільськогосподарського машинобу-

дування, вміти кваліфіковано оцінити альтернатив-

ні варіанти інновацій, достовірно передбачити ре-

зультати практичного застосування машин та обла-

днання різних виробників [3]. 

У практиці розвинутих ринкових країн широ-

кого розвитку набули саме посередницькі форми – 

оптові бази, дилерські підприємства, спеціалізовані 

супермаркети, постачальницькі кооперативи тощо. 

Ці ланки дозволяють поглибити і реально впро-

вадити в практику функціонування підприємств 

сільськогосподарського машинобудування марке-

тингові засади. Очевидно варто погодитись з дум-

кою, що не кількістю ланок, а складом їх функ-

ціональних обов'язків (продаж нової техніки, її ре-

монт та обслуговування, торгівля машинами, що 

були у використанні), оперативністю й гарантіями 

якості техніки та послуг визначається життєздат-

ність сервісно-збутового ланцюга [1]. А тому, він 

може мати навіть п'ять ланок: виробничий відділ 

заводу - відділ збуту заводу - торгові доми – ди-

лерське підприємство – аграрне підприємство. Але 

всі вони спрямовані на задоволення потреб кінце-

вого споживача – сільськогосподарського товаро-

виробника.  

Варто звернути увагу на те, що коли у дер-

жавному бюджеті виділяються кошти для заходів 

щодо підтримки технічного забезпечення сільсько-

господарських товаровиробників, то на практиці 

цими сумами підтримується галузь машинобудува-

ння для АПК. Надто складно однією і тією ж сумою 

бюджетних коштів підтримувати і сільськогоспо-

дарських виробників, і заводи сільськогосподарсь-

кого машинобудування. Недоцільно надавати в 

лізинг лише техніку вітчизняного виробництва, бо 

ж закордонні аналоги дуже часто є дешевшими і 

якіснішими по багатьох параметрах за вітчизняні 

зразки. Та й галузі машинобудування треба виво-

дити на якісно вищий рівень, щоб техніка була ре-

ально конкурентоспроможною. Підтримуючи лише 

вітчизняну галузь машинобудування, держава в 

кінцевому результаті руйнує галузь сільського гос-

подарства. 

Тут важливим є використання світового дос-

віду. У країнах з розвиненою соціально орієнто-

ваною економікою кожен підприємець відшукує 

свою нішу господарської дiяльностi, яка б вдало 

вписувалась у загальний бізнес. У сучасних умовах 

формування АПК альтернативними сегментами дi-

яльностi сільськогосподарських підприємств мо-

жуть бути такi, що доповнюють основне виробни-

цтво, яке склалося в них ранiше: переробка сiльсь-

когосподарської продукцiї, матерiально-технiчне 

постачання, реалiзацiя продукції, виробництво бу-

дiвельних матерiалiв тощо. Подiбна система орга-

нiзації основного і допомiжних виробництв, у тому 

числi через спецiалізацiю і кооперування в системi 

АПК, безумовно, усуває багато суперечностей, що 

виникають мiж окремими суб’єктами в аграрному 

секторi економiки. При цьому ринкова економiка 

розкриває широкi можливостi для розвитку пiд-

приємництва. Однак було б неправомірним зводити 

його до малого та середнього бiзнесу. Доцiльно за-

лучати великі пiдприємства, надавши їм можли-

вiсть реформуватися в умовах демократичної рин-

кової економiки, при широкiй господарськiй авто-

номії та належних конкурентних механiзмах мiж 

рiзними економiчними укладами. 

Оскільки сільськогосподарським підприємст-

вам придбати всю необхідну техніку практично не-

можливо, а часто й економічно невигідно, доцільно 

стати на шлях сервісного інженерно-економічного 

забезпечення з боку технічних центрів крупних ма-

шинобудівних фірм, дилерських підприємств (які є 

економічно або юридично незалежними). Наприк-

лад, до послуг дилерських підприємств у США, 

Канаді, Великобританії та інших країнах вдаються 

від 70 до 90% виробників сільськогосподарської 

продукції. 

Формування сучасного ринку технічних засобів 

та інженерно-технічного сервісу в сільському гос-

подарстві повинно базуватися на ринкових принци-

пах економічних взаємовідносин між його суб’єкта-
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ми. Основними принципами є забезпечення рівних 

економічних можливостей у взаємовідносинах ви-

робників матеріально-технічних ресурсів, їх поста-

чальників, агротехсервісних та машинно-техноло-

гічних обслуговуючих підприємств з споживачами 

цих ресурсів і послуг – виробниками сільсько-

господарської продукції. Повинна бути державна 

підтримка технічного і технологічного переоблад-

нання заводів тракторного та сільськогосподарсь-

кого машинобудування з метою виведення галузі 

на світовий рівень, досягнення конкурентоспро-

можності вітчизняної техніки на ринку матеріаль-

но-технічних ресурсів, створення конкуренції між 

вітчизняними машинобудівельними підприємствам, 

обмеження діяльності монопольних структур [6].  

Поряд із цим, важливим є створення економіч-

них умов зростання платоспроможності сільсько-

господарських підприємств. У сільських товарови-

робників є два головні джерела формування інве-

стицій на техніку – прибуток та амортизаційні від-

рахування. Можливості наповнення першого в 

сучасних умовах диспаритетності цін є  обмежені. 

Регулювання цін на ринку продуктів харчування, 

відповідно до купівельної спроможності населення, 

доцільно здійснювати за допомогою відповідних 

механізмів, а не за рахунок відтворювальних мож-

ливостей сільського господарства. В економічно 

розвинених країнах виробники сільсьгосппродукції 

одержують через різні канали 65–75% роздрібної 

ціни продукції, в той час як в Україні та Росії – 10–

30% відповідно  

Вважаємо, що результативність технічної полі-

тики в аграрному секторі з впровадження досягнень 

науково-технічного прогресу, збереження та ефек-

тивного використання наявного в аграрному сек-

торі інженерно-технічного потенціалу значною мі-

рою залежить від управлінських рішень, коорди-

нації дій, їх інформаційного забезпечення. Тому 

актуальними, з чим не можна не погодитись, є мар-

кетингові дослідження, підготовка кадрів, створе-

ння єдиного інформаційного простору й бази даних 

із використанням сучасних комп’ютерних техно-

логій та оргтехніки, наближення їх до сільгоспто-

варовиробників [2].  

5. Висновки 

Здійснений аналіз функціонування ринку мате-

ріально-технічних ресурсів для аграрних підприємств 

на паритетних засадах дав підстави сформулювати 

такі висновки: 

1. Через диспаритет цін на сільськогоспода-

рську продукцію аграрні підприємства дедалі біль-

ше наражаються на проблеми розширеного від-

творення і, передусім, модернізації матеріально-

технічної бази. Аграрії відчувають гостру потребу в 

оновленні машинно-тракторного парку, однак фі-

нансова скрута гальмує цей попит. Дороговизна ма-

теріально-технічних ресурсів (як у придбанні, так і 

у використанні) стала головною причиною їх обме-

женого надходження в сільське господарство. 

2. Для оцінки фактичного стану ресурсного за-

безпечення та його впливу на результати госпо-

дарювання аграрних підприємств доцільно скорис-

татись показником ресурсомісткості реалізованої 

продукції. Ефективне функціонування аграрної еко-

номіки можливе лише за умови існування еквіва-

лентних цін. Еквівалентність у даному випадку слід 

розглядати як рівнозначність економічного забез-

печення розвитку сільського господарства порівня-

но з іншими галузями економіки.  

3. В наданні процесу матеріально-технічного 

забезпечення аграрного виробництва спрямованої  

та ефективно послідовної дії важлива роль нале-

жить державній технічній політиці. Державну тех-

нічну політику слід розглядати не лише з позиції 

формування матеріально-технічної бази аграрних 

підприємств, а й як систематизований вплив держа-

ви на організації ринку матеріально-технічних 

ресурсів формами і методами, які є найдієвішими в 

аграрній економіці.  
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Анотація. Розкрито сутність екологічного аудиту. Обґрунтовано організаційно-методичні 

положення аудиту екологічних складових господарської діяльності підприємств. Охарактеризовано 

об’єкти та  етапи аудиту соціальної й екологічної діяльності підприємств.  
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Summary. The essence of ecological audit is revealed. The organizational and methodological principles 

of the audit of the ecological components of the enterprises’ economic activities are grounded. The objects and 

stages of the audit of the enterprises’ social and ecological activities are characterized. 
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1. Вступ 
Зі зниженням рівня життя населення та погір-

шенням загальної екологічної ситуації, що зумовле-

но негативними соціально-економічними наслід-

ками економічних процесів, у світі зростають вимо-

ги до дотримання загальноприйнятих міжнародних 

норм екологічної безпеки та прав людини. “Оста-

ннім часом у процесі реформування економіки 

України простежуються активні тенденції врахува-

ння екологічних пріоритетів, які виникають як під 

тиском міжнародних зобов’язань, так і соціально-

економічних наслідків екологічних катастроф (у то-

му числі Чорнобильської катастрофи). Нині, свідо-

мо чи несвідомо, екологічно небезпечна економіка 

України починає робити перші кроки у напрямі 

екологічно збалансованого розвитку. Процес цей 

важкий і довготривалий, бо пов’язаний з трансфор-

муванням техногенного господарського мислення у 

соціально-екологічне” [1, с. 38]. 

Впроваджуються нові стандарти, що регламен-

тують формування екологічної та соціальної полі-

тики підприємств, що спрямовані на забезпечення 

стійкого розвитку суб’єкта господарювання зокре-

ма та економіки країни загалом. При цьому в сучас-

них умовах зростає роль аудиту як методу контро-

лю, що дозволяє оцінити фактичний стан стійкого 

розвитку підприємства на основі перевірки його ді-

яльності, яка відображена в оприлюдненій фінансо-

вій звітності. Враховуючи викладене, метою даного 

дослідження є здійснити критичний аналіз еколо-

гічних аспектів аудиту фінансової звітності підпри-

ємств у контексті концепції сталого розвитку.  

2. Огляд літературних джерел і публікацій 

У працях багатьох вітчизняних і зарубіжних 

вчених висвітлено питання розвитку теоретичних, 

організаційних та методологічних аспектів аудиту 

діяльності підприємств, зокрема: А. Аренса, Ф. Л. Деофіза, 

Дж Лоббека, Я. В. Соколова, С. М. Бичкової, Ф.Ф. Бутинця, 

Б. І. Валуєва, В. П. Бондаря, Н. І. Дорош, М. Т. Білухи,           

А. М. Герасимовича, Н. І. Дорош, А. Г. Загороднього, 

Г. М. Давидова, О. А. Петрик, В. С. Рудницького,                        

О. Ю. Редька, І. І. Пилипенка, М. В. Кужельного, 

Г.М. Давидова. Проте є врахування соціальних та 

екологічних складових діяльності підприємств у 

ході аудиту залишається поза увагою вчених-еко-

номістів. Лише окремі аспекти даного напряму дос-

ліджували І. В. Замула, Ф. Ф. Бутинець, В. О. Шевчук, 

Л. З. Шнейдман, Г. Г. Кірейцев, В. К. Данилко,                  

М. С. Пушкар, С. Ф. Голов, В. М. Жук. Проте ком-

плексні дослідження аудиту соціальної й екологіч-

ної діяльності підприємств не проводились.  

3. Передумови функціонування екологічного 

аудиту   
У сучасному світі суспільна увага прикута до 

фінансово-господарського життя підприємств, у ді-

яльності яких наявні екологічні (викиди шкідливих 

речовин, скиди у водні об’єкти, відходи, викорис-

тання природних ресурсів, витрати на поліпшення 

земельних ресурсів) та соціальні (стан людського 

капіталу, оплата роботи працівників, соціальні па-

кети для працівників соціальні заходи, благодій-

ність) аспекти. Так, відповідно до дослідження між-

народної компанії “Ернст енд Янг”, основним ви-

дом діяльності якої є аудит, підприємства відчу-

вають значний тиск через зростаючу стурбованість 

державних органів і міжнародних організацій до 

соціального розвитку і стану природного середо-

вища. У 2009 році ризик “радикальної екологізації” 

займає четверте місце в рейтингу бізнес-ризиків (у 

2008 році він був на дев’ятій позиції) [10]. 
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Це насамперед зумовлено незадовільним ста-

ном навколишнього природного середовища та со-

ціального становища населення. Так, вітчизняний 

дослідник В. А. Лукьянихин зазначає, що “еколо-

гічний стан нашої Планети погіршується стрімкими 

темпами. Екологічні перевантаження істотно зни-

жують якість життя населення України. За оцінка-

ми вчених, вклад екологічного фактора у погірше-

ння здоров’я населення оцінюється на рівні 10-30%, 

у тому числі за онкологічними захворюваннями – 

близько 50%” [13, с. 24-25]. 

Про вплив даної ситуації на стан життя насе-

лення в своєму дослідженні вказує А. Н. Чумак: 

“Стає очевидним, що останніми десятиріччями по-

гіршення стану навколишнього середовища відчут-

но негативно впливає на якість життя населення, лі-

мітує можливості економічного і соціального роз-

витку крупних промислових регіонів та міст. Біль-

ше 80% ресурсів, що видобуваються, спрямовують-

ся на підтримку ресурсовидобувних та ресурсо-

містких обробних виробництв. Виплавка 1 тонни 

сталі “з’їдає” до 20 т первинних ресурсів. Більше 

75% відходів виробництва мають певний ступінь 

токсичності для навколишнього середовища і здо-

ров’я людини. Марнотратний та деструктивний ха-

рактер природокористування постійно породжує 

нові та все більш гострі екологічні проблеми, що 

свідчить про кризовий стан нинішньої державної 

політики природокористування” [21, c. 175]. 

А про взаємодію екологічного та економічного 

фактору зазначають І. В. Басанцов та О. С. Пан-

телейчук: “Неможливо не відзначити і той факт, що 

екологічне становище ускладнюється також на фоні 

загального погіршення економічної обстановки в 

Україні. Прогресуючий фізичний та моральний знос 

основних виробничих фондів, повільна заміна зас-

тарілих та екологічно шкідливих технологій, ско-

рочення випуску деяких видів спеціалізованої тех-

ніки та обладнання для захисту навколишнього се-

редовища сприяють загостренню екологічної обста-

новки” [2, c. 39]. 
Всі зазначенні твердження вітчизняних дослід-

ників вказують на необхідність трансформації тео-

ретико-методологічного інструментарію аудиту в 
напрямі розвитку його соціальних та екологічних 
аспектів. Отже, у зв’язку з погіршенням екологіч-
ного становища в країні та світі зниження соціаль-
ної захищеності населення та зменшення соціаль-
них стандартів працівників, обумовлено розвиток 
поглядів громадськості, державних органів до під-
приємств як основних користувачів природних та 
трудових ресурсів. Виходячи з цього, з метою від-
повідності сучасним потребам різних категорій ко-
ристувачів висновок аудитора повинен містити 
думку про достовірність поданої в оприлюдненій 
фінансовій звітності інформації про істотні наслід-
ки екологічних та соціальних аспектів діяльності. 

4. Характеристика об’єктів та методів аудиту 

соціальної та екологічної діяльності підприємств 
У сучасній науці немає комплексного уявлення 

про специфіку об’єктів та методів аудиту соціаль-
ної та екологічної діяльності підприємств. Публіка-
цій на подібну тематику вкрай мало. Конфіденцій-
ність аудиторської інформації, закритість внутріш-
ньофірмових методик перевірки не дозволяють оці-
нити існуючі практичні методики аудиту зазначе-
них організацій. Вітчизняне законодавство не надає 
конкретних методичних рекомендацій з перевірки 
екологічних та соціальних аспектів бухгалтерсько-
го відображення діяльності підприємств.  

В Україні законодавство в галузі аудиту та 
аудиторська діяльність, яка регулюється Ауди-
торською Палатою України протягом понад 15 ро-
ків існування, передбачає велику кількість норма-
тивних актів, незважаючи на те, що основними до-
кументами, які регулюють методику аудиту, є Між-
народні стандарти аудиту та надання впевненості. 
Аналіз динаміки прийняття нормативних актів з ре-
гулювання аудиту та аудиторської діяльності в 
Україні представлено на рис. 1. 

Окрім того, сьогодні вкрай рідко можна поба-
чити навіть консалтингові послуги аудиторських 
компаній з організації бухгалтерського обліку еко-
логічної та соціальної діяльності. Про це свідчить 
проведений аналіз діяльності аудиторських компа-
ній Чернівецької області, здійснений на основі да-
них сайту БізнесГід (табл. 1).  
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Рис. 1. Динаміка прийняття нормативно-правових актів з регулювання аудиту та аудиторської 

діяльності в Україні 
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За даними вказаного ресурсу, в Чернівецькій 

області зареєстровано наступні підприємства, які 

надають аудиторські послуги: КП Бухгалтерська 

фірма “Актив”, Приватна аудиторська фірма 

“Аудитор-Сервіс”, МПП АФ “Аудит-Фінансист”, 

ТОВ АФ “Вест Аудит”, ТОВ БКЦ “Візаві”, ТОВ 

Універсальна правничо-фінансова аутсорсингова 

компанія “Вікторія”, Обласне КП Консультативно-

інформаційний центр, МПП Київська філія АФ 

“Кронос”, ПП “Олтекс”, ТОВ Бухгалтерська фірма 

“Пріоритет”, МПП “Юнона”, МПП “Ярославна”. 

Проведений аналіз діяльності компаній, одним 

з видів послуг якої є надання ліцензованих ауди-

торських послуг, вказує на надання різного роду 

бухгалтерських послуг, зокрема: 

- аудит (перевірка фінансової звітності суб’єк-

тів господарювання відповідно до Закону України 

„Про аудит та аудиторську діяльність в Україні”. 

Аудит може бути обов’язковий (акціонерні това-

риства, страхові компаній, банки) та ініціативний 

(для інших суб’єктів господарювання)); 

- бухгалтерський облік (ведення бухгалтерсь-

кого обліку на основі договору аутсорсингу, тобто 

передача бухгалтерських функцій аудиторській 

компанії повністю, або за окремими об’єктами); 

- консультації (надання консультацій з питань 

бухгалтерського обліку окремих об’єктів, організа-

ції бухгалтерського обліку, фінансової, статистич-

ної, податкової соціальної звітності, податкових роз-

рахунків, розрахунків за Єдиним соціальним внес-

ком);  

- перевірка бухгалтерського обліку (перевірка 

правильності відображення в бухгалтерському обліку 

господарських операцій повністю або за окремими 

об’єктами, правильності складання звітності);  

- перевірка податкового обліку (перевірка пра-

вильності визначення бази оподаткування, застосу-

вання ставки відсотку, складання фінансової звіт-

ності, вчасності розрахунків за податками та збо-

рами);  

- податковий облік (ведення податкового облі-

ку, складання податкової звітності, захист клієнтів 

перед податковими органами).  

Виходячи з проведеного аналізу, всі без винят-

ку аудиторські фірми, які зареєстровані в Черні-

вецькій області, займаються такими видами діяль-

ності, як: у сфері бухгалтерського обліку та аудиту; 

у сфері права; консультування з питань комерцій-

ної дiяльностi та управління; у сфері iнжинiрингу; 

надання послуг підприємцям; операції з нерухомим 

майном та оренда.  

Проте з наведеного переліку та з ознайомлення 

з діяльністю даних компаній на основі оприлюдне-

них даних випливає, що їхні послуги не передба-

 

  

Поняття 

Екологічний аудит – це документально оформлений системний незалежний процес оцінки об’єкту 

екологічного аудиту, який включає збір та об’єктивну оцінку доказів для встановлення відповідності певних 

видів діяльності, заходів, умов, систем управління навколишнім природним середовищем та інформації за 

цими питаннями вимогам законодавства України про охорону навколишнього природного середовища та 

іншим критеріям екологічного аудиту. 

Екологічно-аудиторська діяльність включає проведення екологічного аудиту, а також організаційні, 

правові, методичні, консультаційні та інші види забезпечення 

Об’єкт аудиту – підприємства, організації, 

заклади, їх філіали та представництва або 

об’єднання, окремі виробництва, інші господарські 

об’єкти, системи управління навколишнім 

природним середовищем; інші об’єкти, передбачені 

законом 

Аудитор – особа, яка має компетентність для 
проведення аудиту. 
Група аудиту - один або декілька аудиторів, які 
проводять аудит при підтримці, якщо є необхідність, 
технічних експертів. 
Замовник аудиту – організація або особа, яка подає 
заявку на проведення аудиту 

Методична складова:  

Критерії аудиту – вимоги нормативно-правових актів з охорони навколишнього природного середовища, 

методики, рекомендації, організаційні вимоги, керуючись якими екологічний аудитор оцінює докази екологічного 

аудиту, проводить їх аналіз та готує висновки про об’єкт екологічного аудиту; 

Програма аудиту - один або декілька аудитів, запланованих на конкретний період часу та направлених на 

досягнення конкретної мети. 

План аудиту – опис видів діяльності та заходів з проведення аудиту.  

Дані аудиту – результати оцінки зібраних доказів аудиту на відповідність критеріям аудиту. 

Докази аудиту - документально зафіксована інформація про діяльність об’єкту аудиту, яка може бути 

перевірена. 

Висновок аудитора – професійна оцінка об’єкта екологічного аудиту, яка базується на доказах екологічного 

аудиту і є головною складовою звіту про екологічний аудит. Формується групою з аудиту в результаті 

розгляду всіх даних аудиту з урахуванням цілей аудиту 

  

Рис. 2. Складові екологічного аудиту 
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чають перевірки в ході аудиту соціальної та еколо-

гічної діяльності. Крім того, аудиторські компанії 

не мають відповідного кадрового забезпечення для 

надання послуг з консультування питань екологіч-

них та соціальних аспектів аудиту і бухгалтерсь-

кого обліку діяльності підприємств. 

Останнім часом з'явилися нові методики, тех-

нології, моделі, що можуть бути корисними в про-

цесі планування екологічної та соціальної діяльно-

сті підприємств і вироблення рекомендацій у ході 

проведення аудиту. Проте прийняття рішень керів-

ництвом підприємств у сфері стійкого розвитку 

здійснюється багато в чому інтуїтивно, у відриві 

від сучасних інформаційних технологій та мате-

матичних методів, здатних точно описувати еконо-

мічні, соціальні та екологічні процеси. Внаслідок 

цього управління господарською діяльністю під-

приємств у контексті стійкого розвитку є малоефек-

тивним. Крім того, в ході підтвердження достовір-

ності даних оприлюдненої фінансової звітності 

аудитори часто дають рекомендації, не враховуючи 

процеси соціальної, екологічної та економічної 

взаємодії як складових стійкого розвитку, через 

відсутність надійних інструментальних засобів і 

методик, що оцінюють такі процеси. 

Вивчивши точки зору вітчизняних та зарубіж-

них вчених, авторами виявлено, що на сьогодні 

існують підходи до перевірки фінансової звітності з 

урахуванням екологічних аспектів у межах еколо-

гічного аудиту. 

Виходячи з законодавчого забезпечення даного 

виду контролю, під екологічним аудитом можна ро-

зуміти незалежну перевірку дотримання підприєм-

ством екологічних норм і вимог. Необхідність пере-

віряти правильність складання фінансової звітності 

при екологічному аудиті в нормативних актах не 

встановлена. Екологічний аудит не є обов'язковим і 

більшість організацій його не проводить. 

Таким чином, екологічні питання діяльності під-

приємств сьогодні охоплює екологічний аудит, який 

регулюється Законом України „Про екологічний 

аудит”. Даний вид послуг є відносно новим та ще 

не відомим на ринку, проте його необхідність сьо-

годні є безсумнівною. Екологічний аудит вже став 

об’єктом наукового дослідження багатьох вітчиз-

няних вчених, серед яких Т. П. Галушкіна [6],                

С. І. Лебедевич [11], Л. І. Максимів [14, 15],                

А. А. Садеков [18], Т. П. Галушкіна Н. О. Хижнякова [6], 

І. Лимонова [12], Г. Нуоффер, Л. Ушарова [16],              

Г. П. Серов, С. Л. Байдаков [19], В. Я. Шевчук             

Ю. М. Саталкін, В. М. Навроцький [8], В. А. Борисова 

[4], А. П. Гетьман, С. В.Размєтаєв [7], Л. І. Максимів 

[14], В. Л. Сидорчук [20], А. Н. Чумак [21], Г. Г. Шмат-

ков [22], Т. П. Галушкіна [9], І. Потравний [17],                     

В. А. Борисова [3]. 

Основні положення даного виду послуг відпо-

відно до законодавства наведено на рис. 2. 

Щодо екологічного аудиту, який здійснюється 

відповідно до Закону України „Про екологічний 

аудит”, то даний вид послуг в Україні надають ли-

ше 3 компанії, які знаходяться в Донецькій, Одесь-

кій, Полтавській областях. Даними підприємствами 

є ПП Науково-промислова група “Еко-Інформ-Сер-

віс” (м. Полтава), ТОВ ЕСКО (Енергозберігаюча 

Сервісна компанія) “Системотехніка” (м. Одеса) та 

ТОВ “Український центр екологічного аудиту та 

страхування” (м. Донецьк).  Спектр послуг та видів 

діяльності, якими займаються дані компанії, відпо-

відно до установчих документів та оприлюднених 

даних подано у табл. 2. 

Таким чином, проаналізувавши особливості ді-

яльності підприємств, яким надано право прово-

дити екологічний аудит, можна спостерігати, що в 

видах діяльності зазначено надання бухгалтерських 

послуг та аудит. Це вказує на взаємозв’язок еколо-

гічного аудиту з власне аудитом як видом госпо-

дарського контролю – незалежного контролю ді-

яльності суб’єктів господарювання, та системою 

бухгалтерського обліку. 

Так, оцінка екологічної діяльності під час про-

ведення обов’язкового або ініціативного аудиту фі-

нансової звітності підприємств є одним з етапів, 

або ж результати такого аудиту можуть використо-

вуватися в ході здійснення екологічного аудиту як 

економічної основи такої перевірки.  

Соціальні ж аспекти враховуються лише при 

аудиті господарської діяльності, і то лише за умови 

оприлюднення таких показників у річних фінансо-

вих звітах. А, зважаючи на те, що фінансова звіт-

ність направлена на інвесторів та повинна відобра-

жувати прибутковість компанії, в даних показниках 

не були зацікавлені ні управління, ні власники, ні 

інвестори. Дані показники стали цікавити користу-

вачів лише в умовах, коли соціальний та екологіч-

ний фактори вийшли на перші позиції й займають 

вагоме місце в прийнятті рішень інвесторами, адже 

саме від них залежить довготривалість діяльності 

підприємства та її прибутковість.  

Таким чином, аудит соціальної та екологічної 

діяльності підприємства як інструмент стійкого роз-

витку потребує відповідного теоретичного обґрун-

тування організаційно-методичних положень.  

5. Методика аудиту соціальної та екологічної 

діяльності підприємства 

Аналіз розвитку теорії та практики аудиту по-

казує, що результат роботи аудитора повинен від-

повідати сучасним запитам користувачів звітності. 

Інтереси користувачів стосуються як сьогодення, 

так і майбутнього стану підприємства. Перевіряти 

дотримання принципу безперервності діяльності в 

осяжному майбутньому вимагають і стандарти 

аудиту. Витрати підприємств на попередження та 

усунення екологічних наслідків діяльності та пору-

шення соціальних стандартів роботи працівників 

істотно впливають на їх поточні фінансові резуль-

тати і на безперервність роботи в майбутньому.  

Відсутність методичного забезпечення аудиту з 

урахуванням екологічних аспектів діяльності підш-

товхує у аудиторів підвищити трудові витрати при 

перевірці діяльності підприємств з позиції соціаль-

ного та екологічного ефекту, збільшує ризик неви-

явлення загроз припинення діяльності через еколо-

гічні та соціальні ризики, стримує підвищення яко-

сті перевірок. 
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Тим не менше, існує проблема забезпечення ко-

ристувачів фінансової звітності достовірною інфор-

мацією про вплив екологічних та соціальних аспек-

тів діяльності на фінансовий стан підприємств. Для 

вирішення цієї проблеми пропонуємо підхід до за-

гального аудиту фінансової звітності, орієнтовано-

го на екологічні, соціальні та економічні взаємо-

зв'язки в господарському житті підприємства. Під-

хід спрямований на виявлення ризиків викривлення 

фінансової звітності, що є наслідком недоліків у 

бухгалтерському обліку екологічної, соціальної та 

економічної діяльності, і дозволяє розробити уні-

версальну методику перевірки підприємств. Пропо-

нований підхід застосуємо як до обов'язкового за-

гального аудиту, так і до ініціативного. 

Для виявлення ризиків викривлення звітності 

необхідно сегментувати фінансову звітність так, 

щоб виявити всі напрямки впливу екологічної та 

 
ПОПЕРЕДНЄ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА   1-й етап 

Визначення можливості впливу екологічних та соціальних аспектів діяльності на достовірність 

фінансової звітності, на основі вивчення особливостей галузевої належності підприємства, види 

діяльності, напрями використання трудових ресурсів та природних ресурсів, особливості забруднення 

навколишнього середовища та вплив на рівень життя населення регіону, наявність дозволів на викиди 

та джерела викидів  

Методи отримання інформації:  

- анкетування працівників; 

- спостереження за діяльністю підприє-

мства та технологією виробництва;  

- інспектування документів 

підприємства; 

- тести засобів внутрішнього 

контролю. 

ВИВЧЕННЯ ТА ОЦІНКА СИСТЕМИ ОБЛІКУ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ  

 

2-й етап 

Вивчення контрольного середовища на основі факторів:  

- стиль управління; 

- система управління соціальною  та екологічною 

діяльністю підприємства (екологічна та соціальна 

політика);  

- організаційна структура та відповідальність за 

дотримання соціальної та екологічної політики;  

- кадрова політика та компетентність в соціальні та 

екологічній діяльності; 

- документування та внутрішня звітність в розрізі 

соціальних та екологічних аспектів.  

Вивчення системи бухгалтерського обліку за 

складовими: 

- загальна організація бухгалтерського обліку 

екологічної та соціальної діяльності;  

- організація документування та 

документообігу, пов’язаних з операціями 

соціального та екологічного характеру;  

- організація аналітичного обліку в розрізі 

об’єктів соціальної та екологічної діяльності;  

- облік об’єктів соціальної та екологічної 

діяльності. 

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ СУТТЄВОСТІ З ЯКІСНОЇ ТОЧКИ ЗОРУ 

 

3-й етап 

Аналіз наявності або ризику виникнення фактів: 

- порушення законодавства в соціальній й екологічній сферах;  

- припинення діяльності ліцензій та дозволів на забруднення;  

- припинення діяльності через надмірний вплив на навколишнє природне середовище та 

порушення прав працівників та споживачів. 

Джерела інформації:  
Загальні дані: статистичні дані; публікації в ЗМІ, галузевих журналах; 

дані спостереження, огляду аудитора; пояснення робітників та інших 

компетентних третіх осіб; документи підприємства: екологічна 

політика, соціальна політика; екологічні паспорти; екологічна 

статистична звітність, соціальна звітність, декларації з податків та 

платежів екологічного характеру та звітність до фондів соціального 

страхування; акти екологічних порушень; плани природоохоронних 

заходів; проекти будівництва основних фондів соціальної та 

екологічної інфраструктури, очисних споруд, систем розміщення та 

утилізації відходів. 

 
 

Рис. 3. Етапи планування аудиту соціальної та екологічної діяльності 
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соціальної складової стійкого розвитку на показни-

ки звітності та на дотримання принципу безперерв-

ності діяльності. Для цього сегментація повинна 

відбуватися в розрізі об’єктів соціальної, економіч-

ної та екологічної діяльності підприємства.  

Виходячи з виділених об’єктів аудиту соціаль-

ної, екологічної та економічної діяльності, необхід-

ними є розшифровка статей звітності в поясню-

вальній записці суб’єкта господарювання і, відпо-

відно, результати перевірки в висновку аудитора. 

Методика аудиту фінансової звітності, орієн-

тованого на економічні, соціальні та екологічні 

зв’язки в господарському житті, - це сукупність 

спеціальних прийомів, методів, що дозволяють 

оцінити вплив екологічної та соціальної складових 

діяльності підприємства на показники його фінан-

сово-господарської діяльності, що відображаються 

у фінансовій звітності для обґрунтування думки 

про ступінь достовірності фінансової звітності під-

приємства, що має у своїй діяльності негативний 

вплив на навколишнє середовище та використовує 

значні трудові ресурси, про можливість підконт-

рольного підприємства продовжувати свою діяль-

ність у найближчому майбутньому. 

Пропонуємо наступну послідовність методики 

аудиту економічних та соціальних складових діяль-

ності підприємства: 

- планування; 

- перевірка по суті; 

- результативний етап. 

Фактично методика аудиту полягає в озна-

йомленні аудитора з діяльністю підприємства (міс-

це на ринку, галузеві особливості, репутація, осно-

ви виробничого процесу, напрями організації 

управління, бухгалтерського обліку, економічного 

аналізу та внутрішнього контролю); визначення та 

характеристика негативного впливу виробничих 

процесів підприємства на навколишнє природне 

середовище та напрями соціальної політики щодо 

працівників підприємства; вивчення та оцінка сис-

теми внутрішнього соціального і екологічного кон-

тролю, визначення якісних характеристик суттєво-

сті; процедури перевірки об’єктів соціальної та еко-

логічної діяльності; напрями розкриття інформації 

про дані складові в висновку аудитора.  

Розглянемо особливості кожного з зазначених 

етапів аудиту екологічної та соціальної діяльності 

підприємства.  

Перший етап планування аудиту полягає в 

ознайомленні з діяльністю, вивченні організації 

внутрішнього контролю та бухгалтерського обліку. 

Основні складові даного процесу вказані на рис. 3. 

Для досягнення мети етапу попереднього пла-

нування аудиту в внутрішньо-фірмових стандартах 

аудиту в аудиторській компанії необхідним є пе-

редбачення: 

- переліку нормативних правових актів, що ви-

користовуються при аудиті екологічної та соціаль-

ної діяльності підприємства; 

- анкети попереднього вивчення екологічних аспек-

тів діяльності, зручність практичного застосування 

якої полягає в утриманні в одному документі пи-

тань для вивчення особливостей діяльності, та 

основних нормативних документів, що регулюють 

кожен з видів забруднення; 

- класифікації галузей екологічним ризиком за 

видами забруднення із зазначенням коду по класи-

фікатору видів економічної діяльності (КВЕД). 

Наступним етапом аудиту екологічної та со-

ціальної діяльності підприємств є перевірка по суті. 

Даний етап містить наступні блоки:  

1. Аудит установчих документів. 

2. Аудит екологічної, соціальної та економічної 

політики; 

3. Аудит облікової політики підприємства. 

4. Аудит об’єктів соціальної та екологічної та 

соціальної діяльності підприємства (необоротних 

активів соціального та екологічного призначення 

(1-й клас рахунків бухгалтерського обліку, розділ 1, 

форми 1 “Баланс”), запасів для забезпечення соці-

альної та екологічної діяльності (2-й клас рахунків, 

форми 1 “Баланс”), грошові кошти та їх еквіва-

ленти, призначені для забезпечення екологічної та 

соціальної діяльності (3-й клас рахунків, форми 1 

“Баланс”, форма 3 “Звіт про рух грошових кош-

тів”), власний капітал та забезпечення соціальної  

та екологічної діяльності (4-й клас рахунків, фор-

ми 1 “Баланс”, форма 4 “Звіт про власний капітал”), 

довгострокові зобов’язання за екологічними та 

соціальними процесами (5-й клас рахунків, форми 1 

“Баланс”), короткострокові зобов’язання (6-й клас 

плану рахунків, форми 1 “Баланс”), екологічні та 

соціальні витрати (9-й клас рахунків, форма 2 “Звіт 

про фінансові результати”), екологічні та соціальні 

доходи та фінансові результати (7-й клас рахунків, 

форма 2 “Звіт про фінансові результати”). 

Основні процедури перевірки наведено в блок-

схемі на рис. 4. 

Екологічні об’єкти аудиту є складовими більш 

широких об’єктів аудиту: основні засоби соціаль-

ного та екологічного призначення - частина всіх 

основних засобів підприємства, яке перевіряється, 

екологічні та соціальні витрати – входять до складу 

собівартості продукції та включаються до складу 

витрат періоду, соціальне та екологічні зобов’яза-

ння - частина всіх розрахунків з кредиторами та 

бюджетом. До об’єктів аудиту соціальної та еколо-

гічної діяльності підприємства застосовуються всі 

стандартні, добре відомі процедури перевірки в за-

гальному порядку. В запропонованій методиці пе-

ревірки визначені особливі процедури перевірки, 

які проводяться на основі встановлених у договорі 

положень.  

Запропоновану методику аудиту фінансової звіт-

ності, орієнтовану на стійкий розвиток підприємств, 

можна використовувати як при пооб’єктному ауди-

ті, так і при циклічному підході до організації ауди-

торської перевірки. Для цього сегментуються цикли 

фінансово-господарської діяльності підприємства, 

визначаються операції господарського життя, по-

в’язані з екологічними аспектами діяльності. 
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Заключним та останнім етапом аудиту еколо-

гічної та соціальної діяльності є результативний, 

тобто формування аудиторської думки про стан 

діяльності підприємства. Так, важливою може бути 

наступна інформація, яку вважаємо за необхідне 

розкривати в висновку аудитора та пояснювальній 

записці до річної фінансової звітності: 

1. Обов'язкова інформація: про наявність еко-

логічних та соціальних аспектів у діяльності під-

приємства; припинення діяльності у зв'язку з її еко-

логічною небезпекою або соціальними факторами. 

2. Додаткова інформація за екологічними та 

соціальними складовими бухгалтерського обліку 

(оборотні та необоротні активи, фонди та забезпе-

чення екологічної та соціальної діяльності, еколо-

гічні та соціальні зобов’язання, екологічні та соці-

альні витрати і доходи, фінансові результати від 

екологічної та соціальної діяльності, витрати та до-

ходи надзвичайної діяльності). 

3. Додаткова інформація, що характеризує 

екологічний імідж компанії (ступінь негативного 

впливу на навколишнє середовище, використання 

трудових ресурсів, характеристика екологічної та 

соціальної політики підприємства). 

Таким чином, запропонована методика дозво-

ляє отримати об’єктивну інформацію про еколо-

гічну складову фінансової звітності. У методиці на-

ведена чітка послідовність прийомів проведення 

перевірки. Методика є універсальною для перевір-

ки підприємств різної направленості. 

6. Висновки 

Аналізуючи сучасні тенденції економічного 

розвитку, зокрема підприємств, ми прийшли до 

висновку про необхідність трансформації теоретич-

них та практичних аспектів аудиту, адже результа-

ти роботи аудитора повинні відповідати сучасним 

запитам користувачів звітності. Інтереси користу-

вачів стосуються як сьогодення, так і майбутнього 

стану підприємства, на що направлена концепція 

стійкого розвитку. Перевіряти дотримання принци-

пу безперервності діяльності в осяжному майбут-

ньому вимагають і стандарти аудиту. Діяльність 

підприємства в соціальному та екологічному напря-

мах повинні перевірятися з метою виявлення від-

хилення та прийняття відповідних управлінських 

рішень для забезпечення стійкого розвитку.  

Відсутність методичного забезпечення аудиту з 

урахуванням екологічних аспектів діяльності спри-

чиняє у аудиторів підвищені трудові витрати при 

перевірці діяльності підприємств з позиції соціаль-

ного та екологічного ефекту, збільшує ризик не-

виявлення загроз припинення діяльності через еко-

логічні та соціальні ризики, стримує підвищення 

якості перевірок. Крім того, невирішеною є проблема 

забезпечення користувачів фінансової звітності 

достовірною інформацією про вплив екологічних та 

соціальних аспектів діяльності на фінансовий стан 

підприємств. З метою вирішення вказаної проблеми 

запропоновано підхід до аудиту фінансової звітно-

сті, орієнтованого на екологічні соціальні та еконо-

мічні взаємозв'язки в господарському житті підпри-

ємства. Запропонований підхід передбачає послі-

довність перевірки економічних та соціальних 

складових діяльності підприємства: планування; 

перевірка по суті; результативний етап. 

В межах кожного етапу розроблено комплекс 

процедур. Зокрема, планування передбачає застосу-

вання трьох етапів: попереднє ознайомлення з ді-

яльністю підприємства (вивчення особливостей 

економічної діяльності, вплив соціальних та еколо-

гічних факторів на діяльність підприємства), вивче-

ння на оцінка системи бухгалтерського обліку та 

внутрішнього контролю (визначаються особливості 

облікового відображення об’єктів соціальної і еко-

логічної діяльності та їх контролю), визначення рів-

ня суттєвості впливу соціальних та екологічних чи-

нників на результативність діяльності підприєм-

ства.  

Удосконалено методику перевірки бухгалтерсь-

кого обліку соціальної та екологічної діяльності на 

основі розробленої блок-схеми. Запропонована ме-

тодика включає в себе 9 взаємопов’язаних блоків, 

які охоплюють аудит установчих документів на 

предмет наявності положень екологічної та соці-

альної політики, аудит соціальної та екологічної 

політики, аудит облікової політики на предмет зак-

ріплення положень з обліку об’єктів соціальної і 

екологічної діяльності та аудит окремих об’єктів 

бухгалтерського обліку і надзвичайної діяльності.  

З метою представлення результатів аудиту для 

потреб різних користувачів запропоновано струк-

туру пояснювальної записки до аудиторського вис-

новку: обов'язкова інформація (про наявність еко-

логічних та соціальних аспектів у діяльності під-

приємства; припинення діяльності у зв'язку з її еко-

логічною небезпекою або соціальними факторами), 

додаткова інформація за екологічними та соціаль-

ними складовими бухгалтерського обліку (оборотні 

та необоротні активи, фонди та забезпечення еколо-

гічної та соціальної діяльності, екологічні та со-

ціальні зобов’язання, екологічні та соціальні вит-

рати і доходи, фінансові результати від екологічної 

та соціальної діяльності, витрати та доходи надзви-

чайної діяльності), додаткова інформація, що ха-

рактеризує екологічний імідж компанії (ступінь не-

гативного впливу на навколишнє середовище, ви-

користання трудових ресурсів, характеристика еко-

логічної та соціальної політики підприємства). 
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ГОРІН І. І. – асп. кафедри фінансів та кредиту Львівської комерційної академії 

ГРИМАК А. В. – к.е.н., доц. кафедри теоретичної та прикладної економіки Львівського 

державного університету внутрішніх справ 

ГРУЩИНСЬКА Н. М. – к.е.н., доц., ст. науковий співробітник відділу глобальних систем 

сучасної цивілізації Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України 

ДАВИДЮК Т. В. – проф. кафедри бухгалтерського обліку Житомирського державного 

технологічного університету  

ДЕМ’ЯНЧУК Ю. І. – асп. кафедри міжнародних економічних відносин Львівської комерцій-

ної академії 

ДЕМЧИШИН М. Я. – к.е.н., доц. кафедри економетрії та статистики Львівської 

комерційної академії 

ДРАБОВСЬКИЙ А. Г. – к.е.н., доц., здобувач кафедри економічної теорії Львівської 

комерційної академії 

ДУБОВОЙ О. Ф. – здобувач кафедри економічної теорії Львівської комерційної академії 

ДЯДІН А. С.–  асп. Харківського державного університету харчування та торгівлі 

ЄВДОКИМОВ В. В. – д.е.н., доц., проф. кафедри бухгалтерського обліку, проректор з нау-

ково-педагогічної роботи та соціального розвитку Житомирського державного техно-

логічного університету 

http://www.google.com.ua/url?q=http://donntu.edu.ua/&sa=U&ei=SVNsT-z7MIKgOrC1gYEG&ved=0CBUQFjAA&usg=AFQjCNGwuxXesQpK2HOxXqwPjAbv2IoMdw
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ЗАХАРЧУК Ю. В. – асп. кафедри фінансів  Львівської комерційної академії 

ІВАНОЧКО С. С. – асп.  кафедри економічної теорії Львівської  комерційної академії. 

ІВАНЧЕНКО Г. В. – асп. кафедри економічної теорії Львівської комерційної академії 

ІЛЬЧИШИН С. М. – здобувач кафедри економічної теорії Львівської комерційної академії 

КИРИЛЮК Є. М. – к.е.н., доц., докторант кафедри політичної економії обліково-еконо-

мічних факультетів Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана 

КИРПАТЕНКО В. М. – к.е.н., доц. кафедри банківської справи Львівської комерційної 

академії 

КОВЕРСЬКИЙ М. – доктор економіки факультету менеджменту і управління (Вища шко-

ла менеджменту і управління в м. Замость, Польща ) 

КОЛЯНКО О. В. – к.е.н., доц. кафедри менеджменту Львівської комерційної академії 

КОРЯГІН М. В.– к.е.н., доц. кафедри бухгалтерського обліку Львівської комерційної академії 

КОСТАК З. Р. –  к.е.н., асист. кафедри банківської справи Львівської комерційної академії 

КОСТЕНКО А. В. – к.ф-м.н., доц. кафедри програмних засобів інформатики Львівської 

комерційної академії 

КОСТИРКО В. С. – к.ф-м.н., доц. кафедри програмних засобів інформатики Львівської 

комерційної академії 

КОТ О. В. – к.е.н., доц. Харківського державного університету харчування та торгівлі 

КОЦУПЕЙ В. М. – к.е.н., доц. кафедри менеджменту Львівської комерційної академії 

КОШКАРОВ В. С.– здобувач кафедри економічної теорії Львівської комерційної академії 

КОШКАРОВ С. А. – доц., директор Чернівецького кооперативного коледжу 

КУЛЕШІР В. В. – здобувач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського 

національного університету ім. І. Франка 

КУЛІЙ-ДЕМ’ЯНЮК Ю. В. – асп. кафедри економіки підприємств і соціально-трудових 

відносин Подільського державного аграрно-технічного університету  

КУНДИРЕВИЧ В. П. – здобувач кафедри міжнародного менеджменту Київського націо-

нального економічного університету ім. В. Гетьмана 

ЛАГОВСЬКА О. А. – викл. кафедри бухгалтерського обліку Житомирського державного 

технологічного університету  

ЛЕГЕНЧУК С. Ф. – к.е.н., доц., в.о. зав. кафедри аналізу і статистики Житомирського 

державного технологічного університету 

МАКАРОВ Б. А. – начальник відділу сертифікації систем якості Донецького науково-

виробничого  центру стандартизації, метрології та сертифікації  

Макарук Ф. Ф. – ст. викл. кафедри бухгалтерського обліку  Львівської комерційної академії  

МАРЦЕНЮК Р. А. – асп. кафедри бухгалтерського обліку Львівської комерційної академії  

МАЦЕРА С. М. – асп. кафедри економічної теорії Львівської комерційної академії 

МЕЛЬНИКОВ А. М. – к.т.н.,  доц. Національного гірничого університету 

МИРОНОВ Ю. Б.–  ст. викл. кафедри менеджменту Львівської комерційної академії 

МІЗЮК Б. М. – д.е.н., проф., зав. кафедри інформаційних систем у менеджменті Львівської 

комерційної академії 

МОСКВА М. Г. – к.е.н., асист. кафедри історії України та економічної теорії Львівського 

національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій  ім. С. З. Гжицького 

НАКОНЕЧНИЙ Б. В. – ст. викл. кафедри менеджменту, маркетингу та підприємництва 

Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка 

ОДРЕХІВСЬКИЙ М. В.– д.е.н., доц., зав. кафедри економічної кібернетики та інноватики 

Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка 
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ОЗЕРАН А. В. – к.е.н, доц., докторант Київського національного економічного університету 

ім. В. Гетьмана 

ОЗЕРАН Н. М. – викл. Львівського кооперативного коледжу економіки і права 

ОХРАМОВИЧ О. Р. – д.е.н., доц  кафедри бухгалтерського обліку Київського національного 

економічного університету ім.. В. Гетьмана 

ПЕРЕПЬОЛКІНА О. О. –  к.е.н., доц. кафедри економічної теорії Львівської комерційної 

академії 

ПОПІТІЧ Т. В. – асист. кафедри бухгалтерського обліку Львівської комерційної академії 

ПРИЦЮК Л. А. – асп. кафедри комерційної діяльності та підприємництва Львівської 

комерційної академії 

РУТАР Т. С. – здобувач кафедри міжнародних економічних відносин Львівської комерційної 

академії 

САЮК Б. О. – ст. викл. кафедри правознавства ННІ менеджменту адміністрування та 

права Вінницького національного аграрного університету  

СВІНЦОВ О. М. – д.е.н., доц., зав. кафедри менеджменту, маркетингу та підприємництва 

Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка 

СЕДЛИК О. В. – асп. кафедри міжнародних економічних відносин Львівської комерційної 

академії 

СКІРКА Н. Я. – к.е.н., ст. викл. кафедри менеджменту, маркетингу та підприємництва 

Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка 

СКЛЯР І. Д. – к.е.н., доц. кафедри фінансів Сумського державного університету 

СОБКО Н. Б. – асп. Національного гірничого університету 

СОПКО В. В. – д.е.н., проф., зав. кафедри обліку, аналізу і аудиту Університету економіки 

та права «КРОК» 

СТЕЦИК А. Р. –здобувач кафедри економічної теорії Львівської комерційної академії 

СТЕЦІВ Ю. А. – асп. кафедри економічної теорії Львівської  комерційної академії 

ТАНЧАК Я. А. – асп. Львівської державної фінансової академії 

ТІМОФЄЄНКО Л. П. – здобувач кафедри фінансів та банківської справи Дніпропетровсь-

кого університету ім. А. Нобеля 

ТОЛОПКА Н. Б. – асп. кафедри економіки підприємства Львівської комерційної академії 

ТРУТ О. О. – к. е. н., доц. кафедри менеджменту Львівської комерційної академії 

ФЕДОРЧУК О. М. – к.е.н., доц. кафедри агробізнесу та права Херсонського державного 

аграрного університету 

ЦВАЙГ Х. І. –  к.е.н., доц. кафедри теоретичної та прикладної економіки Львівського дер-

жавного університету внутрішніх справ 

ЦИГАН Р. М. – ст. викл. кафедри обліку, аналізу і аудиту Кременчуцького національного 

університету ім. М. Остроградського 

ЧАБАНЮК О. М. – к.е.н., доц. кафедри бухгалтерського обліку Львівської комерційної 

академії  

ШКОДКІНА Ю. М. – асп., асист. кафедри фінансів Сумського державного університету 

ШПАКОВСЬКИЙ А. О. – асп. кафедри банківської справи Львівської комерційної академії 

ШТАЛЬ Т. В. – к.е.н., доц., докторант Харківського державного університету харчування 

та торгівлі 
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