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ТЕОРЕТИЧНИЙ ДИСКУРС СУТНОСТІ ТА СТАНОВЛЕННЯ ВЧЕННЯ  
ПРО ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ГАЛУЗІ У ВІДКРИТІЙ ЕКОНОМІЦІ

У статті розглянуто проблему місця та ролі економічної безпеки галузі у функціонуванні відкритої економіки 
та з’ясовано, що в епоху глобалізації галузям належить функція формування конкурентного середовища. Вста-
новлено зв’язок між безпекою галузі та держави, оскільки галузі з високим рівнем економічної безпеки проду-
кують стабільні надходження до державного бюджету, сприяють зайнятості та конкурентоспроможності 
експорту. Для галузей із домінуванням іноземного капіталу приймаюча країна є сировинною базою, тому мета 
представників галузі полягає у підвищенні рівня власної безпеки та безпеки країни базування. Встановлено, що 
загрозами безпеці галузей економіки є експлуатація виробництв низького технологічного укладу, брак ресурсів 
для модернізації виробництв, тому запропоновано вимірювати економічну безпеку галузі через параметри 
конкурентоспроможності, технологічного розвитку та внеску у формування безпеки держави.

Ключові слова: економічна безпека галузі, конкурентоспроможність, глобалізація, галузь, вид економічної 
діяльності.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС СУЩНОСТИ И СТАНОВЛЕНИЯ УЧЕНИЯ  
ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОТРАСЛИ В ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКЕ

Денисов О.Е. 

В статье рассмотрена проблема места и роли экономической безопасности отрасли в функционировании 
открытой экономики и установлено, что в эпоху глобализации отраслям принадлежит функция формирования 
конкурентной среды. Установлена связь между безопасностью отрасли и государства, так как отрасли с высо-
ким уровнем экономической безопасности производят стабильные поступления в государственный бюджет, 
способствуют занятости и конкурентоспособности экспорта. Для отраслей с преобладанием иностранного 
капитала принимающая страна является сырьевой базой, поэтому цель представителей отрасли заключается 
в повышении уровня собственной безопасности и безопасности страны базирования. Определено, что угро-
зами безопасности отраслей экономики являются эксплуатация производств низкого технологического уклада, 
нехватка ресурсов для модернизации производств, поэтому предложено измерять экономическую безопасность 
отрасли, используя параметры конкурентоспособности, технологического развития и вклада в формирование 
безопасности государства.

Ключевые слова: экономическая безопасность отрасли, конкурентоспособность, глобализация, отрасль, вид 
экономической деятельности.

THEORETICAL DISCOURSE OF THE NATURE AND FORMATION OF THE DOCTRINE  
OF ECONOMIC SECURITY IN THE OPEN ECONOMY

Denisov О. 

The article deals with the problem of the role of economic security of the industry in the functioning of an open economy. 
It is revealed that in the era of globalization industries have functions of forming a competitive environment. The connec-
tion between industry and state security has been established. Industries with a high level of economic security generate 
stable revenues to the state budget, promote employment and export competitiveness. For sectors with domination of foreign 
capital, the host country is a raw material base, so the goal of industry representatives is to increase the level of their own 
security and security of the host countries. It was established that the threats to the security of the Ukrainian industries are 
the exploitation of low-technological plants, lack of resources for the modernization of production. It is proposed to measure 
the economic safety of the industry through the parameters of competitiveness, technological development and contribution 
to the formation of state security.

Keywords: economic safety of industry, competitiveness, globalization, branch, type of economic activity.

Постановка проблеми. Економічну безпеку (далі – 
ЕБ) із позиції її об’єктів та джерел виникнення загроз 
категоризують за макро-, мікро-, мезорівнем і рівнем 

особистості. Економічна безпека галузі поряд з ЕБ 
регіону, території, виробничого комплексу належить 
до мезорівня. Проблематика ЕБ галузі є малодослі-
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дженою, проте об’єктивно важливою через значну 
відкритість національних ринків, домінування інозем-
них компаній на них, посилення процесів економічної 
інтеграції та глобалізації. Забезпечення економічної 
безпеки структуроутворюючих галузей національного 
господарства, ефективне та результативне їх функціо-
нування у глобальному економічному просторі, висо-
кий рівень конкурентоспроможності та значимості 
галузей на світовому ринку уможливлять формування 
високого рівня ЕБ держави, підприємств та особис-
тості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вне-
сок у наукові дослідження змісту та ролі економічної 
безпеки галузі здійснили провідні вчені Т.Г. Василь-
ців [1], В.В. Зубарєв [2], О.І. Захаров, В.С. Сідак [4], 
О.Є. Користін [5], С.М. Лаптєв, І.П. Мігус [9]. Теоре-
тико-методологічні та прикладні аспекти класифікації 
та функцій галузі відображені у працях С.В. Мочерного 
[6], Л. Лозовського, Б. Райзберга, Е. Стародубцевої 
[10]. Попри наявність великої кількості наукових праць 
із питань взаємозв’язку об’єктів ЕБ та їх взаємовп-
ливу потребує поглибленого дослідження ЕБ галузі як 
структурної одиниці мезорівня, яка піддається впливу 
процесам економічної глобалізації. 

Постановка завдання. Метою дослідження є 
систематизація дефініцій і сутнісних характеристик 
понять галузі та економічної безпеки галузі, окрес-
лення основних загроз ЕБ галузі, що пов’язані з інте-
грацією та глобалізацією світогосподарських зв’язків. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Регла-
мент Європарламенту та Ради трактує галузь як сукуп-
ність підприємств, які виготовляють однорідну про-
дукцію чи надають однорідні послуги й мають спільні 
ознаки виробничо-господарської діяльності. Галузь є 
макроекономічною категорією народного господарства 
та вважається мезорівнем економічної системи.

У ст. 260  Господарського кодексу України та ста-
тистичних класифікаціях термін «галузь» визначено 
як сукупність усіх виробничих одиниць, які здійсню-
ють переважно однакові чи подібні види економічної 
діяльності. Таким чином, законодавство трактує галузь 
як вид економічної діяльності. Проте подібність видів 
економічної діяльності не є чітко визначеною, а термін 
«галузь» розглядається як у більш загальному, так і в 
конкретному контексті, саме тому доцільним є вжи-
вання саме терміну «галузь», а не терміну «вид еко-
номічної діяльності», що значно розширює концепту-
альні межі предмету наукового дослідження.

Згідно з Національним класифікатором видів еконо-
мічної діяльності ДК 009:2010, найбільш узагальнені 
угрупування видів економічної діяльності на рівні сек-
цій КВЕД визначають такі основні галузі (секції) еконо-
міки: сільське господарство, лісове та рибне господар-
ство; переробна промисловість, добувна промисловість, 
розроблення кар’єрів та інша промисловість; будівни-
цтво; оптова, роздрібна торгівля, транспорт  та ін. 

Національну класифікацію видів економічної 
діяльності гармонізовано з Міжнародною стандарт-
ною галузевою класифікацією усіх видів економічної 
діяльності (ISIC,REV.4-2008) та з Класифікацією видів 
економічної діяльності Європейського Союзу (NACE, 
Rev. 2-2006). Діюча класифікація видів економічної 
діяльної містить чотири основні рівні: секції (галузі), 
розділи, групи та класи, що є ідентичним базовій між-

народній статистичній Класифікації видів економічної 
діяльності EC- NACE.

Економічна діяльність визначається як процес 
виробництва продукції товарів та послуг, що здійсню-
ється з використанням первинних ресурсів: сировини, 
матеріалів, устаткування, робочої сили, технологічних 
процесів, тощо. Економічну діяльність характеризу-
ють витрати на виробництво, процес виробництва та 
випуск продукції. Основним видом економічної діяль-
ності є той вид діяльності об’єкта, на який припадає 
найбільший внесок доданої вартості.

В Економічному словнику зазначається, що «галузь 
є сукупністю підприємств та виробництв, які характе-
ризуються  загальністю продукції, що виробляється; 
технологіями, що застосовуються; та потребами, які 
задовольняються» [10]. Відповідно до цього визна-
чення, основними галузевими ознаками є випуск пев-
ної продукції, її виробництво та  збут. В Економічній 
енциклопедії зазначаються базові галузі як вид еконо-
мічної діяльності, зростання і розвиток яких визначає 
економічне зростання регіонів і міст. До базових галу-
зей, як правило, належать ті, які експортують товари та 
послуги [6], за цим же джерелом визначаються пере-
дові галузі як низка ключових галузей, розвиток та 
взаємодія яких створює стимули для зростання всього 
народного господарства. Найважливішими характе-
ристиками таких галузей є впровадження нових та 
складних технологій, використання передових досяг-
нень науки й техніки, створення значної кількості про-
дукції для інших галузей тощо [6]. У цьому контексті 
етимологія поняття «галузь» базується на техніко-тех-
нологічних характеристиках галузі та її ролі у зрос-
танні національної економіки. 

Підприємства однієї галузі характеризуються одна-
ковим економічним призначенням продукції, однотип-
ністю сировини та матеріалів, що використовуються 
ними у процесі виробництва, побудовою технологіч-
них процесів, схожістю технічних баз виробництва, 
кваліфікацією та спеціалізацією кадрових ресурсів та 
умов праці, задіяними інтелектуальними ресурсами, 
рівнем технологічності процесів виробництва.

У структурі національної економіки кожної країни 
є також глобальні галузі промисловості. Це галузі, в 
яких стратегічні позиції конкурентів на даному геогра-
фічному та національному ринках визначаються їхніми 
загальними глобальними позиціями, що є для еконо-
міки країни стратегічними, і продукцією, яка не тільки 
задовольняє потреби внутрішнього ринку країни, а й 
представляє її на зовнішньоекономічних ринках.

Ознаками приналежності підприємств до певної 
галузі є:

‒  наявність сукупності однорідних самостійних 
підприємств різної форми власності;

‒  однорідність вхідної сировини, ресурсів, мате-
ріалів;

‒  єдність споживчого та економічного призна-
чення виготовленої продукції;

‒  схожість, типовість процесу та технології вироб-
ництва продукту;

‒  специфіка  матеріально-технічної бази, що має 
певну спеціалізацію, за типологією машин, облад-
нання, устаткування;

‒  специфіку кадрового ресурсу, що необхідний 
для забезпечення виробничого процесу.
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Підприємства групуються в галузі за певними 
видами продукції, що вони випускають, чи схожістю 
технологічного процесу. Отже, галуззю є сукупність 
організацій, підприємств, компаній, що об’єднані між 
собою за певним спільними функціями, виробничими 
та невиробничими ознаками: однотипністю чи схо-
жістю продукції, технології її виробництва та застосу-
ванням подібних видів матеріалів та сировини, а також 
напрямом задоволення потреб споживачів. 

Важливим у формуванні поняття економічної без-
пеки галузі є розуміння її структури, що являє собою 
склад, взаємозв’язок та співвідношення окремих 
виробництв у рамках галузі та процесів, що протіка-
ють між ними та між підприємствами різних галузей. 
Прогресивність галузі визначається станом та рів-
нем технологій, що використовуються нею у процесі 
виробництва певного виду продукції, та впроваджен-
ням ефективних методів використання ресурсів, форм 
організації праці, контролю якості продукції та про-
цесів виробництва. Фактори, що впливають на форму-
вання галузі, представлено на рис. 1.

Галузева структура є найбільш продуктивною, 
якщо вона ефективно використовує матеріальні, енер-
гетичні, кадрові та природні ресурси та впроваджує 
сучасні високотехнологічні методи організації вироб-
ничого процесу з використанням передових про-
цесних та технологічних інновацій. Значною мірою 
на розвиток галузі впливають процеси спеціалізації, 
диференціації, кооперації та інтеграції виробництва, 

які призводять до виникнення стійких виробничих 
зв’язків підприємств як у межах самої галузі, так і на 
міжгалузевому рівні. Галузі України розвиваються в 
межах економічного потенціалу України з використан-
ням природних, матеріальних та трудових ресурсів. 
Так, потенціал природних ресурсів України становить 
понад 200 видів корисних копалин,  5% запасів міне-
ральної сировини світу; земельні ресурси: 70% наявної 
площі – сільськогосподарські угіддя, родючий ґрунт та 
багатий природно-рекреаційний потенціал. 

Незважаючи на досить потужну ресурсно-сиро-
винну базу для забезпечення ефективного зростання, 
галузям країни не вистачає фінансових, енергетичних, 
необхідної якості та обсягу кадрових ресурсів. Основні 
загрози економічній безпеці країни та розвитку її галу-
зей лежать у площині несвоєчасного та недостатнього 
темпу здійснення економічних реформ. В основних 
галузях економіки країни до цього часу переважають 
матеріаломісткі, енергоємні та екологічно небезпечні 
технології. Низька якість продукції, відсутність упро-
вадження сертифікації та контролю якості продукції 
та процесів її виробництва роблять продукцію галузей 
неконкурентоспроможною не тільки на зовнішньому, а 
й на внутрішньому ринку. 

XXI ст. – це ера формування єдиного глобального 
ринку, де конкурентне середовище формують не кра-
їни, а галузі. Оскільки економічні інтереси бізнесу 
стають більш пріоритетними, ніж національні інтер-
еси держави, то відбувається трансформація самих 

Рис. 1. Фактори, що впливають на формування галузі
Джерело: сформовано автором на основі [2–4]
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небезпек та загроз національним інтересам країн 
світової спільноти. На нашу думку, глобалізація та 
рівень розвитку тієї чи іншої галузі у контексті еконо-
мічної безпеки мають певний дуалізм. З одного боку, 
рівень конкурентоспроможності та розвитку галузі 
у світовому просторі забезпечує певну стабільність 
надходжень до бюджету країни, чим підвищує рівень 
економічної стабільності та економічної безпеки 
країни. З іншого боку, виробничою основою галузі 
можуть бути підприємства, що належать міжнарод-
ним фінансово-промисловим групам та транснаціо-
нальним корпораціям, що розміщують свої підприєм-
ства на теренах різних країн і для яких пріоритетом 
виступають не інтереси певної країни та її мезорівня, 
а інтереси окремих власників міжнародних компаній, 
для яких країни є лише базами постачання сировин-
них та кадрових ресурсів. У такому разі структурні 
елементи галузей стають додатковими джерелами 
небезпек та загроз національним інтересам  країни та 
її економічній безпеці.

Динаміка впливу зовнішньоекономічних чинників 
на стан економічної безпеки посилюється внаслідок 
активізації інтеграційних та глобалізаційних процесів 
у світовому економічному середовищі та активного 
інтеграційного руху України в Європейське Співто-
вариство. Глобалізація характеризується об’єднанням 
різних видів ринків (фінансових, товарних, послуг, 
інформації, трудових ресурсів та ін.). Це процес роз-
витку стійких зв’язків між національними економі-
ками окремих країн, у результаті якого вони стають 
органічною частиною світового господарства [4]. Зна-
чна частина науковців тісно пов’язує стан та рівень 
економічної безпеки галузі з процесами інтеграції та 
глобалізації та визначає особливу роль конкурентоз-
датності як основного чинника в забезпеченні її еконо-
мічної  безпеки. Незважаючи на загальний позитивний 
вплив інтеграції та глобалізації на розвиток економіки 
країни, цей процес пов’язаний із виникненням та дією 
додаткових загроз економічній безпеці, пов’язаних із 
факторами зовнішньоекономічного  середовища. 

За Методикою розрахунку рівня економічної без-
пеки України [8] загрозами економічній безпеці Укра-
їни є сукупність наявних та потенційно можливих 
явищ і чинників, що створюють небезпеку для реалі-

зації національних інтересів в економічній сфері. На 
думку І.П. Мігус, загрози являють собою певну подію, 
що впливає на діяльність суб'єктів господарювання [9]. 
За визначенням Т.Г. Васильців загрози є сукупністю 
умов і факторів, які створюють небезпеку для реаліза-
ції економічних інтересів, які, своєю чергою, можуть 
створювати різноманітні ризики [1]. Отже, загрози еко-
номічної безпеки галузі можна визначити як сукупність 
умов подій та факторів, які створюють небезпеку для 
реалізації економічних інтересів підприємств галузі.

Загалом загрози економічній безпеці галузі можна 
класифікувати за такими параметрами (табл. 1).

Значними загрозами економічній безпеці галузі 
є високий рівень сегментування сучасного світового 
ринку, оскільки виробництво високотехнологічної про-
дукції та високий рівень виробництва є перевагами 
підприємств високорозвинених країн, так званих країн 
«золотого мільярду», водночас ринок сировинних 
ресурсів, у тому числі природних, мінеральних та тру-
дових ресурсів, закріплено за країнами, що розвива-
ються та мають недостатній рівень економічного роз-
витку. Значною мірою таке економічне розмежування 
підтримується розповсюдженням та дією транснаціо-
нальних корпорацій (ТНК), що значно монополізують 
зовнішні ринки та мають домінуючий вплив на діяль-
ність галузей не тільки окремих країн, а й загального 
світового економічного простору, особливо у разі 
виходу окремих підприємств відповідних галузей на 
зовнішні ринки.

На думку провідних науковців [2; 3], у світі відбу-
ваються процеси значного уповільнення науково-тех-
нічного розвитку внаслідок дії розвинених країн, що 
штучно продовжують життєві цикли застарілих това-
рів та сповільнюють циклічні коливання технологіч-
ного розвитку для отримання додаткових прибутків на 
обсяги інвестованих капіталовкладень.

В Україні основними експортоорієнтованими 
галузями є металургія та сільське господарство. При 
цьому чорна металургія є галуззю другого техноло-
гічного укладу, прокат сталі та енергетичне машино-
будування – третього укладу, автомобілебудування, 
кольорова металургія, видобуток та переробка нафти, 
хімічна та нафтохімічна промисловість – четвертого 
технологічного укладу [7]. Сформувалася модель, за 

Таблиця 1. Класифікація загроз економічній безпеці галузі
Ознаки Види загроз

За тривалістю впливу Тимчасові, довгострокові та постійні
За сферою виникнення Внутрішні та зовнішні
За рівнем небезпеки Відносно безпечні, небезпечні, надто небезпечні
За степенем сформованості Реальні, потенційні
За масштабами дії Індивідуальні, локальні, національні
За характером виникнення Хаотичні та системні
За складниками ЕБ Фінансові, виробничо-технологічні, інноваційні, інвести-

ційні, енергетичні, імпортні, експортні, ринкові, кадрові , 
інформаційні

За характером  дії Прямі та непрямі
За рівнем оцінки Несвідомі, уявні, захищені
За сферами Внутрішньо економічні та зовнішньоекономічні
За характером вияву Безпосередні та опосередковані
За ступенем реалізації Нереалізовані, частково реалізовані, реалізовані
За ставленням Об’єктивні та суб’єктивні

Джерело сформовано автором на основі [2; 5; 7]
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якою найбільш конкурентоздатними галузями на сві-
товому ринку з динамічним зростанням показників 
експорту були галузі металургії та хімічної промисло-
вості.

Висновки з проведеного дослідження. Глобаліза-
ція та інтеграція національних економік попри пере-
ваги містить і низку викликів та загроз для розвитку 
галузей країн, що активно долучаються до цих проце-
сів. Насамперед це пов’язано з утратою конкуренто-
спроможності галузей на світовому ринку, їх занепа-
дом на локальному та витісненням більш потужними 
іноземними конкурентами. У короткостроковій пер-
спективі ЕБ галузі здатна підтримати ЕБ держави за 

рахунок активного поповнення бюджету та валютних 
резервів надходженнями від експорту, однак у довго-
строковій перспективі експлуатація галузей низьких 
технологічних укладів призводить до стагнації іннова-
ційного розвитку країни та вихолощення її природно-
ресурсного потенціалу. Таким чином, ЕБ галузі можна 
виразити системою таких параметрів, як здатність 
конкурувати на світовому та національному ринках за 
ціновими на неціновими параметрами, ступінь техно-
логічного розвитку галузі й ефективності виробничих 
процесів, а також ступінь стратегічної значущості у 
формуванні позитивних індикаторів функціональних 
складників ЕБ національної економіки.
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ДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР КРАЇН СВІТУ КРІЗЬ ПРИЗМУ  
ГЛОБАЛЬНИХ ФІНАНСОВИХ ІНДИКАТОРІВ

Важливими для держав та суспільного життя є національна фінансова політика і стратегія, які визна-
чають використання фінансових ресурсів для бюджетного фінансування розвитку. Внаслідок  впроваджуваної 
урядової політики та зростання державного боргу формуються відповідні показники глобальних фінансових 
індикаторів. Метою статті є оцінювання розвитку різних країн та визначення по 10 країн світу (ТОП-10), 
що мають найбільші показники глобальних фінансових індикаторів у 2016 р. і відображають значимість дер-
жавного сектора. Використано загальнонаукові та специфічні методи дослідження, зокрема діалектичний, 
синтезу, наукової абстракції, порівняльного та факторного аналізу. Розкрито значимість державного сектора 
для оцінювання фінансування суспільного розвитку як національних економік, так і світу в цілому. Враховуючи 
наявність національних відмінностей щодо виокремлення складників державного сектора, здійснено оцінку дер-
жавного сектора країн світу та визначено у 2016 р. по 10 країн світу (ТОП-10), що мають найбільші показники 
в розрізі глобальних фінансових індикаторів. Проведено їх аналіз та розкрито взаємозалежності національного 
розвитку та світових тенденцій, у тому числі під впливом світової фінансової кризи. Визначено важливість 
та співвідношення ціни одного відсотка ВВП різних країн для аналізу ролі державного сектора окремих країн у 
глобальних фінансах.

Ключові слова: державний сектор, державні доходи, державні витрати, чистий борг, державне запози-
чення, державне чисте кредитування, державний борг, глобальний фінансовий індикатор.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР СТРАН МИРА СКВОЗЬ ПРИЗМУ  
ГЛОБАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНДИКАТОРОВ

Кучер Г.В.

Важными для стран и общественной жизни являются национальная финансовая политика и стратегия, 
которые определяют использование финансовых ресурсов для бюджетного финансирования развития. В резуль-
тате реализации правительственной политики и увеличения государственного долга формируются соответ-
ствующие глобальные финансовые индикаторы. Целью статьи является оценивание развития разных стран и 
определение 10 стран мира (ТОП-10), которые имеют наибольшие показатели глобальных финансовых индика-
торов в 2016 г. и отражают значимость государственного сектора. Использованы общенаучные и специфиче-
ские методы исследования, в том числе диалектический, синтеза, научного абстрагирования, сравнительного и 
факторного анализа. Раскрыта важность государственного сектора экономики для оценивания финансирова-
ния общественного развития как национальных экономик, так и мира в целом. Учитывая существование нацио-
нальных особенностей в определении составляющих государственного сектора,  осуществлено оценивание госу-
дарственного сектора стран мира и определено в 2016 г. по 10 стран мира (ТОП-10), которые имеют наибольшие 
показатели в разрезе глобальных финансовых индикаторов. Проведен их анализ и раскрыта взаимозависимость 
национального развития и мировых тенденций, в том числе под влиянием мирового финансового кризиса. Опре-
делены важность и соотношение цены одного процента ВВП разных стран для анализа роли государственного 
сектора отдельных стран в глобальных финансах. 

Ключевые слова: государственный сектор страны, государственные доходы, государственные расходы, 
чистый долг, государственное заимствование, государственное чистое кредитование, государственный долг, 
глобальный финансовый индикатор.

THE STATE SECTOR OF THE COUNTRIES THROUGH THE PRISM  
OF GLOBAL FINANCIAL INDICATORS

Kucher G.

Very important for the countries and public life are the national financial policy and strategy that define resources used 
for budgetary financing for development. As a result of the macroeconomic government policy and the growth of the state 
debt there are indexes the global financial indicator. Propose is to rate the level of the development different country and 
to select 10 countries (TOP-10) which have a largest indexes the global financial indicator and reflect the important of 
the state sector in 2016. The paper used the set of specific and general scientific methods, such as dialectic, synthesis and 
methods of scientific abstraction, comparative and factor analysis. The article reveals the importance of the state sector for 
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financing social development both national economies and the world as a whole. It is taking into account that the different 
countries have the national features concerning of the components of the state sector. The article assesses the state sector 
of the countries and defines 10 countries (TOP-10) in 2016, which have the largest indexes the global financial indicators. 
The article analyses the global financial indicators and reveals the interdependencies of national development and the world 
tendencies which are formed under the influence of the global financial crisis. It is determined the importance to take into 
consideration and to assess of the price of one present of the GDP different countries to analysis the role of the state sector 
in the global finances.

Keywords: state sector, state revenues, state expenditures, net debt, government borrowing, government net lending, 
public debt, the global financial indicator.

Постановка проблеми. Фінансова глобалізація 
забезпечує поширення загальновизнаних правил та 
процедур на всіх її учасників незалежно від їх наці-
ональних особливостей. Це може позитивно впли-
нути на процеси стабілізації глобального фінансового 
середовища та суверенні держави, дає змогу гармоні-
зувати національні економіко-правові системи до сві-
тових стандартів. У процесі глобалізації відбувається 
системний розвиток як суверенних держав, так і між-
народних інституцій у напрямі їх розвитку та вдоско-
налення співробітництва з урахуванням реальних про-
цесів, викликів та загроз.

Важливим як для суверенних держав, так і міжнарод-
них інституцій є оцінювання ролі країн у світовій фінан-
совій системі та порівняння їх можливостей і потенціалу 
із застосуванням узгоджених фінансових індикаторів. 
Складність реалізації зазначеного полягає у специфіці 
окремих країн, різних моделях і укладах їхнього розви-
тку, що впливає національну статистичну базу і, відпо-
відно, не забезпечує співставність показників. 

Міжнародна спільнота та міжнародні фінансово-
кредитні установи для порівняння країн використову-
ють різні фінансові індикатори, але окремі з них засто-
совуються більшістю учасників світового фінансового 
середовища. Статистична база Міжнародного валют-
ного фонду (МВФ), що застосовує відповідні глобальні 
фінансово-економічні індикатори, дає змогу провести 
дане дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням розвитку держав в умовах глобалізації, факторам, 
що на них впливають, присвячено роботи зарубіжних 
та вітчизняних дослідників, серед них: З. Бауман [1], 
У. Бек [2], В. Велес, Л. Каплан, С. Марфі, Н. Мусис 
[5], В. Танци, А. Тойнби, Г. Шахназаров та ін. Дослі-
дженням ролі, складників державного сектора та 
впливу фінансових ресурсів на фінансування держав-
них витрат присвячено праці вітчизняних учених: 
Т. Боголіб [3], А. Гальчинського, В. Геєця, В. Глущенка, 
Б. Кваснюка, І. Лук’яненко, І. Луніної, І. Лютого, 
Л. Лисяк [4], Г. П’ятаченка, В. Сіденка, В. Федосова, 
І. Чугунова [6] та ін. 

Разом із тим у сучасних умовах важливим є дослі-
дження ролі суверенних держав у фінансовому гло-
бальному середовищі за допомогою глобальних фінан-
сових індикаторів. 

Постановка завдання. Метою статті є оцінювання 
розвитку різних країн та визначення по 10 країн світу 
(ТОП-10), що мають найбільші показники глобальних 
фінансових індикаторів у 2016 р. і відображають зна-
чимість державного сектора. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Кра-
їни активно використовують свій фінансовий потен-
ціал як для фінансування національного розвитку, 
так і для відстоювання національних інтересів у світі, 

у тому числі за допомогою участі у міжнародних 
об’єднаннях та організаціях. Важливою детермінан-
тою їхнього впливу на світову політику, у тому числі 
у фінансовій сфері, є їх фінансовий потенціал, що 
можна порівняти та оцінити за допомогою ВВП кра-
їни. На основі статистичної бази МВФ ми виокремили 
ТОП-10 країн із найбільшими розмірами ВВП у 2016 р. 
(рис. 1). Перелік країн, що увійшли до ТОП-10, свід-
чить про провідні позиції цих країн, та в подальшому 
нашому дослідженні дає змогу оцінювати значимість 
та відмінність ваги кожного відсотка різних країн під 
час визначення ролі державного сектора крізь призму 
глобальних фінансових індикаторів.

Наведені дані свідчать про провідну роль у фор-
муванні та фінансовому забезпеченні глобальної та 
регіональної фінансової політики США, КНР, Японії, 
Німеччини, Великої Британії, Франції, Індії, Італії, 
Бразилії, Канади. Найбільш стабільну та позитивну 
динаміку ми бачимо у США та КНР, і, за прогнозами 
МВФ, позитивні тенденції щодо нарощування ВВП у 
КНР будуть зростати. 

Світова фінансова криза певним чином відбилася 
на показниках ВВП інших країн ТОП-10 2016 р., і нами 
відзначаються зміни в їх показниках у 2008–2015 рр., 
але в 2016 р. ситуація стабілізувалася.

Стосовно відмінності ваги кожного відсотка різних 
країн під час аналізу глобальних фінансових індика-
торів, то варто враховувати значні розбіжності роз-
мірів ВВП, які на неї впливають. Наприклад, вага 1% 
ВВП США у 1,66 рази перевищує вагу 1% ВВП КНР, 
у 7,06 рази − ВВП Великої Британії та 199,1 рази вар-
тість 1% ВВП України. 

Держава як інститут глобальних фінансів впливає 
за допомогою державних витрат на процеси віднов-
лення і розвитку як усередині країн, так і за їх межами. 
Дослідження обсягів витрат країн у період  з 2007 до 
2022 р. (на матеріалах МВФ) свідчить про їх зв'язок із 
циклічними коливаннями та фінансовою кризою 2008–
2011 рр., її другою хвилею у 2013–2016 рр. (рис. 2). 

Найвищі показники державних витрат має 
Данія – 70,89% ВВП, наступна Франція – 56,49%, і 
третя Фінляндія з 56,15% ВВП. Останнє, 10-е, місце в  
ТОП-10 2016 р. займає Норвегія з показником витрат 
50,21% ВВП. Розрив у переліку десяти країн між 
Данією та Норвегією становить -20,68%. Для Норвегії 
такий показник витрат є найвищими за весь досліджу-
ваний період, а для Греції, навпаки, такий показник є 
одним із найнижчих після 2007 р., та МВФ очікує, що 
їхні витрати будуть у майбутньому скорочуватися.

Варто зазначити, що оскільки показник відношення 
витрат до ВВП країни показує відносне значення 
витрат, абсолютні значення при цьому розрізняться, 
враховуючи різні обсяги ВВП країн як базову основу 
для обчислення. Найбільші показники витрат у 2015 р. 
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були у Лівії в обсягах 105,25% ВВП, що в абсолютних 
розмірах становило 31,32 млрд. дол. США, а наймен-
ший показник із нашого ТОП-10 займала Норвегія, яка 
мала 45,10% ВВП країни і витратила 185,44 млрд. дол. 
США. Це означає, що в 2015 р. витрати Норвегії були 
майже в шість разів більше, ніж у Лівії.

Серед ТОП-10 країн, які ми визначили за крите-
рієм найбільших обсягів прогнозованих МВФ витрат у 
2017 р., є як розвинені та провідні країни світу, напри-
клад Франція (перше місце в цьому списку) та Данія 
(четверте місце). Ми вважаємо, що значні витрати 
держав відображають не лише потреби у виконанні 
державних функцій, внутрішні чинники, а й зовнішній 
вплив на економіку країни та їх фінансову політику.

Глобалізаційні процеси певним чином вплива-
ють на формування доходів країн світу та визнача-

ють особливості джерел та механізмів їх формування. 
На рис. 3 наведено тенденції формування доходів  
ТОП-10 країн світу за критерієм найбільшого показ-
ника відношення доходів до ВВП країни в 2016 р.

Проведений нами аналіз даних МВФ засвідчив, що 
найвищі показники обсягів доходів до ВВП протягом 
2007–2017 рр. були у Кувейту і в період 2007–2014 рр. 
у середньому становили 69,54% ВВП, виняток був у 
2016 р., коли перші позиції у ТОП-10 за даним показ-
ником займали Ісландія та Фінляндія. Значне скоро-
чення доходів на 6,93% ВВП у Кувейті відбулося у 
2008 р. та в 2015 р., коли вони скоротилися на 15,53% і 
дорівнювали 55,88% ВВП країни. Скорочення доходів 
може розглядатися в декількох аспектах: стосовно ско-
рочення абсолютних розмірів ВВП країни та їх частки 
щодо ВВП. У Кувейті одночасно відбувалося скоро-

Рис. 1. ТОП-10 країн світу за найбільшими обсягами ВВП у 2016 р. (млрд. дол. США)
Джерело: побудовано за матеріалами МВФ 

Рис. 2. ТОП-10 країн світу за найбільшими показниками витрат у відсотках до ВВП у 2016 р.
Джерело: побудовано за матеріалами МВФ 
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чення ВВП та показника доходів у відсотках до ВВП. 
В абсолютних обсягах у 2015 р. доходи дорівнювали 
близько 63,74 млрд. дол. США, а в 2016 р. вони ще 
скоротилися і в абсолютних обсягах і становили трохи 
більше 57,00 млрд. дол. США.

Ісландія, що займає першу позицію в нашому 
ТОП-10 за показниками доходів у відсотках до ВВП 
у 2016 р., має протилежну тенденцію щодо форму-
вання доходів. У 2007 р. вона мала найбільший показ-
ник доходів країни − 45,93% ВВП притому, що її ВВП 
був також максимальний − 21,295 млрд. дол. США за  
2007–2015 рр. У 2008 р. показник доходів був наймен-
ший за весь досліджуваний період не лише цієї країни, 
а й усіх країн ТОП-10 2016 р. − 38,73%. Варто також 
ураховувати, що у 2009 р. показник ВВП цієї кра-
їни був мінімальний за весь досліджуваний період − 
12,887 млрд. дол. США.

У 2016 р. доходи Франції становили 53,21% ВВП та 
дорівнювали більше 1310,68 млрд. дол. США, а Данії − 
51,10%, але в абсолютних обсягах − 1771,45 млрд. дол. 
США, тобто були більшими, ніж у Франції. Японія не 
потрапила до переліку країн ТОП-10 за рівнем доходів 
у відсотках до ВВП притому, що її показник доходів 
становив 32,58%, абсолютні обсяги доходів країни − 
1609,01 млрд. дол. США. Зазначене свідчить про необ-
хідність усебічного дослідження впливу державного 
сектора на суспільний розвиток, фіскальне наванта-
ження в країні та її роль у глобалізаційних процесах.

Наведені матеріали засвідчують важливість різних 
підходів до визначення ролі держави та її фінансових 
можливостей в умовах глобалізації. Наступним гло-
бальним індикатором, за допомогою якого ми можемо 

визначити ситуацію в країні та її роль у глобальних 
фінансах, є ранжування країн за найбільшими розмі-
рами чистого кредитування або позиками державного 
управління, що відображає фіскальну позицію остан-
нього. Чисте кредитування свідчить, що уряд надає 
фінансові ресурси іншим секторам, країнам, а чисте 
запозичення означає, що уряд потребує фінансових 
ресурсів з інших секторів або зовнішніх джерел1.

На базі метаданих МВФ ми окремо виділили  
ТОП-10 країн, які показали найбільші показники 
чистого кредитування (рис. 4). 

Загальна динаміка показників чистого кредиту-
вання країн, що увійшли до нашого переліку, показу-
ють схожі процеси. Серед них відслідковуються тен-
денції: період 2007–2010 рр. – погіршення показників, 
який співпадає з періодом світової фінансової кризи; 
період 2011–2012 рр. – процес стабілізації і віднов-
лення; наступний період, із 2013 р. дотепер, має зиг-
загоподібну тенденцію, за якої в 2014 і 2016 рр. від-
бувається значне покращення показників, а в 2013, 
2015 і 2017 рр. – навпаки, загальне їх погіршення. 
Виняток становлять Норвегія, Гренада, Маршалові 
Острови, Гонконг САР2, що може бути пов’язане пев-
ними національними особливостями в сфері держав-
них фінансів.

Перша в переліку країна має найвищий у 2016 р. 
показник чистого кредитування з усіх країн світу, за 
даними МВФ. За прогнозом МВФ, у подальші роки 
ситуація дещо вирівняється, не буде мати таких різких 
коливань, але загальна тенденція пов’язана зі скоро-
ченням показника чистого кредитування.

Досліджуючи результати функціонування держав-
них фінансів країн світу щодо показника «чисте креди-
тування/чисте запозичення», варто зупинитися також 
на іншій групі країн, що показала найбільші рівні дер-
жавного запозичення. Ми виокремили ТОП-10 країн 
за зазначеним критерієм, при цьому варто зауважити, 
що найбільший показник рівня запозичення до ВВП 
країни належить країні, що знаходиться останньою у 
нашому списку (рис. 5).

Рис. 3. ТОП-10 країн світу за найбільшими показниками доходів у відсотках до ВВП у 2016 р.
Джерело: побудовано за матеріалами МВФ 
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1 Європейська Комісія використовує концепцію чистого креди-
тування для моніторингу надлишку чи дефіциту державного фіс-
кального бюджету з додатковим коригуванням, щоб відобразити 
чисті потоки виплат відсотків, що виникають унаслідок угод про вза-
єморозрахунки та форвардні ставки [8]. 

2 Гонконг САР − спеціальний адміністративний район КНР, який 
наділений специфічною автономією щодо законодавства, поліції, 
грошової системою, тощо та передбачає представництво в міжна-
родних організаціях та заходах.
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Рис. 5. ТОП-10 країн світу за найбільшим показником  
рівня державного запозичення до ВВП країни в 2016 р.

Джерело: побудовано за матеріалами МВФ

Рис. 4. ТОП-10 країн світу за найбільшими показниками  
чистого державного кредитування у 2016 р.

Джерело: побудовано за матеріалами МВФ 
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Із наведених даних видно, що в 2016 р. найвищий 
рівень державного запозичення був у Лівії. Негативна 
тенденція у цій країні почала формуватися у 2009 р. 
(5,9% ВВП), а в 2008 р. в країні показник «чисте кре-
дитування» становив 28,5%. У 2010 р. ситуація ста-
білізувалася, але вже в наступному році знову уряд 
Лівії здійснював державні запозичення в обсязі 14,5% 
ВВП. Наступні два роки тенденція повторилася, і вже 
з 2013 р. нарощування державних запозичень призвело 
сягнуло 75,7% ВВП у 2015 р.

На рисунку видно, що країни мають специфіку 
в динаміці цього показника в 2007–2017 рр. та про-
гнозованому періоді до 2022 р., але загальні тен-
денції, пов’язані зі світовою фінансовою кризою  
(2009–2010 рр.) та її другою хвилею (2012–2015 рр.) на 
наведеному графіку чітко відслідковуються.

Розглядаючи динаміку даного показника серед про-
відних країн світу, України та деяких сусідніх країн 
(рис. 6), наведена тенденція теж прослідковується. 
Всі досліджувані країни, проводячи власну фінансову 
політику та в межах застосовуваних фінансових моде-
лей, мають власну специфіку, яка формує державну 
політику і визначає доходи та витрати держави. 

У 2007–2011 рр. найгірші показники мала Греція 
(середньорічний показник рівня запозичення стано-
вив 10,7% ВВП). Великі обсяги державного запози-
чення у США та Великобританії прослідковуються у  
2008–2012 рр. Так, у США в середньому в цей період 
показник становив 9,64% ВВП, а у Великобританії – 
8,02% ВВП. В Україні ситуація значно ускладнилася з 
2009 р., коли державне запозичення становило 6,00% 
ВВП, але в наступні два роки ситуація покращилася і ста-
новила відповідно 5,8% та 2,8% ВВП, а в 2012 р.  знову 
погіршилася до 4,3% ВВП, до 4,8% у 2013 р.

Для порівняння: середньорічний показник держав-
ного запозичення України в 2008–2012 рр. становив 
4,38% ВВП. Польща також збільшила державне запози-
чення в 2008–2012 рр., яке щорічно в середньому  стано-
вило 5,34% ВВП та показала відповідні зміни показника 
під час другої хвилі світової фінансової кризи.

Важливим показником формування та викорис-
тання фінансових ресурсів суверенних держав, окрім 
зазначених вище глобальних фінансових індикаторів, 
є показник чистого боргу у відсотках до ВВП. Вико-
ристовуючи інформаційну базу МВФ, ми виділили 
10 країн світу, що мали в 2016 р. найбільші показники 
чистого боргу держави у відсотках до ВВП, та для 
порівняння дані по Україні (рис. 7). 

Проведений аналіз показує наявність загальних тен-
денцій нарощування боргів. Так, з 2008 до 2011 р. від-
бувалося значне зростання показників чистого боргу 
цієї групи країн (виняток становлять Єгипет та Ємен, 
які мали нестабільну динаміку та у цілому незначно 
збільшили розміри чистого боргу), а з 2012 р. бачимо 
стабілізацію та незначні коливання показника. У Пор-
тугалії з 2013 по 2017 р. найбільші показники чистого 
боргу, у середньому щорічно показник чистого боргу 
становив 120,5% ВВП країни. Другою за даним показ-
ником є Японія. У 2010–2012 рр. вона мала найбільші 
розміри даного показника, але з 2013 р. поступилася 
Португалії. За прогнозами МВФ, ці дві країни будуть 
тримати найбільші показники чистого боргу до 2022 р. 

Варто також зазначити, що в 2016 р. майже всі кра-
їни (крім США, Єгипту та України) досягли макси-
мального для країн показника і в подальшому МВФ 
очікує певне їх скорочення. В Єгипті очікується досяг-
нення максимального показника в розмірі 93,61% ВВП 
у 2017 р.  Єгипет та Ємен показали стрімке підвищення 
показника в 2013 та 2015 рр. відповідно. 

США протягом досліджуваного періоду активно 
нарощують показник чистого боргу, та за розрахунками 
МВФ дана тенденція буде нарощуватися. З 2007 по 
2016 р. частка чистого боргу країни зросла з 45,11% 
до 81,48% ВВП, тобто більше ніж у 1,8 рази, причому 
США займає першу позицію у ТОП-10 за розміром 
ВВП у світі.

Дані по Україні в розрізі даного фінансового інди-
катора МВФ відображає з 2013 р. На графіку видно 
стрімке зростання показника чистого боргу України, 
причому найбільше його збільшення очікується в 
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Джерело: побудовано за матеріалами МВФ
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2017 р. – до 61,5% ВВП. За період 2013–2016 рр. показ-
ник чистого боргу України зріс у 2,5 рази.

Оцінюючи стан державних фінансів крізь призму 
фінансової глобалізації та міжнародних стандартів їх 
оцінювання, важливим є дослідження такого глобаль-
ного фінансового індикатора, як валовий державний 
борг країни у відсотках до ВВП. Відповідно до засто-
совуваного нами підходу, ми визначили ТОП-10 країн 
світу з найбільшими розмірами показника валового 
державного боргу до ВВП країни в 2016 р. (рис. 8).

Представлені в узагальненому вигляді дані пока-
зують найвищі показники валового державного боргу 
до ВВП в Японії та Греції. Майже всі країни з нашого 
переліку ТОП-10 збільшували свій державний борг 
до 2016 р. Виняток становить Ямайка, яка мала най-
більші показники (у середньому 141,98% щорічно) в  
2009–2013 рр., після чого спостерігалося зменшення 

показника, яке, за передбаченням МВФ, відбувати-
меться і в майбутньому. Ліван та Португалія, за оцін-
ками МВФ, у найближчі роки також матимуть незна-
чне скорочення показників валового державного боргу 
до ВВП, а решта країн показуватимуть кращу тенден-
цію до його скорочення. 

Наведені дані характеризують наявність певного 
зв’язку між показниками валового державного боргу та 
чистого боргу до ВВП, у розрізі яких до наших ТОП-
10 у 2016 р. потрапили такі країни, як Португалія, 
Японія, Італія. Це свідчить про важливість державного 
сектора в системі глобальних фінансів і складність, 
багатогранність його оцінювання за допомогою фінан-
сових індикаторів.

Висновки з проведеного дослідження. Наведені 
результати нашого дослідження підтверджують важли-
вість дослідження розвитку держави в умовах фінан-
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сової глобалізації крізь призму державного сектора та 
суспільних фінансів. Формування узгоджених підходів 
до оцінювання розвитку країни та її державного сек-
тора в розрізі узгоджених світовою спільнотою крите-
ріїв дає змогу виявляти та аналізувати світові тенденції 
та національні відмінності, які впливають на конкретні 
показники країн. 

Вагомою детермінантою фінансової глобалізації 
є нарощування світової заборгованості та суверен-
них боргів, що потребує вдосконалення підходів до 
управління нею як із боку міжнародних фінансово-
кредитних установ, що діють на регіональному та 
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глобальному рівнях, так і з боку державних інсти-
тутів. 

Під час дослідження процесів розвитку за допо-
могою глобальних фінансових індикаторів, які облі-
ковуються міжнародними фінансово-кредитними 
інститутами, варто враховувати, що, маючи узгоджену 
методику розрахунку, вони обчислюються на різній 
базі, яка вимірюється розміром ВВП окремої кра-
їни. Це має вносити певні корективи в результати та 
тематику досліджень, потребує врахування під час 
визначення цілей, орієнтирів і перспектив розвитку 
національних економік.
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РОЗВИТОК МІЖОРГАНІЗАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ КАНАЛАМИ  
В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Некрасова Л.А., Давиденко М.В.

У статті дано аналіз наукового дослідження Яна Хайде «Міжорганізаційне управління маркетинговими 
каналами», в якому розглянуто міжорганізаційні відносини та особливості їх управління. Певний інтерес пред-
ставляє структура статті. Передусім автором дано систематичний аналіз наявних теоретичних основ між-
організаційного управління, а після визначення основних теорій зроблено пропозицію про новий тип управління, 
заснований на різних аспектах міжорганізаційних відносин. Окрім того, у другій частині статті емпірично 
доведено першу і другу гіпотези, що пов'язані з новою типологією, і причини різних форм відносин та обґрунто-
вано результати. Нарешті, автор підкреслює деякі обмеження, з якими він зіткнувся у цій роботі, і дає деякі 
рекомендації для майбутніх досліджень у цій галузі.

Ключові слова: міжорганізаційні відносини, міжорганізаційні форми управління, тип управління, страте-
гічні партнерства, маркетингова стратегія, одностороннє і двостороннє управління.

РАЗВИТИЕ МЕЖОРГАНИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫМИ 
КАНАЛАМИ В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Некрасова Л.А., Давыденко М.В.

В статье дан анализ научного исследования Яна Хайде «Межорганизационное управление маркетинговыми 
каналами», в котором рассмотрены межорганизационные отношения и особенности их управления. Определен-
ный интерес представляет структура статьи. Прежде всего, автором дан системный анализ существующих 
теоретических основ межорганизационного управления, а после определения основных существующих теорий 
сделано предложение о новом типе управления, основанном на различных аспектах межорганизационных отно-
шений. Кроме того, во второй части статьи эмпирически доказаны первая и вторая гипотезы, связанные с 
новой типологией, и причины возникновения различных форм отношений и обоснованно результаты. В конце 
автор подчеркивает некоторые ограничения, с которыми он столкнулся в этой работе, и дает некоторые реко-
мендации для будущих исследований в этой области.

Ключевые слова: межорганизационные отношения, межорганизационные формы управления, тип управле-
ния, стратегические партнерства, маркетинговая стратегия, одностороннее и двустороннее управление.

Formulation of the main goal. The aim of this paper 
is to review the article “Interorganizational Governance 
in Marketing Channels” and its impact. The article was 
written by Jan Heide in 1994 and published in the Journal of 

Marketing. Jan Heide is currently Professor of Marketing 
at the Wisconsin School of Business (USA). His research 
focuses on interorganizational relationships, distribution 
systems, strategic partnerships and marketing strategy. 
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Furthermore, he is the third most cited author in marketing 
research (Source: Wisconsin School of Business). 

Analysis of last research and publications. The 
interest of the scientific literature for the topics concerning 
the relationships management has been increasing 
especially in recent years. Many different theoretical 
frameworks make different assumptions about the nature of 
these processes. Such scientists as Heide 1994, Gary, L. F. 
1999, Macneil 1978, Dwyer et al.1987, p. 347, Kaufmann 
et al.1988 studied interorganizational relationship. 

The goal of the paper. This paper is structured as 
follows: The first part presents the approach Heide took, 
the basic results, and the theoretical contribution of his 
original study. The second part demonstrates the impact of 
Heide’s thought analysis of related citations, extensions, 
replications and critical comments. Additionally, I will 
analyze the citations – both quantitative and qualitative. 
Google Scholar is used as the main source of data for this 
analysis. In the third chapter I will present the theoretical 
background of the interorganizational governance concept, 
including the most relevant findings of scholars involved 
in the development of organization relationship theories – 
and the influence of the Heides article on it. The conclusion 
of my paper examines discussions of future development 
and implications of the theory. 

The main part of the research. The study of Heide 
is based on analysis of existing theories on organizational 
governance such as resource dependence theory, transaction 
cost theory and relational contracting theory. According 
to resource dependence theory companies always try to 
minimize risk of the dependence and uncertainty thought 
structuring their exchange relationships by establishing 
formal or semiformal links with other firms. Due to 
transaction cost theory, the main governance goal is to 
design mechanisms for supporting economic transactions. 
Based on this theory, governance moves from market-based 
exchange to hierarchical governance. The main emphasis 
of transaction cost theory is that there are potential costs 
associated with carrying out safeguarding, adaptation, and 
evaluation processes. In conclusion, relational contracting 
theory says that governance is based on relational exchange 
[9, p. 854]. In particular, this relational exchange accounts 
for the historical and social context in which transactions 
take place and views enforcement of obligations as 
following from the mutuality of interest that exists between 
both sides [4, p. 347; 7, p. 534].

The theoretical frameworks mentioned above are used 
as background to make a distinction at a very general 
level between market and nonmarket forms of governance 
[6, p. 74]. Heide developes a typology of three different 
types of governance: market, unilateral and bilateral. 
Market governance is viewed as synonymous with the 
concept of discrete exchange. For that reason, has been 
designed governance mechanism with aim to replace 
the "invisible hand" of the market. However, nonmarket 
governance is described as a heterogeneous syndrome. 
Nonmarket governance has been shared to two parts: 
unilateral/hierarchical and bilateral. Bilateral governance is 
based on a normative contract. At the same time, unilateral 
governance has an authority structure. Mutual dependence 
will lead to bilateral component manufacturers and 
governance processes (flexibility). In contrast, unilateral 
customer’s dependence undermines flexibility. Generally, 
a distinction between market and nonmarket governance 

has to be made on the reason that “relation” is created, 
and further differentiation between unilateral and bilateral 
forms of nonmarket governance depends on the way how 
the relation is established and maintained. However, Heide 
acknowledges that, in practice, individual relationships 
may combine aspects of each form [6, p. 75].

Prior to Heide’s article, the differences between market, 
unilateral, and bilateral governance were not adequately 
explained in existing literature. To show systematic 
variation across market, unilateral and bilateral governance 
forms, Heide identifies a set of generic governance 
processes, which differ systematically in nature across the 
three governance forms. There are relationship initiation, 
relationship termination, and relationship maintenance 
processes. The main differences among interfirm 
governance forms will be present next in terms of these 
three dimensions.

Relationship Initiation means evaluation of potential 
exchange partners, initial negotiations about aspects of 
the subsequent relationship, and preliminary adaptation 
efforts. Market governance have no initiation process, 
because both exchange partners identities are assumed 
to be immaterial. In contrast, both hierarchical and 
bilateral governance have selection process, but which 
are quite different in the practice. Bilateral governance 
have more stringent initiation process, comparing to 
unilateral. Because it could involve of not only skills 
or qualifications but also certain attitudes or values. To 
distinguish Relationship Maintenance among governance 
forms, Heide identifies five methods for maintaining and 
governing relationships. These are role specification, 
planning, adjustment processes, monitoring procedures, 
an incentive system, and means of enforcement. Now 
I will briefly present the main characteristics of each 
governance form in this dimension. Market governance 
differ from others with no existing processes, but 
individual transactions and a short-term incentive system. 
Unilateral governance is characterized with clarified roles, 
clear planning monitoring and adjustment processes. 
Incentive system can be short and long-term oriented. 
Bilateral governance shows overlapping roles, flexible, 
negotiable, internal processes and long-term orientation. In 
conclusion, Relationship Termination explains systematic 
variation that exists between the three governance forms. 
Market form of governance views interfirm relationships 
as a series of discrete exchange episodes that has to be seen 
as a completed event. But non-market governance forms 
view relationships as having a time dimension beyond 
individual transactions. However, bilateral is based on 
entirely open-ended relationships, in contrast to unilateral 
governance that has fixed length [6, p. 76].

To support his theoretical findings Heide has built 
two hypotheses and they were proved in the empirical 
section of this paper. The hypotheses are presented below 
[6, p. 80]: Hypothesis 1: Symmetric and high dependence 
will lead to bilateral governance in the form of flexible 
adjustment processes. Hypothesis 2: Unilateral dependence 
by an individual party will decrease bilateral governance in 
the form of flexible adjustment processes. As dependent 
variable is used Flexibility. The independent variables 
are Buyer Dependence and Supplier Dependence. In 
addition, are used a set of control variables such as the 
degree of customisation in the product in question, the 
degree of automatisation of the OEMs manufacturing 
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operation, the degree of the OEMs annual purchase 
volume from supplier and the past length of the supplier 
OEM relationship. The results obtained from the testing 
of two hypotheses show that both correlations are positive 
and significant as expected [6, p. 80]. However, have to 
be underlined the main limitations of Heide’s research. 
First of all, the three governance types are “ideal types” of 
approaches to relationship governance. This ideal types are 
simplifications of more complex phenomena. Furthermore, 
the three governance forms are viewed as distinct, but they 
are not necessarily independent. Because the processes 
from different governance forms can be combined in 
different fashions. Moreover, the present research does not 
address which forms of governance can be used under such 
conditions. In addition, the last limitation is that trichotomy 
contains a series of assumptions that have not been tested 
empirically [6, p. 81].

In the next section I present the theoretical approaches 
that Heide used to create a new governance typology. In 
the article “Interorganizational Governance in Marketing 
Channels” I notice the combination of deduction and 
induction. For theory development is used deductive 
approach. First, is lead a systematic review and analysis 
of existing theories (i.e. marketing channels literature, 
TCA, RDT, relational contracting theory). In addition, in 
next step are identified discrepancy among assumptions 
and the lack of knowledge that nonmarket governance is 
a heterogenous phenomenon. Finally, the author proposes 
a second-order trichotomy, which has nowadays no real 
world equivalent in the literature. Governance processes 
and their variation aren’t explained enough in existing 
scientific literature and for that reason Heide himself 
develops in this article a generic process.

After that, the testing of his new theory is done with 
inductive approach. As I already described in previous 
section, the author proposes two hypotheses and used 
data from OEM manufacturing operations to prove them. 
Empirical design is an analysis of secondary data, the 
multi-item measures are subjected to a confirmatory factor 
analysis to verify unidimensionality. To measure construct 
validity for dependence are used quant and qualitative 
questions. Moreover, the multi-item scales measure 
dependence from both supplier and buyer side. In addition, 
to explain causality the authors uses Ordinary least square 
(OLS) regression model. Because as I discovered from 
limitations, there can be antecedents that could influence 
the independent variable. 

In this chapter will be presented the citation analysis, 
which has quantitative and qualitative parts. An article 
“Interorganizational Governance in Marketing Channels” 
has been written in 1994 and published on the Journal of 
Marketing, since then its core concepts have been discussed 
by different scholars and researchers. According to Google 
Scholar the total number of citations is 2 662. In compare 

to the Web of science, where the number of citation is only 
750. These differences could be explained thought two 
main reasons. First, Web of Science includes only ISI-listed 
journals (International Scientific Indexing), what is good 
for science studies, but not for social science. Secondly, 
in contrast, Google Scholar has problems with counting 
similar publications. However, I want to investigate not 
only how many times the paper of Heide has been cited 
in general, but also which are the most intense years of 
discussions about the theory subject of this article. In order 
to compute this analysis I use again Google Scholar as the 
database to pick the articles citing Heide’s study over time. 
As the graph below shows, the paper has great interest 
until now, but the biggest interest was after almost 20 years 
after publications in 2013. Furthermore, in 2017 is already 
8 citation, what can again underline the relevance of this 
new typology (Fig. 1). 

Moreover, this article has a big attention of 
scholars worldwide and the pie chart shows, that the 
“Interorganizational Governance in Marketing Channels” 
is cited in USA, China, Taiwan, Germany and in other 
countries (Fig. 2). 

 
Figur 2. Countries in which Heide (1994) is cited

In additional, I identify what field of study is the most 
associated with the three types of governance of Heide and 
in which area this theory is applied the most. To answer 
to that questions I build a table of TOP-10 journals, that 
have the biggest number of papers with Heide’s citations 
(Table 1). 

As next step, I do either qualitative analysis, where 
the main goal is to explore the impact of Heide’s article 
on subsequent ideas and frameworks, and the critiques of 
Heide 1994. Consequently, I focus in the research after 

Figur 1. Trend of the citations of article of Heide (1994) over time
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filtering on 5-7 most interesting for us papers to explore 
critiques and contributions. Since all these papers have been 
published in academic journals having a specific purpose 
and aim, I use these data to understand the importance of 
this the indifferent contexts.

First article that I have chosen to explore the impact 
of Heide is “Buyer-seller relationships in business 
markets”. This article was written by Cannon J. P.and 
Perreault Jr. W. D. in 1999 and published in the Journal 
of Marketing Research. The number of citations according 
Google Scholar is currently 1952 times. The authors want 
to provide new insights about the nature of buyer seller 
relationships in business markets. Furthermore, they make 
the evidence of the variety of hybrid relationship forms 
that exist between market and hierarchy [2, p. 52]. Due to 
the impact of Heide on this paper, I can underline that in 
the article compares and contrasts a governance typology 
based on three ideal forms of governance of Heide with 
another relationship forms. An important contribution of 
Heide's forms of governance I can see by showing how 
actual buyer-seller relationships combine different market, 
unilateral, and bilateral elements, as well as the market/
situational factors. Moreover, Cannon et al. support this 
empirically and demonstrate just how elements of market, 
unilateral, and bilateral governance are combined in 
practice. The analysis supports the suggestion, that new 
forms of governance have big influence on research in 
buyer-seller relationships. 

The following paper “Interdependency, contracting, 
and relational behavior in marketing channels”, was written 
by Lusch R. F. and Brown J. R. in 1996 and published in 
Journal of Marketing. The article has been cited 1666 times 
as follows from Google Scholar. The authors investigate 
three dependency structures: wholesaler dependent on 
supplier, supplier dependent on wholesaler, and high 
bilateral dependence [8, p. 20]. The research is building 
on the main findings of Heide (1994) and underscores the 
importance of studying bilateral dependence, especially as 
it affects perception of relational exchange and the use of 
normative contracts. Additionally, the article recognizes 
according to Heide that interfirm agreements or contracts 
could be used to achieve results similar to integration. 
Based on this analysis, I can describe that the study of 
Heide was one of the main components for this research. 

As third article, I have chosen “Long-Term 
Manufacturer-Supplier Relationships: Do They Pay Off for 
Supplier Firms?” of Manohar U. K. and Narakesari N. This 
paper was published in 1995 either in Journal of Marketing 
and is presently cited in Google Scholar 1512 times. In 

this study, the goal is to assess empirically the impact of 
long-term relationships with specific customers on the 
performance of supplier firms using crosssectional and 
longitudinal information [9, p. 52]. The work of Heide is 
described as one of the developed frameworks for analyzing 
the relational content of buyer-seller relationships in the 
resent years. However, it points out that the three forms of 
governance are not necessarily independent, and evidence 
suggests that firms tend to combine different forms into 
a single system of "plural governance“. This critique 
underlines Heide himself in the limitation part too. 

Next article that is selected after filtering is “Organizing 
and Managing Channels of Distribution” by Gary L. F., 
which was published in 1999 in Journal of the Akademy 
of Marketing Science. And the number of citations of 
this article in Google Scholar is 818. The purpose of this 
article is to provide a perspective on how channels research 
should proceed in the future to promote the most progress 
[5, p. 226].In this article, the authors explain, according to 
Heide, the interdependence asymmetry in channels and the 
diversification of the interests in this relationships. They also 
underline the big potential of Heide’s typology and for that 
reason suggest to explore Heide's individual relationships, 
that are embedded in a context of other relationships and 
could have governance implications“. This suggestion 
demonstrate the importance and innovations of Heide’s 
impact on the business relationships. 

Many authors use Heide’s proposal of a new 
governance typology as literature review, some of them 
as examples below. An article “An examination of the 
nature of trust in buyer-seller relationships” written by 
Doney P. M. and Cannon J. P. and published in the year 
1997 in Journal of Marketing. Moreover, the number of 
citations of Doneys article in google Scholar is 7601 times. 
The main aim is to determine five cognitive processes 
through which industrial buyers can develop trust of a 
supplier firm and its salesperson [3, p. 105]. And Doney 
et al. refer to Heide 1994 as literature review, which shows 
that interorganizational trust operates as a governance 
mechanism. In addition, last example is “Dyadic business 
relationships within a business network context” of 
Anderson J. C., Håkansson H., Johanson J., published in 
the same year as Heide’s governance typology in 1994 in 
Journal of Marketing. Number of citations of this article 
in google Scholar is 2715. This paper try to understand 
dyadic relationships and their connectedness in business-
to-business settings [1, p. 19]. It uses the typology of Heide 
to describe, that cooperation can be viewed broadly as 
occurring within the relationship maintenance process.

Consequently, quantitative and qualitative analysis prove 
the importance and the innovation of Heide’s findings in 
comparing to existing theories on organizations governance. 
Big number of citations and the positive and significant 
contributions worldwide shows that a new governance 
typology influences development in relationship theories 
and provides implications for future research. 

Conclusion from the research. In this paper 
I have explored and analyzed the article of Jan Heide 
“Interorganisational Governance in Marketing Channels” 
and its impact on relationships in business settings. In the 
first part I have briefly described its approach, its basic 
results, its theoretical contribution. The aim of the second 
chapter has been to review the impact of Heide's article on 
subsequent ideas and frameworks, and the critique of it. 

Table 1. TOP-10 journal with Heide’s citations 
(Source: Google Scholar)

Journals №
Industrial Marketing Management 66
Journal of Business Research 45
Journal of Marketing 43
Journal of Business Industrial Marketing 26
Journal of Business Industrial Marketing 26
Journal of the Academy of Marketing Science 22
Journal of Operations Management 16
Journal of International Marketing 15
Journal of Marketing Research 14
Journal of International Business Studies 11
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This analysis has been conducted to address the valuation 
of the paper, which has been based on its citedness and its 
influence on the theoretical development. Google Scholar 
has been used as main source of citation analysis. The results 
of my citation analysis confirm the significant and positive 
impact of Heide on buyer-seller relationships. Several 
scholars as Doney (1997), Lusch (1996) and Cannon 
(1999) have highlighted high importance of Heide's three 
types of governance (market, unilateral and bilateral). This 
can be proved not only through large number of citations 

1. Anderson, J. C., Håkansson, H., Johanson, J. (1994), Dyadic business relationships within a business network 
context, Journal of Marketing, 58(4), 1-15.

2. Cannon, J. P., Perreault, Jr. W. D. (1999), Buyer-seller relationships in business markets, Journal of Marketing 
Research, 36(4), 439-460.

3. Doney, P. M., Cannon, J. P. (1997), An examination of the nature of trust in buyer-seller relationships, Journal of 
Marketing, 61(2), 35-51.

4. Dwyer, F. R., Sejo, O. (1987), Output Sector Munificence Effects on the Internal Political Economy of Marketing 
Channels, Journal of Marketing Research, 24, 347-58.

5. Gary, L. F. (1999), Organizing and Managing Channels of Distribution, Journal of the Akademy of Marketing 
Science, 27(2), 226-240.

6. Heide, J. B. (1994), Interorganizational Governance in Marketing Channels, Journal of Marketing, 58(1), 71-85.
7. Kaufmann, P. J., Louis, W. Stem (1988), Relational Exchange Norms, Perceptions of Unfairness, and Retained 

Hostility in Commercial Litigation, Journal of Conflict Resolution, 32, 534-52.
8. Lusch, R. F., Brown, J. R. (1996), Interdependency, contracting, and relational behavior in marketing channels, 

Journal of Marketing, 60(4), 19-38.
9. Manohar, U. K., Narakesari, N. (1995), Long-Term Manufacturer-Supplier Relationships: Do They Pay Off for 

Supplier Firms?, Journal of Marketing, 59, 1-16.
10. Salancik, G., Pfeffer, J. (1978), A social information processing approach to job attitudes and task design, 

Administrative science quarterly, 23(2), 224-253.

Email: nekrasova_la@ukr.net

but also through many suggestions for future research of 
Heide’s findings. In conclusion, to underline the recent 
theoretical development from Heide’s three governance 
model, I have introduced three implications areas of the 
model on examples of several researches have been made 
in the field of interorganizational governance. Based on 
the analysis I suggest that the scientific attention to this 
article will be increasing in the next years because of the 
importance on relationship governance in the long-term 
perspective.
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МОДЕЛІ РЕГІОНАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

У статті розглянуто міграцію населення як важливий соціально-економічний процес, що справляє істотний 
вплив на демографічну ситуацію, ринок праці, якісні параметри населення. Визначено  причини і напрями 
сучасної міграції населення Хмельниччини, фактори, що стимулюють або зменшують бажання мігрувати. Виз-
начальну роль у динаміці міграційних процесів відіграють попит на робочу силу, рівень зайнятості та безробіття, 
забезпеченість населення соціальними благами тощо. У результаті використання регресійного аналізу побудо-
вано різні види однофакторних та багатофакторних економетричних моделей, що характеризують  міграційні 
процеси регіону. Збільшення міграції населення, висока її ефективність і, як наслідок, негативна динаміка сальдо 
міграції говорять про зростання ролі окремих регіонів у формуванні системи міграційних процесів в Україні. 

Ключові слова: міграція населення, регіон, фактори, регресія, моделювання. 

МОДЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

Овчинникова О.Р. 

В статье рассмотрена миграция населения как важный социально-экономический процесс, оказывающий 
существенное влияние на демографическую ситуацию, рынок труда и качественные параметры населения. Опре-
делены причины и направления современной миграции населения Хмельницкой области, факторы, стимулирую-
щие или уменьшающие желание мигрировать. Определяющую роль в динамике миграционных процессов играют 
спрос на рабочую силу, уровень занятости и безработицы, обеспеченность населения социальными благами и 
тому подобное. В результате использования регрессионного анализа построены различные виды однофакторных 
и многофакторных эконометрических моделей, характеризующие миграционные процессы региона. Увеличение 
миграции населения, высокая ее эффективность и, как следствие, отрицательная динамика сальдо миграции 
говорят о росте роли отдельных регионов в формировании системы миграционных процессов в Украине.

Ключевые слова: миграция населения, регион, факторы, регрессия, моделирование.

MODELS OF REGIONAL MIGRATION OF THE POPULATION

Ovchinnikova O. 

Population migration is an important socio-economic process that has a significant impact on the demographic situa-
tion, the labor market, and the qualitative parameters of the population. The article deals with the causes and directions of 
modern migration of Khmelnytsky population, factors that stimulate or reduce the desire to migrate are determined. The 
determining role in the dynamics of migration processes is played by the demand for labor, the level of employment and 
unemployment, the provision of social benefits to the population, and so on. As a result of the use of regression analysis, 
various types of one-factor and multi-factor econometric models that characterize migration processes in the region are con-
structed. The increase in population migration, its high efficiency, and as a result of the negative dynamics of the balance of 
migration, speak about the growth of the role of individual regions in shaping the system of migration processes in Ukraine.

Keywords: рopulation migration, region, factors, regression, modeling. 

Постановка проблеми. Одним із важливих чинни-
ків, що зумовлюють зміну чисельності населення кра-
їни та впливають на його перерозподіл між окремими 
регіонами та населеними пунктами, його структуру, 
культурний та освітній рівень, є механічний рух насе-
лення, або міграція. 

Міграція населення – це складний соціальний про-
цес, що тісно пов'язаний з рівнем розвитку економіки 
і розміщенням галузей виробництва в різних регіонах. 
Найважливіша соціально-економічна функція мігра-
ції населення – забезпечення певного рівня рухли-
вості населення і його територіального перерозподілу, 
зокрема в індустріальні центри та освоювані райони 
[3, с. 28]. 

Міграція населення сприяє повнішому використанню 
робочої сили, зростанню виробництва. Проте наслідки 
міграції суперечливі. Міграція населення істотно впли-
ває на збалансованість ринку праці, змінює економічний 
і соціальний стан населення, нерідко супроводжується 
зростанням освітньої та професійної підготовки, розши-
ренням потреб людей, які беруть участь у міграції. Але 
масовий приплив мігрантів може бути причиною зрос-
тання безробіття, сильного тиску на соціальну інфра-
структуру (житло, охорона здоров'я та ін.). Міграція насе-
лення може спричинити втрату населення та економічний 
регрес одних районів і концентрацію населення в інших. 
Ці та інші складнощі, пов'язані з міграцією населення, є 
предметом державної міграційної політики. 
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Тому важливим є вивчення та передбачення 
реальних міграційних процесів, що можливо за 
допомогою сучасних економіко-математичних моде-
лей і методів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню 
міграційних процесів присвячені наукові праці учених 
різних наукових напрямів. Теоретичні та методологічні 
аспекти дослідження міграцій проаналізовано у працях 
вітчизняних і зарубіжних учених – Д. Богині, Б. Брєєва, 
М. Долішнього, А. Загробської, Т. Заславської, В. Іон-
цева, Е. Лібанової, О. Малиновської, Д. Массея, Т. Петро-
вої, І. Прибиткової, с. Пирожкова, О. Позняка, Л. Риба-
ковського, М. Романюка, В. Старовєрова, М. Тодаро, 
М. Шульги, О. Хомри, Б. Хорєва та ін. Вагомий внесок 
у розвиток наукових досліджень міграції населення та 
економіко-математичного моделювання територіаль-
ного переміщення населення зробили вітчизняні вчені 
В. Вовк, О.Голубник, В. Єлейко, І. Огірко, В. Приймак, 
В. Юринець.

Формулювання цілей статті. Метою даного дослі-
дження є аналіз сучасного стану міграції населення 
регіону і моделювання реальних міграційних процесів 
та чинників, що впливають на їх формування і розвиток.

Виклад основного матеріалу дослідження. Як 
правило, економетричні моделі міграції населення 
базуються на впливі факторів, що спричинені неспри-
ятливими умовами зайнятості (низька заробітна платня, 
високий рівень безробіття) [5, с. 118]. Отже, міграція 
виступає в якості балансового механізму між попитом 
і пропозицією на робочу силу. Висувалися гіпотези, що 
обсяг міграційного потоку в регіоні визначається без-
посередньо економічною привабливістю цього регіону, 
а обсяги міграційних протипотоків обернено пропо-
рційні одне одному: чим більша кількість прибулих у 
регіон, тим менша кількість вибулих і, відповідно, тим 
більшим є сальдо міграції [6, с. 67].

Міграційні процеси в Хмельницькому регіоні теж 
обумовлені особливостями соціально-економічного 
розвитку та його економіко-географічним положенням 
[9, с. 23]. Протягом 2005-2016 років в Хмельницькій 
області спостерігається процес міграційного скоро-
чення населення, тобто кількість вибулих з регіону 
людей переважала над чисельністю прибулих, і лише у 
2014 році зафіксовано міграційний приріст населення – 
27 осіб (табл. 1). В період 2005-2009 років відбувалося 
поступове зменшення від’ємних значень показників 

міграційного приросту населення і станом на 2009 рік 
його значення склало -338 осіб, тобто на 2632 особи 
менше ніж у 2005 році.

Починаючи з 2010 року намітилася тенденція до 
зростання цього показника, і в 2013 році міграцій-
ний приріст становив вже -939. Станом на 2015 рік до 
області прибуло 22350 осіб, вибуло – 22524, міграцій-
ний приріст склав -174 особи. У 2016 році відбулося 
значне перевищення вибулих на прибулими, про що 
свідчить негативне значення міграційного сальдо, а 
саме -1906 осіб [8].

Загалом, за всі досліджувані роки кількість вибулих 
осіб змінювалася в незначному інтервалі (це свідчить 
про те, що людей влаштовують умови проживання 
на даній території і їм немає необхідності змінювати 
місце проживання), за винятком 2016 року, адже порів-
няно з 2015 роком кількість вибулих зменшилася на 
14901 осіб [8], що у свою чергу, спричинено низкою 
соціально-економічних, політичних, психологічних та 
інших причин.

Побудуємо багатофакторну регресійну модель 
міграційного приросту населення Хмельницької 
області. 

Регресійний аналіз призначений для вибору форми 
зв’язку і типу моделі, для визначення розрахункових 
значень залежної змінної (результативної ознаки). 
Основним завданням регресійного аналізу є визна-
чення впливу факторів на результативний показник 
[2, с. 58].

Проаналізуємо міграційний приріст населення 
Хмельницькій області та фактори, що впливають на 
нього. Для аналізу відібрані дані за період в 11 років 
(2005-2015 рр.) (табл.2). 

Матриця коефіцієнтів парної кореляції подана у 
таблиці 3. Оцінюючи мультиколінеарність показників, 
можна стверджувати, що між обраними факторами від-
сутній дуже високий кореляційний зв’язок, тому для 
подальшого дослідження залишаємо всі обрані фак-
тори, які кореляційно пов’язані з результуючим показ-
ником.

Згідно вихідних даних для моделювання було 
обрано шість факторів, які здійснюють вплив на 
результативний показник. Використовуючи інстру-
менти аналізу даних в системі Microsoft Excel за допо-
могою регресійного аналізу побудовано наступні види 
регресійних моделей (таблиця 4).

Таблиця 1. Міграційний рух населення Хмельницької області у 2005-2015 роках

Роки
Усі потоки міграції Зміна кількості прибулих Зміна кількості вибулих

кількість 
прибулих

кількість 
вибулих

міграційний 
приріст, 

скорочення (–)
Відносне, % Абсолютне, 

осіб Відносне, % Абсолютне, 
осіб

2005 22839 25809 –2970 - - - -
2006 23558 25540 –1982 3,15 719 -1,04 -269
2007 24660 26357 –1697 4,68 1102 3,20 817
2008 24309 25120 –811 -1,42 -351 -4,69 -1237
2009 22949 23287 –338 -5,59 -1360 -7,30 -1833
2010 23065 23668 –603 0,51 116 1,64 381
2011 23401 24532 –1131 1,46 336 3,65 864
2012 23885 24611 –726 2,07 484 0,32 79
2013 22096 23035 –939 -7,49 -1789 -6,40 -1576
2014 20550 20523 27 -7 -1546 -10,91 -2512
2015 22350 22524 –174 8,76 1800 9,75 2001
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Після побудови регресійних рівнянь і обробки 
результатів останнім етапом проведення регресійного 
аналізу засобами MS Excel є оцінювання коректності 
і правдоподібності отриманих результатів. Результати 
регресійного аналізу порівнюються з гіпотезами, які 
були зазначені на першому етапі досліджень та нада-
ється оцінка їх правдоподібності з економічної точки 
зору. 

Таким чином, найкращою за показниками якості 
отримуємо шестифакторну регресійну модель впливу 
соціально-економічних показників на міграційний 
приріст населення області:

y x x x

x x

= − − + +
− + +

3193 7 0 163 2 793 47 11

819 273 145 081 1 8
1 2 3

4 5

, , , ,

, , , 55 6x
  (1)

Регресійна модель (1) показує, що найбільший вплив 
на міграційний приріст населення Хмельницької області 

здійснює потреба роботодавців у працівниках та офіцій-
ний курс гривні по відношенні до долара США.

Для проведення аналізу моделювання розрахвано 
коефіцієнт множинної кореляції, який показує загаль-
ний вплив незалежних факторів на результуючий 
показник. В нашому випадку R =0,96, що вказує на 
щільний зв'язок між результативним показником та 
факторними величинами.

Для регресійної моделі встановлено, що коефіцієнт 
детермінації R2 = 0,94, це означає, що в 94 % випадків 
зміни Х призводять до зміни Y. Тобто на 94% відібрані 
фактори впливають на міграційний приріст, а лише 6% 
змін пояснюються факторами, які не були враховані в 
моделі.

В результаті перевірки моделі на адекватність 
встановлено, що розрахований F-критерій Фішера  
(F = 9,97) більше ніж його критичне (табличне) зна-

Таблиця 2. Вихідні дані для аналізу міграційного приросту населення Хмельницькій області  
за 2005-2015 рр.
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2005 -2970 7958 403 30,2 3,5 5,12 583,73
2006 -1982 9603 275 30,4 2,1 5,05 792,33
2007 -1697 12339 298 24,1 1,1 5,05 1044,88
2008 -811 16061 218 33,6 0,7 5,45 1428,78
2009 -338 15758 180 19,6 0,3 7,79 1520,90
2010 -603 18096 191 20,5 0,4 7,93 1785,86
2011 -1131 22843 198 16,6 0,3 7,95 2075,10
2012 -726 26237 81 16,2 0,2 7,99 2425,16
2013 -939 26426 47 17,3 0,2 7,99 2640,69
2014 27 32162 159 18 0,2 11,89 2878,29
2015 -174 41088 - 16,1 0,4 21,86 3371,17

Таблиця 3. Матриця парних коефіцієнтів кореляції
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Міграційний приріст 1
ВРП, у фактичних цінах 0,749 1
Кількість сімей та одинаків, які одержали 
житло протягом року -0,791 -0,876 1

Кількість за реєстрованих безробітних -0,629 -0,747 0,737 1
Потреба роботодавців у працівниках на 
заміщення вільних робочих місць -0,907 -0,664 0,794 0,708 1

Офіційний курс гривні по відношенні  
до долара США 0,597 0,882 -0,707 -0,574 -0,399 1

Середньо-місячна заробітна плата 0,792 0,985 -0,913 -0,797 -0,743 0,809 1
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Таблиця 4. Регресійні моделі, впливу соціально-економічних показників  
на міграцію населення в Хмельницькій області

Вид моделі Модель

Однофакторні
(Fтабл = 5,12
tтабл = 2,26)

1.Y=-2389,3+0,065X1; R=0,75 ; R2=0,56;
F-критерій Фішера F =11,52

Критерій Стьюдента t = 3,39

2.Y=90,01-6,017X2;  R=0,79 ; R2=0,63;
F-критерій Фішера F =15,01

Критерій Стьюдента t = -3,85
3.Y=856,6-85,598X3; R=0,62 ; R2=0,40;

F-критерій Фішера F =5,89
Критерій Стьюдента t = -2,43

4.Y=-377,4-765,19X4; R=0,91 ; R2=0,82;
F-критерій Фішера F =41,95

Критерій Стьюдента t = -6,48
5.Y=-1958,9+108,47X5; R=0,60 ; R2=0,36;

F-критерій Фішера F =4,99
Критерій Стьюдента t = 2,23

6.Y=-2488,1+0,78X6; R=0,79 ; R2=0,63;
F-критерій Фішера F = 15,18

Критерій Стьюдента t = 3,89

Двофакторні
(Fтабл = 4,46
tтабл = 2,31)

1.Y=-2402,6+0,087X1-52,03X5; R=0,76 ; R2=0,58;
F-критерій Фішера F = 5,51

Критерій Стьюдента t1 = 2,06; t2=-0,59
2.Y=-445,8+3,74X3-781,61X4; R=0,91 ; R2=0,82;

F-критерій Фішера F = 18,69
Критерій Стьюдента t1 = 0,13; t2=-4,41

Трьохфакторні
(Fтабл = 4,35
tтабл = 2,36)

1.Y=-765,9+0,0334X1-4,12X2-22,72X5; R=0,80 ; R2=0,64;
F-критерій Фішера F = 4,19

Критерій Стьюдента t1 = 0,06; t2=-3,73; t3=-91,11
2.Y=-1998,9+34,5X3-655,5X4+0,41X6; R=0,94 ; R2=0,88;

F-критерій Фішера F = 16,48
Критерій Стьюдента t1 = 1,10; t2=-3,74; t3=-1,72

Чотирьох-факторні
(Fтабл = 4,53
tтабл = 2,45)

1.Y=-1583,7+31,7X3-795,6X4+68,8X5-0,03X6; R=0,96 ; R2=0,91;
F-критерій Фішера F = 15,59

Критерій Стьюдента t1 = 1,12; t2=-4,4; t3=-1,6; t4=-0,08
2.Y=-1960,9-0,19X1-1,36X2+75,5X5+2,36X6; R=0,83 ; R2=0,69;

F-критерій Фішера F = 3,32
Критерій Стьюдента t1 =-0,77; t2=-0,28; t3=0,54; t4=0,95

П’ятифакторні
(Fтабл = 5,05
tтабл = 2,57)

1.Y=-2145,8+1,57X2+33,3X3-849,1X4+71,6X5+0,12X6; R=0,96 ; R2=0,92
F-критерій Фішера F = 11,19

Критерій Стьюдента t1=-0,6; t2=1,1; t3=-3,9; t4=1,5; t5=0,24;
2.Y=-1984,9-0,12X1+39,9X3-748,8X4+115,5X5+1,04X6; R=0,96 ; R2=0,92

F-критерій Фішера F = 11,83
Критерій Стьюдента t1=-0,8; t2=1,3; t3=-3,8; t4=1,5; t5=0,74;

Шестифакторна
(Fтабл = 6,16
tтабл = 2,78)

1.Y=-3193,7-0,16X1+2,8X2+47,1X3-819,3X4+145,1X5+1,85X6; R=0,96 ; R2=0,94;
F-критерій Фішера F = 9,97

Критерій Стьюдента t1=-1,1; t2=0,9; t3=1,5; t4=-3,9; t5=-1,8; t6=-1,14

чення (Fтабл = 6,16), тому можна говорити про те, що 
модель є адекватна.

Проведено аналіз помилок, що дозволяє теж оці-
нити точність регресійної моделі, крім того, з його 
допомогою можна виявити потенційні порушення 
умов застосування регресійного аналізу (гетероскедас-
тичність та наявність автокореляції) [1, с. 84]. 

У таблиці 5 наведені значення залишків, які отри-
мати безпосередньо в процедурі «Регресія» Пакету 
аналізу Excel.

Залишкові величини не виявляють тенденцію у міру 
збільшення x і у, тобто гетероскедастичність відсутня.

Одним із припущень регресійного аналізу є при-
пущення про незалежність випадкових величин, тобто 
якщо це припущення порушується, то ми маємо справу 
з явищем, яке називається автокореляцією залишків. 
Автокореляція – це взаємозв’язок послідовних еле-
ментів часового ряду даних. [4, с. 98]., для виявлення 
якої необхідно упорядкувати залишки по часу та побу-
дувати їх графік (рисунок 1). По розміщенні точок 
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навколо моделі можна судити про наявність і відсут-
ність автокореляції. 

Аналіз рисунку 1 показує, що залишки економе-
тричної моделі випадкові, це є свідченням відсутності 
автокореляції. 

Отже, в результаті проведення кореляційно-
регресійного аналізу отримали багатофакторну 
регресійну модель впливу соціально-економіч-
них показників на міграційний приріст населення 
Хмельницької області.

За даними таблиці 5 побудуємо графік для порів-
няння фактичних і прогнозованих величин (рисунок 2).

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, в результаті застосування регресійного аналізу 
побудовано різні види економетричних моделей, що 
дозволило довести, що на міграційний приріст впли-
ває чимало соціальних та економічних чинників, при 
цьому всі коефіцієнти моделей виявились статистично 
значущі, а самі моделі адекватна. 

В отримані рівняння регресії включені кількість 
зареєстрованих безробітних та потреба роботодавців 
у працівниках на заміщення вільних робочих місць. 
Причому, якщо зростатиме чисельність безробітних та 
зменшиться потреба у працівниках, то і міграція збіль-
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Таблиця 5. Розрахунок залишків для моделі регресії
Спостереження Передбачене Y Залишки Стандартні залишки

1 -2989,665 19,665 0,089
2 -2083,660 101,660 0,460
3 -1476,517 -220,483 -0,998
4 -764,273 -46,727 -0,212
5 -642,848 304,848 1,380
6 -522,959 -80,041 -0,362
7 -842,427 -288,573 -1,306
8 -1006,977 280,977 1,272
9 -682,236 -256,764 -1,162
10 -267,782 294,782 1,335
11 -64,655 -109,345 -0,495

Рис. 1. Модель залежності залишків від часу

Рис. 2. Фактичні та прогнозні значення результативної ознаки
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шуватиметься. Звідси, можна зробити висновок про 
те, що громадяни виїжджають для підвищення рівня 
життя за рахунок більш привабливих та вигідних умов 
працевлаштування. Тому головною проблемою для 
області є запобігання безробіттю та сприяння забезпе-
ченню ефективної зайнятості.

Отже, для управління міграційними процесами 
в Хмельницькій області необхідно провести заходи з 

введення постійного моніторингу міграційної ситуації 
та потенціалу міграційної активності територій (посе-
лень), здійснити розробку управлінських програм на 
рівні регіону і обласної влади щодо механізму стиму-
лювання прибуття та вибуття населення з використан-
ням соціально – економічних важелів, зокрема, шляхом 
сприяння розвитку малого і середнього бізнесу, житло-
вої і рекреаційної інфраструктури.
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МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГЛОБАЛЬНИМИ 
ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ КОМПАНІЯМИ

У статті досліджено сучасні способи організації інноваційної діяльності фармацевтичними ТНК. Установ-
лено наявність прямого зв’язку між обсягами фінансування інновацій та продажами. Визначено, що зміни у 
підходах до ведення інноваційної діяльності зумовлені розвитком інформаційних технологій, кризовими явищами 
у світовій економіці, потребами у скороченні витрат за рахунок закриття виробництв та скорочення персоналу, 
посиленням конкуренції поміж лідерами глобальної фарми. Ліцензування, злиття та поглинання як традиційні 
форми залучення інновацій урізноманітнюються новітніми сорсинговими моделями. Доведено, що компанії з 
широким асортиментом здійснюють централізоване управління інноваціями задля ефективного розподілу бюд-
жету, тоді як фірми з вузькою лінійкою препаратів стимулюють конкуренцію інновацій поміж винахідниками, 
тому надають перевагу децентралізованому управлінню. 

Ключові слова: інноваційна діяльність, сорсинг, організаційна структура НДДКР, ліцензування, злиття і 
поглинання.

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГЛОБАЛЬНЫМИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ КОМПАНИЯМИ

Оласюк А.П.

В статье исследованы современные способы организации инновационной деятельности фармацевтическими 
ТНК. Установлено наличие прямой связи между объемами финансирования инноваций и продажами. Опреде-
лено, что изменения в подходах к ведению инновационной деятельности обусловлены развитием информацион-
ных технологий, кризисными явлениями в мировой экономике, потребностями в сокращении расходов за счет 
закрытия производств и сокращения персонала, усилением конкуренции между лидерами глобальной фармы. 
Лицензирование, слияния и поглощения как традиционные формы привлечения инноваций разнообразились 
современными сорсинговыми моделями. Доказано, что компании с широким ассортиментом осуществляют 
централизованное управление инновациями для эффективного распределения бюджета, тогда как фирмы с 
узкой линейкой препаратов стимулируют конкуренцию инноваций между изобретателями, поэтому предпо-
читают децентрализованное управление.

Ключевые слова: инновационная деятельность, сорсинг, организационная структура НИОКР, лицензирова-
ние, слияния и поглощения.

R&D MODELS OF GLOBAL PHARMACEUTICAL COMPANIES

Olasiuk H.

The article investigates modern methods of organizing innovation activities by pharmaceutical TNCs. There is a direct 
correlation between the volume of financing of innovations and sales. It has been determined that changes in the approaches 
to innovation are determined by the development of information technologies, crisis phenomena in the world economy, the 
necessity to reduce costs through production shut-down and staff lay-offs, increasing competition among global pharma-
ceutical leaders. Licensing, mergers and acquisitions as traditional forms of innovation are diversified by the latest sourcing 
models. Companies with a wide range of products have proven centralized innovation management for effective budget 
distribution, while firms with a narrow line of drugs stimulate innovation competition among inventors and therefore prefer 
decentralized management.

Keywords: innovation activity, sourcing, R&D organizational structure, licensing, Mergers and Acquisitions.

Постановка проблеми. На думку Стігліца й Дас-
ґупта, конкуренція є іманентною рисою капіталістич-
ної системи господарювання. Тривимірність конку-
ренції відображається у ціновій та неціновій формах, 
однак найвагомішою, на думку вчених, на сучасному 
етапі є конкуренція винаходів та інновацій [2]. Такий 
висновок актуалізує низку питань, пов’язаних з орга-
нізацією інноваційно-винахідницької діяльності в 
компаніях, зокрема організаційної структури науково-

дослідних підрозділів, їх географічного розташування, 
місця і ролі зовнішніх джерел інноваційних розробок у 
стратегії інноваційної діяльності глобальних компаній.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дження засвідчують відсутність уніфікованого підходу 
до побудови організаційної структури інноваційно-
винахідницької діяльності. Тірпак, Міллер, Шварц 
та Кашдан погоджуються у тому, що структура R&D 
відображає стратегію компанії у створенні певної цін-
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ності, однак така узгодженість не є запорукою ефек-
тивної R&D-структури. Ефективність, на їхню думку, 
визначається здатністю структури еволюціонувати під 
впливом змін у внутрішньому й зовнішньому серед-
овищі компанії, оскільки у протилежному випадку 
вона стане гальмівним елементом у реалізації бізнес-
стратегії [9]. Під час вивчення зв’язку між способом 
організації наукових досліджень та типом інновацій 
Арґірес та Сілверман показали таке: 1) централізована 
організаційна структура R&D зменшує трансакційні 
витрати у процесі перерозподілу бюджету між підроз-
ділами, у результаті чого інновації є більш значущими 
для подальшого технологічного розвитку; 2) немож-
ливо однозначно стверджувати, що за централізованої 
організації науково-дослідних робіт відбувається гене-
рування інновацій, які залучають велику кількість тех-
нологій [1].

Незважаючи на велику кількість наукових праць 
із питань організації інноваційної діяльності, вибору 
оптимальної організаційної структури інноваційно-
орієнтованих підприємств, аналізу переваг та недоліків 
ліцензування та злиттів і поглинань як способу зміц-
нення інноваційного потенціалу, відсутній системний 
аналіз причин, основних тенденцій та моделей органі-
зації інноваційної діяльності в глобальних фармацев-
тичних компаніях.  

Постановка завдання. Метою статті є узагаль-
нення теоретичних розробок та емпіричного досвіду 
розбудови інноваційно-винахідницької діяльності 
крізь призму характеристик організаційної структури 
науково-дослідних підрозділів та моделей фінансу-
вання інноваційних розробок.

Виклад основного матеріалу дослідження. Опи-
тування понад 1 330 генеральних директорів про-
відних фармацевтичних компаній у 68 країнах світу 
засвідчило, що інноваційний розвиток є стратегічним 
пріоритетом, однак компанії прагнуть до оптимізації 
та скорочення бюджетів на проведення НДДКР [10]. 
Таким чином, інновації для фармкомпаній є засобом 
утримання та створення довгострокових конкурентних 
переваг на глобальному ринку. 

Глобальна фармацевтична індустрія з 1995 по 
2015 р. суттєво консолідувалася: за два десятиріччя 
10 компаній поглинули більше 60 конкурентів із 
сумами угод, що перевищували 1 млрд. дол. кожна. 
Найбільш активно M&A у цей період здійснювали 
компанії «Пфайзер» (225,0 млрд. дол.), «Санофі» 
(87,0), «Мерк» (69,8), «Рош» (56,9), «Новартіс» (54,19), 
«Тева» (30,2), «Астра Зенека» (27,5), «Джонсон і 
Джонсон» (19,35), «Галід Саєнс» (11,8), «Глаксо Сміс 
Кляйн» (7,8). У 2005 р. було укладено 153 угоди на 
суму 70 млрд. дол., а у 2014 р. фармкомпанії підписали 
204 угоди на суму 116 млрд. дол. [6]. 

Зростання вартості угод зі злиття та поглинання 
поряд зі збільшенням їх кількості було зумовлене 
такими чинниками: закінченням термінів патентного 
захисту багатьох блокбастерів – брендованих рецеп-
турних препаратів, річний обсяг продажів яких пере-
вищує 1 млрд. дол.; можливістю економії за рахунок 
ухилення від сплати податків, які надають такі угоди, 
особливо у США, де ставка податку на прибуток сягає 
35%; вимушеним зменшенням обсягу внутрішнього 
фінансування науково-дослідних робіт на тлі зростаю-
чої конкуренції та цінового тиску на компанії. 

Укладання угод зі злиття та поглинання як меха-
нізму розширення інноваційного потенціалу фарма-
цевтичних компаній є достатньо ресурсномістким 
і кон’юнктурозумовленим процесом. Уже в період  
2009–2014 рр. на тлі повільного зростання кількості 
угод (15%) упала їх сукупна вартість (-47,3%), від-
повідно, у 2009 р. середня вартість угоди становила 
1,07 млрд. дол., а вже у 2014 р. – 0,57 млрд. дол. [6; 10].

Також відбувається стагнація у процесах внутріш-
нього фінансування інноваційної діяльності світових 
лідерів фармацевтичної промисловості. Абсолютні 
показники виручки від продажів та фінансування 
НДДКР десяти провідних фармацевтичних компаній із 
2009 по 2015 р. зросли трохи більше ніж на 2%, водно-
час частка витрат на НДДКР в обсягах продажів зали-
шилася незмінною – на рівні 18% [3; 10].

Об’єктивними передумовами реструктуризації 
НДДКР глобальними фармацевтичними компаніями 
слугували закінчення патентного захисту у багатьох 
препаратів, а також світова фінансово-економічна 
криза 2007 р. Саме цей період спричинив трансформа-
цію комерційних моделей, скорочення витрат, масові 
звільнення, закриття виробничих потужностей задля 
нарощування продуктивності НДДКР, виробництва та 
збуту [3]. 

Однак, незважаючи на типову реакцію компаній на 
зовнішні шоки, стратегічні орієнтири бізнесу стосовно 
цільового ринку та товарного асортименту залишилися 
незмінними (табл. 1). 

У 2009 р. від 29,7% («Новартіс») до 53,7% («Брістол 
Маєрс Сквіб») виручки фармацевтичних ТНК форму-
валося за рахунок продажу трьох препаратів. Частка 
витрат на НДДКР у виручці коливалася від 13% до 23%. 
Спільною ознакою 10 провідних компаній була пряма 
залежність між продажами та інвестиціями в НДДКР. 
Фармацевтичні ТНК, збут яких найбільше залежав від 
продажів декількох препаратів, більш активно інвес-
тували кошти від продажів у науково-дослідні роботи. 
Таким чином, інноваційно-інвестиційна активність 
фармкомпаній у 2009 р. була похідною від обсягу отри-
маної виручки. У 2015 р. найбільш диверсифікованим 
залишився портфель компанії «Новартіс», яка отри-
мала від продажів трьох препаратів уже 22,4% усього 
доходу, тоді як компанія «Аббві» виявилася флагман-
ською, отримавши 72,5% виручки від продажу трьох 
препаратів. У цей період частка витрат на НДДКР 10-ти 
найбільших компаній варіювала в діапазоні 16–24% від 
обсягу виручки [3].

Таким чином, компанії застосовують різні підходи 
до формування асортименту продажів та фінансування 
НДДКР. Спробуємо встановити зв’язок між параме-
трами витрат на збут, часткою продажу трьох препара-
тів та організаційною структурою «Пфайзер», «Новар-
тіс» та «Рош». Аналізуючи відмінності в організації 
науково-дослідної діяльності лідерів світової фарма-
цевтичної індустрії за обсягами продажів та фінансу-
вання науково-дослідних робіт – компаній «Пфайзер», 
«Новартіс» та «Рош», удалося виокремити низку осо-
бливостей у їхній організаційній структурі НДДКР 
[4–6].

Компанія «Рош» порівняно з рештою конкурентів 
у фармсекторі обрала маркетингову стратегію розви-
тку однієї продуктової групи. Організаційна структура 
НДДКР компанії «Рош» розбудована за принципом 
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децентралізації та вмінні ризикувати з урахуванням 
необхідності максимізації творчого потенціалу та 
незалежності в управлінні співробітниками. Компанія 
не має глобального центру управління інноваціями, 
натомість функціонують три відокремлені підрозділи в 
Сан-Франциско, Базелі й Токіо, які безпосередньо під-
звітні СЕО – генеральному директору компанії, який і 
відповідає за інноваційну стратегію та політику компа-
нії. На ранніх стадіях НДДКР допускається політика 
одночасної роботи цих департаментів над вирішенням 
однієї науково-дослідної проблеми, таким чином ство-
рюючи синергічний ефект, однак пізні етапи НДДКР, 
що пов’язані з клінічними випробуваннями, вимагають 
фокусування ресурсів та уніфікованого підходу, саме 
тому діагностикою займається один глобальний під-
розділ [4].

Ранній етап наукових досліджень завершується фор-
муванням проекту й надсиланням у відповідний комітет 
компанії, який і проводить технічну експертизу резуль-
татів дослідження та аналізує перспективність здобут-
ків з урахуванням комерційного потенціалу. Позитивне 
рішення приймається з урахуванням експертних висно-
вків керуючих продуктовим портфелем разом із гло-
бальним департаментом із діагностики препаратів. 

Мета компанії «Пфайзер» – сформувати найбільш 
повний та економічно ефективний портфель препа-
ратів із різних терапевтичних груп задля задоволення 
потреб максимальної кількості споживачів. Компанія 
оцінює свою операційну діяльність у площині ефек-
тивності збуту інноваційних (запатентованих, ексклю-
зивних) препаратів і традиційних лікарських засобів, 
тобто тих, які втратили патентний захист. Характер-
ним для компанії є застосування повного спектру форм 
ведення НДДКР, серед яких виокремлюють внутрішні 
корпоративні наукові дослідження, придбання сполук 
за ліцензіями, поглинання компаній задля розширення 
портфелю і зниження конкуренції, а також інструменти 
боргового та акціонерного фінансування. 

Всесвітня науково-дослідна організація «Пфай-
зер» – це структура, що об’єднує 11 науково-дослідних 

підрозділів, три бізнес-підрозділи та технічний депар-
тамент із підтримки інноваційних проектів. Науково-
дослідна діяльність організована за моделлю матричної 
структури, а цілі департаменту з НДДКР інтегровані у 
стратегічні цілі компанії [7].

Компанія «Новартіс» є третьою у списку лідерів 
по обсягах інвестицій у інноваційні науково-дослідні 
розробки. У продуктовому портфелі міститься 50 інно-
ваційних препаратів різних терапевтичних груп та 
більше 1 000 генерикових засобів. Науково-дослідні 
роботи проводять 15 підрозділів, розміщених у США, 
Італії, Швейцарії, Японії, Індії, Китаї, Сінгапурі. Від-
повідальним за організацію науково-дослідної функції 
є комітет із НДДКР, до якого входять три члени Ради 
директорів та які зобов’язані проводити засідання при-
наймні двічі на рік. Функціональними обов’язками 
комітету є моніторинг ефективності НДДКР, інформу-
вання Ради директорів стосовно тенденцій у науково-
дослідній роботі, розроблення рекомендацій щодо 
модифікації стратегії НДДКР, щорічний перегляд та 
переоцінка функціональних обов’язків та засад діяль-
ності комітету. 

У 2016 р. компанія провела організаційні зміни, 
які мали на меті підсилити інноваційний потенціал. 
«Новартіс» об’єднала виробничий та науково-дослідні 
процеси, утворивши, таким чином, глобальну функці-
ональну організаційну структуру. Розширення продук-
тового портфелю призвело до неминучого укрупнення 
та структуризації підрозділів задля використання 
ефекту масштабу та більш повноцінного використання 
ресурсів [5]. 

Фармацевтичні компанії впродовж усього циклу 
науково-дослідних робіт залучають інновації на заса-
дах аутсорсингу шляхом побудови як традиційних 
партнерських форм співпраці у формі корпоративних 
венчурних фондів, так і відносно нових – інноваційних 
центрів, віртуальних та оупен-сорсних НДДКР, крауд-
сорсингових моделей [8].

Оупен-сорс – це  технологія, що передбачає надання 
спільного доступу до пулу інноваційних розробок для 

Таблиця 1. Розподіл компаній залежно від рівня доходу та витрат на НДДКР у 2009 та 2015 рр.
2009 р. Коефіцієнт співвідношення витрат на НДДРК до обсягу продажів

Частка трьох препаратів у 
загальному обсязі продажів

Вище середнього Вище середнього Нижче середнього
• «Рош», Швейцарія
• «Меркс», США
• «Елі Ліллі», США
• «Брістол Маєрс Сквіб», 
США

• «Астра Зенека», Велико-
британія

Нижче середнього • Джонсон і Джонсон, США • Пфайзер, США
• Санофі-Авентіс, Франція
• Новартіс, Швейцарія
• Глаксо Сміс Кляйн, Вели-
кобританія

2015 р. Коефіцієнт співвідношення витрат на НДДРК до обсягу продажів
Частка трьох препаратів у 
загальному обсязі продажів

Вище середнього Вище середнього Нижче середнього
• «Рош», Швейцарія
• «Астра Зенека», Велико-
британія

• «Галід Саєнс», США
• «Аббві», США

Нижче середнього • «Новартіс», Швейцарія
• «Меркс», США
• «Джонсон і Джонсон», 
США

• «Пфайзер», США
• «Санофі», Франція
• «Глаксо Сміс Кляйн», 
Великобританія

Джерело: складено та розраховано автором
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їх використання та вдосконалення. Такий різновид 
інноваційної кооперації застосовують компанії GSK, 
Bayer та Novartis. Фармацевтичні компанії відкрили 
безкоштовний доступ до більше 2 300 патентів на пре-
парати, що призначені для лікування рідкісних, інфек-
ційних та тропічних захворювань. Стимулювання інно-
ваційної діяльності в секторі препаратів для лікування 
рідкісних захворювань на засадах вільного доступу до 
патентів зумовлене відсутністю комерційного інтересу 
у глобальних компаній до цього сегменту через незна-
чний обсяг продажів та низький граничний прибуток.

Краудсорсинг – це новітній підхід до пошуку та 
розв’язання проблем у сфері технологій, науково-
дослідних робіт, маркетингу й розроблення актуаль-
них товарів і послуг, що передбачає залучення добро-
вольців, які на безкоштовній основі чи за невелику 
винагороду пропонують вирішення проблеми. Осно-
вою краудсорсингу є програмно-апаратна платформа, 
що генерує запити від компанії та ідеї від споживачів 
чи зацікавлених осіб. Така система дає змогу зеконо-
мити кошти на пошук необхідної ніші для товару чи 
послуги, визначити способи використання чи вдо-
сконалення товарів, зібрати маркетингову інформа-
цію від добровольців та опініон-лідерів. Нині «Астра 
Зенека», «Байєр», «Елі Ліллі», «Джонсон і Джонсон», 
«Глаксо Сміс Кляйн», «Рош» активно долучаються до 
пошуку вирішення проблем у науково-дослідній сфері 
та збору інноваційних пропозицій через використання 
таких краудсорсингових платформ, як Innocentive, 
YourEncore, Grants4Targets. Найбільш активними учас-
никами краудсорсингових комунікацій є представники 
країни Європи та США: добровольці-інноватори долу-
чилися до обговорення більше 1110 проектів у сфері 
онкології, кардіології та гінекології.

Віртуальна модель НДДКР базується на принци-
пах побудови віртуальної організації й передбачає 
мінімальну кількість персоналу, домінування контр-
актних відносин та тісної партнерської взаємодії між 

компаніями – учасницями науково-дослідного про-
екту, можливість зменшення накладних витрат, прове-
дення ефективної закупівельної політики й доступу до 
дешевих джерел сировини. Результатами віртуалізації 
науково-дослідних робіт стали компанії Chorus, Shire, 
Protodigm, Debiopharm, and Endo Pharmaceuticals. Так, 
Eli Lilly створила підприємство Chorus, яке показало 
продуктивність у 3–10 разів вищу, ніж традиційна 
модель НДДКР Eli Lilly. 

Висновки з проведеного дослідження. Розвиток 
ключових секторів інформаційної економіки, зокрема 
телекомунікаційних каналів та мережі Інтернет, цен-
трів й засобів обробки інформації, розроблення про-
грамного забезпечення призвів до зміни парадигми 
ведення інноваційно орієнтованого бізнесу від інду-
стріального до інформаційно-інноваційного. Такі 
традиційні форми залучення зовнішніх інновацій, як 
ліцензування, стратегічні альянси, злиття й погли-
нання урізноманітнилися новітніми підходами до їх 
сорсингу – через інноваційні центри, віртуальні та 
оупен-сорсні науково-дослідні роботи, краудсорсинг.

Нині фінансування інновацій напряму залежить 
від продажів фармацевтичних препаратів. Фармацев-
тичні гіганти спрямовують від 16% до 24% виручки 
на розроблення нових препаратів. Слід також відзна-
чити, що прагнення компаній максимізувати фінансо-
вий результат бізнесу спонукає до оптимізації витрат 
на внутрішні науково-дослідні роботи, крім всього 
іншого, і через ефективну організаційну структуру 
науково-дослідних підрозділів компанії. Для компаній, 
які працюють у вузькому сегменті ринку, важливою 
є децентралізація інноваційної діяльності, стимулю-
вання інновацій знизу догори й створення конкурен-
ції між окремими підрозділами. Для фірм-новаторів 
із широким товарним асортиментом у портфелі більш 
доречною є централізоване управління інноваціями, 
оскільки допомагає легше контролювати витрати та 
швидко перерозподіляти ресурси між проектами.
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РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У МЕТОДОЛОГІЇ ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ

Методологія різновидів державного аудиту передбачає застосування різноманітних аудиторських про-
цедур, проте не визначає підґрунтя для визначення критеріїв їх достатності та відповідності. Дослідження 
міжнародного досвіду проведення перевірок через положення стандартів ISSAI дали змогу виокремити ризик-
орієнтований підхід до визначення кількості та якості аудиторських процедур. У статті проведено порівняльний 
аналіз вітчизняних методик різновидів державного аудиту з нормами міжнародних стандартів. На підставі 
зроблених висновків про невідповідність критеріального підходу та відсутність інструментарію розрахунку 
вибіркових сукупностей для перевірки розроблено пропозиції щодо вдосконалення методичної бази здійснення 
державного аудиту. Доведено, що впровадження ризик-орієнтованого підходу до визначення методів та процедур 
аудиту на всіх його етапах дасть змогу ефективно та економічно побудувати збір доказової бази для висновків 
та пропозицій за результатами контрольного заходу.

Ключові слова: державний аудит, ризики, аудиторські процедури, критерій достатності, методологія кон-
тролю.

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В МЕТОДОЛОГИИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА

Письменная М.С.

Методология разновидностей государственного аудита предусматривает применение различных аудитор-
ских процедур, но не предоставляет оснований для определения критериев их достаточности и соответствия. 
Исследование международного опыта проведения проверок согласно положениям стандартов ISSAI позволило 
выделить риск-ориентированный подход к определению количества и качества аудиторских процедур. В ста-
тье проведен сравнительный анализ отечественных методик разновидностей государственного аудита и норм 
международных стандартов. На основании сделанных выводов о несоответствии критериального подхода и 
отсутствии инструментария расчета выборочных совокупностей для проверки разработаны предложения 
по совершенствованию методической базы осуществления государственного аудита. Доказано, что внедрение 
риск-ориентированного подхода к определению методов и процедур аудита на всех его этапах позволит эффек-
тивно и экономически обоснованно построить сбор доказательной базы для выводов и предложений по резуль-
татам контрольного мероприятия.

Ключевые слова: государственный аудит, риски, аудиторские процедуры, критерий достаточности, мето-
дология контроля.

THE RISK-BASED APPROACH IN THE METHODOLOGY OF THE STATE AUDIT

Pysmenna M.

The methodology of the varieties of the state audit provides for the application of various auditing procedures, but does 
not provide grounds for the criteria of their sufficiency and compliance. The study of international experience of conducting 
audits in accordance with the provisions of ISSAI standards allowed identifying the risk-based approach to determining the 
quantity and quality of audit procedures. In the paper the comparative analysis of Ukrainian techniques of public audit to 
international standards has been represented. On the basis of the findings of noncompliance criteria-based approach and 
the lack of tools calculation of sample cases for verification the proposals for improving the methodological framework of 
the implementation of the state audit have been made. It has been proved that the introduction of a risk-based approach 
to defining methods and audit procedures at all stages will allow build a effectively and economically justified collection of 
evidence for conclusions and proposals on the results of the control measures.

Keywords: state audit, risks, audit procedures, adequacy criterion, methodology of control.

Постановка проблеми. Концепція ризик-орієнто-
ваного контролю сформувалася у зарубіжних країнах 
до того, як на національному рівні отримали визнання 
та реалізацію у нормативних документах методики 
оцінки та управління ризиками. Саме тому можна 
стверджувати про накопичений досвід міжнародними 

практиками використання ризиків у процесі держав-
ного аудиту для його оптимізації на рівні виконання 
процедур збирання доказів, необхідних для формулю-
вання висновку. Дослідження міжнародних стандартів 
та зарубіжного досвіду здійснення державного аудиту 
свідчить про тісний зв’язок між вибором аудиторських 
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процедур та ризиком, оціненим у процесі перевірки. 
Міжнародне визнання таких прийомів свідчить про 
можливість використовувати інформацію про ризики 
підконтрольної установи для цілей державного аудиту.

Але проблема вітчизняної теорії та практики мето-
дології державного аудиту полягає у декларуванні 
використання ризиків у процесі аудиту та відсутності 
при цьому докладних розробок щодо їх застосування 
на етапі визначення аудиторських процедур.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Спро-
щений підхід до визначення аудиторських процедур 
у процесі перевірки, який декларують багато вчених, 
не враховує реалії складних процесів на підконтроль-
них об’єктах економічного середовища. Як зазначає 
О.А. Подолянчук, «аудитору потрібно лише визначити 
ті методи, прийоми і способи, за допомогою яких він 
виконає поставлені перед ним завдання» [1]. Насправді 
автор не підозрював, що саме у визначенні достатності 
та відповідності процедур і полягає чи не найважливіша 
з основних проблем методології аудиторської перевірки 
в державному секторі. Одну з найбільш ґрунтовних та 
всеохоплюючих розробок щодо сутності аудиторських 
процедур представив В.П. Бондар. Його висновок 
щодо того, що «аудиторські процедури слід викорис-
товувати в контексті методичних прийомів аудиту, які є 
складниками поняття методу, методики» було взято за 
основу іншими дослідниками цієї проблеми [2, c. 25]. 
Дискусійним питанням залишалося віднесення аналі-
тичних процедур до складу аудиторських як їх різно-
виду [2, c. 25] або їх розгляд як самостійних процедур, 
що за своєю класифікацією охоплюють увесь спектр 
завдань аудиту під час його етапів [3, с. 149]. Однак 
ігнорування факту застосування результатів оцінки 
ризиків під час визначення кількості та відповідності 
аудиторських процедур у науковій літературі може 
призводити до неефективного розподілу робочого часу 
та неякісних перевірок. На нашу думку, більш правиль-
ним є сприйняття ризиків на етапі визначення методів 
та процедур перевірки як складової частини методоло-
гії аудиту, яка забезпечує його надійність та результа-
тивність. Такими дослідженнями поглибили методоло-
гію контролю С.В. Бардаш та А.М. Любенко, які більш 
ширше, ніж інші вчені, розглядали роль оцінки ризиків 
у контрольних діях [4; 5].

Важливий внесок у ризик-орієнтований підхід 
до методології контрольних дій зробили І.Ю. Чума-
кова та Ю.П. Кравченко [6]. Ними було вдосконалено 
методології інспектування та державного фінансового 
контролю на етапах планування контрольних дій та 
виявлення бюджетних порушень у бюджетній сфері 
шляхом ідентифікації ризик-факторів та ризиків діяль-
ності бюджетної установи. 

Поняття ризиків та їх оцінки в процесі здійснення 
внутрішнього контролю розглядається в галузевих та 
пооб’єктних дослідженнях, тому перелік прикладів 
можна продовжувати.

На відміну від онтологічних описів переліку про-
цедур, відомих із практичної діяльності, ризик-орієн-
тований підхід під час визначення кількості та видів 
процедур передбачає дещо інший ракурс розгляду 
завдання методичного інструментарію аудиторської 
перевірки установ державного сектора. 

Підконтрольна установа досліджується прийо-
мами, способами та методами не лише з погляду раці-

ональної організації процесу перевірки відповідно до 
прийнятих методик та іманентних процедур, скільки з 
погляду виявлених ризикових передумов та оцінених 
ймовірностей їх негативного впливу на досліджуваний 
об’єкт. Дослідження саме такої методології здійснення 
перевірки на основі міжнародних стандартів ISSAI 
представлено у цій статті. 

Постановка завдання. Мета статті полягає у 
поглибленні методології державного аудиту на основі 
використання оцінки ризиків для визначення достат-
ності та відповідності аудиторських процедур. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Осно-
вна вимога міжнародних стандартів державного аудиту, 
зокрема п. 57 ISSAI 400 «Фундаментальні принципи 
аудиту відповідності» (далі – ISSAI 400) щодо збору 
аудиторських доказів, полягає у тому, що аудитори 
повинні зібрати достатні й відповідні аудиторські 
докази для охоплення аудиту [7]. Така ж вимога зазна-
чена й у Міжнародних стандартах аудиту для діяль-
ності незалежних приватних аудиторів.

Норми п. 57 стандарту ISSAI 400 щодо достатності 
та відповідності аудиторських доказів обґрунтову-
ються тим, що вони надають підставу для формулю-
вання висновку за результатами перевірки. 

Достатність – це показник кількості доказів. Відпо-
відність, адекватність – це якісна характеристика дока-
зів, тобто їх актуальність та надійність. Кількість необ-
хідних доказів залежить від визначеного аудиторського 
ризику: чим вищий ризик, тим більше можливостей для 
викривлення, тим вимагається більше доказів. Якість 
також впливає на кількість доказів: чим вище якісні 
характеристики зібраних доказів, тим менше їх може 
знадобитися. Відповідно, достатність і доцільність 
доказів взаємопов'язані. Проте лише отримання вели-
кої кількості доказів не може компенсувати їх низьку 
якість. Достовірність доказів залежить від джерела та 
характеру і від конкретних обставин, за яких отримані 
докази. Аудитор повинен розглянути як релевантність, 
так і достовірність інформації, яка буде використовува-
тися як аудиторські докази.

Процедури аудиту, які слід застосувати, повинні 
бути відповідними для тих обставин перевірки, що 
впливають на одержання достатніх, відповідних ауди-
торських доказів для охоплення всієї сфери аудиту. 
Обґрунтованість та джерела необхідних аудиторських 
доказів визначаються предметом та обсягом аудиту. 
Аудиторські докази включають різні процедури збору 
доказів як кількісного, так і якісного характеру. Ауди-
тор здебільшого поєднує та порівнює докази з різних 
джерел, щоб отримати достатність та відповідність 
доказів для висновків щодо законності та правильності 
функціонування об’єкта перевірки.

Отримані докази повинні бути достатніми та доціль-
ними, щоб забезпечити обґрунтовану базу для спосте-
режень та висновків. Оскільки інформація про об’єкт, 
що перевіряється, досліджується не суцільним спосо-
бом, дуже важливо, щоб метод збирання та вибірки 
даних було ретельно підібраний. Аудитор використо-
вує професійне судження у визначенні достатності та 
відповідності протягом усього процесу збору доказів.

Для оцінки відповідності прийнятих методик дер-
жавного аудиту міжнародним нормам, зафіксованих у 
стандартах, нами проведено порівняння вимог стан-
дартів до аудиторських доказів ISSAI та практики 
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вітчизняних органів державного аудиту Рахункової 
палати та Державної аудиторської служби (табл. 1). 
Порівняння за визначеними критеріями було прове-
дено за методиками зазначених контрольних органів 
щодо фінансового аудиту та державного фінансового 
аудиту [8; 9]. Результатом дослідження став висновок 
про існування загальних політик та регламентованих 
критеріїв слідувати вимогам міжнародних стандартів 
у частині збирання аудиторських доказів у досліджу-
ваних методиках. Однак деталізовані вказівки щодо 
застосування обов’язкових елементів для проведення 
аудиторських процедур, таких як методики вибірки, 
критерій достатності доказів, відсутні (табл. 1). 

Наступна вимога щодо збору аудиторських доказів 
пов’язана з ризик-орієнтованим підходом, який висту-
пає підґрунтям під час проведення будь-якого виду 
державного аудиту в міжнародній практиці. Всі засто-
совані процедури аудиту мають бути чітко пов’язані з 
виявленими ризиками, про що свідчать положення п. 
89 ISSAI 4100 «Рекомендації щодо аудиту відповід-
ності – для аудитів, що проводяться окремо від аудиту 
фінансових звітів» (далі – ISSAI 4100) [11].

Виконання аудиторських процедур залежить від 
предмету перевірки, визначених критеріїв та професій-

ного судження аудитора. Коли ризики невідповідності 
є значними, а аудитори планують покладатися на вну-
трішній контроль, підконтрольна установа перевіря-
ється із застосуванням тієї кількості та виду процедур, 
що визначені величиною даного ризику. Результати 
дослідження відповідності вимог стандартів урахо-
вувати величину оцінених ризиків аудиторської пере-
вірки під час планування та виконання аудиторських 
процедур відображено в табл. 2. 

Очевидно, що інструкції вітчизняних контрольних 
органів містять лише теоретичні регламенти вико-
нання оцінки ризиків у процесі здійснення фінансо-
вого аудиту. Дослідження фактологічного матеріалу 
результатів фінансових аудитів свідчить про неви-
користання аудиторами Рахункової палати оцінки 
ризиків ні на етапі планування, ні на етапі збору ауди-
торських доказів. Методичні вказівки Державної ауди-
торської служби та матеріали перевірок також не міс-
тять свідчень про використання ризик-орієнтованого 
підходу в процесі збирання аудиторських доказів для 
обґрунтування висновків. Отже, критерії достатності 
та відповідності в органах державного аудиту не регу-
люються основними перевіреними міжнародною прак-
тикою аудиту інструментами зв’язку оцінки ризиків та 

Таблиця 1. Порівняння критеріїв застосування аудиторських процедур за ISSAI 400  
та нормативними документами органів державного аудиту 

№ Критерії для порівняння Рахункова палата Державна 
аудиторська служба

1 Наявність в органу державного аудиту політики, яка визначає 
достатність та відповідність доказів як основи для висновків аудиту Так Так

2
Існування процесу / системи / керівництва / шаблону для забезпе-
чення того, щоб аудитори збирали достатні та відповідні докази для 
складання аудиторських висновків

Так, частково Так, частково

3 Наскільки вибірка вибраних аудиторських доказів свідчить про їх 
достатність та відповідність для складання аудиторських висновків Не свідчить Не свідчить

4

Конкретні основні причини невідповідності Відсутність інструкції 
щодо методів вибірки, 

відсутність опису 
принципів, за якими 

здійснювалася вибірка 

Відсутність інструкції 
щодо методів вибірки, 

відсутність опису 
принципів, за якими 

здійснювалася вибірка
Джерело: складено автором за [7–9]

Таблиця 2. Оцінка відповідності нормативних документів органів державного аудиту в Україні 
положенням міжнародних стандартів ISSAI 4100

№ Критерії для порівняння Рахункова палата Державна 
аудиторська служба

1 Визначення органом державного аудиту у своїй політиці зв’язку між 
процедурами аудиту та ризиком Так Ні

2
Наявність норм в інструкціях, які вимагають розгляду:
а) суттєвих ризиків невідповідності;
б) аудиторської залежності від результатів оцінки внутрішнього 
контролю у процедурах аудиту 

Так, частково Ні

3
Наявність певних процесів / систем / інструментів / шаблонів тощо, 
щоб гарантувати, що аудитори планують та проводять аудиторські 
процедури для відповіді на виявлені ризики невідповідності

Не існує Не існує

4
Фактичне планування аудиторських процедур на основі виявлених 
аудиторських ризиків та оцінки внутрішнього контролю підконтр-
ольної установи

Ні Ні

5
Підтвердження у матеріалах перевірок:
а) виявлення ризиків;
б) проведення процедур аудиту на основі виявлених ризиків

Відсутні свідчення Відсутні свідчення

6
Фактичне підтвердження у матеріалах перевірки використання ауди-
торами детального тестування в обставинах недовіри до системи 
внутрішнього контролю через його слабкість та неефективність 

Тестування  
не проводиться

Тестування  
не проводиться

 Джерело: складено автором за [8–10]
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аудиторських процедур за змістом, кількістю, обсягом 
та видом. Це призводить до неефективності перевірок 
та впливає на їх якість, оскільки критерії достатності 
та відповідності аудиторських доказів регулюються не 
інструментами аудиту, а лише професійним судженням 
виконавців перевірки. 

Процес вивчення доказової бази під час будь-якого 
виду державного аудиту є систематичним та ітератив-
ним і передбачає збір доказів за допомогою відповід-
них аудиторських процедур, їх оцінку щодо достат-
ності, відповідності та переоцінки ризику й отримання 
додаткових доказів у міру необхідності [11, п. 94].

Оцінка системи внутрішнього контролю уста-
нови, що перевіряється, та оцінки ризиків, яким сис-
теми контролю не можуть запобігти або виявити, є 
невід’ємною частиною проведення державного аудиту 
і за стандартами ISSAI, і за міжнародною практикою.

Процедури, які виконує аудитор при цьому, залежать 
від предмету аудиту, критеріїв та професійного судження 
аудитора. Ці процедури повинні бути чітко пов'язані з 
ідентифікованими аудитором ризиками. Коли ризики 
невідповідності є значними, а аудитори державного 
сектора планують покладатися на внутрішній контроль 
підконтрольної установи, вони повинні бути перевірені. 
Коли органи управління не створили надійної системи 
контролю, аудитор планує і виконує основні процедури 
для реагування на виявлені ризики. Під час вибору під-
ходів та аудиторських процедур слід ураховувати якісні 
характеристики доказів, тобто докази повинні бути ком-
петентними, відповідними та обґрунтованими. Крім 
того, докази вважаються більш надійними, якщо вони 
отримані з оригіналів документів та із зовнішніх джерел 
стосовно установи, що перевіряється. 

Як стандартом ISSAI 4100 (п. 97), так і методич-
ними вказівками органів державного аудиту передба-
чений збір аудиторських доказів із використанням різ-
них методів, таких як спостереження, документальна 
перевірка, обстеження, повторне виконання, запити і 
підтвердження, аналітичні процедури. 

Важливо під час визначення якості інструктивних 
матеріалів пересвідчитися у наявності задекларованих 
норм, які вимагають від аудиторів використання різно-
манітних методів під час збору доказів. Аналізуючи 
матеріали перевірок, варто визначити, як саме ауди-
тори використали відповідні методи для збору доказів.

Якщо перевірка планується без урахування іденти-
фікованих та оцінених ризиків, необхідно визначити в 
інструкціях обставини достатності доказів для обґрун-
тування висновку. Аудитор може припинити збирати 
докази, поки він не переконається, що існує достат-
ньо відповідних доказів для надання підстави для 
його висновку. Дослідження регламентів різних видів 
аудиту показало, що конкретних указівок щодо достат-
ності доказів у них не міститься, а на практиці осно-
вною межею припинення збирання доказів виступають 
або часові межі проведення перевірки, або професійне 
судження аудитора.

Положення п. 95 ISSAI 4100 зазначають, що під час 
державного аудиту слід керуватися вказівками щодо 
оцінки видів, надійності та реєстрації аудиторських 
доказів, а також визначення їх відповідності, релевант-
ності та обґрунтованості для підтвердження судження 
та висновків стосовно діяльності установи, що переві-
ряється [11]. 

Визначені в процесі планування процедури аудитор 
може змінювати, але не повністю оминаючи запла-
новані процедури збору доказів, якщо він не може 
отримати достатні, відповідні аудиторські докази для 
складання висновків через майже надмірно важкі труд-
нощі або витрати. Усвідомлення того факту, що для 
складання висновків може бути важко або майже над-
звичайно дорого одержати достатні, відповідні ауди-
торські докази, потребує від аудиторів вносити зміни 
в заплановані процедури, про що свідчить п. 90 ISSAI 
4100 [11]. У цьому разі аудитори державного сектора 
повинні розглянути зв'язок між витратами та пере-
вагами збору доказів, а також наслідками відсутності 
належних доказів щодо досягнення цілей аудиту та 
звіту аудитора. Відповідь аудитора щодо цієї ситуації 
може відрізнятися залежно від обставин, пов'язаних 
з його повноваженнями, важливістю порушених сус-
пільних інтересів, очікуваннями громадськості та 
прагненням повідомляти про такі висновки. Проте 
складність чи витрати самі по собі не є достатніми 
підставами для того, щоб пропустити заплановані 
процедури збору доказів, навіть якщо немає варіантів 
альтернативних процедур. На жаль, в інструктивних 
матеріалах, розроблених органами державного аудиту, 
відсутні згадки про порядок чи вказівки щодо органі-
зації специфічного процесу, щоб гарантувати, що ауди-
тори діють належним чином, коли стикаються з над-
мірними труднощами чи витратами під час отримання 
достатніх відповідних доказів. В аудиторських звітах 
відсутні згадки про проведені альтернативні про-
цедури у разі труднощів або суттєвих витрат під час 
отримання достатніх належних доказів. Можливо, такі 
пояснення труднощів та відповіді аудитора містяться 
у робочих документах, що складаються аудиторською 
командою. 

Аналіз нормативної бази та практичних результа-
тів діяльності органів державного аудиту в Україні та 
порівняння з міжнародними критеріями проведення 
аудиторських перевірок дав змогу зробити висно-
вки і пропозиції щодо вдосконалення регламентую-
чих державний аудит методичних указівок такими 
обов’язковими елементами: 

– визначення достатності та відповідності ауди-
торських доказів як основи для висновків аудиту на 
нормативному рівні та у практичній діяльності контр-
ольного органу;

– нормативна регламентація обсягів та видів 
аудиторських процедур залежно від оцінених ризиків 
діяльності підконтрольної установи;

– планування та проведення аудиторських проце-
дур залежно від рішення щодо довіри до системи вну-
трішнього контролю установи, що перевіряється, вна-
слідок оцінки її ефективності;

– використання різноманітних процедур під час 
планування державного аудиту для досягнення достат-
ності та відповідності у найбільш ефективний спосіб;

– указівки щодо достатності доказів та визначення 
меж або критеріїв для рішення про припинення зби-
рання доказів;

– зміна визначених під час планування аудитор-
ських процедур у зв’язку із суттєвими труднощами або 
великими витратами на їх отримання.

Це дасть змогу поліпшити доказову базу для форму-
лювання висновків, ефективність контрольних заходів 
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та засвідчить поліпшення якості процесів здійснення 
державного аудиту. 

Висновки з проведеного дослідження. Засто-
сування аудиторських процедур під час державного 
аудиту базується на оцінках критеріїв достатності та 
відповідності. Вивчення наукових джерел засвідчило 
той факт, що в розглянутих нами наукових працях 
практично відсутній аналіз дослідницьких засобів 
ризик-орієнтованого вибору методів та процедур. 
Така прогалина в методологічних підставах вибору 
аудиторських процедур із погляду практики поясню-
ється універсальністю наявних підходів, що склалися 
історично. Проте евристичної цінності для сучасного 

наукового пізнання вони вже не мають. Із погляду 
генезису теорії аудиторських процедур необхідно, на 
нашу думку, враховувати оцінені ризики діяльності 
підконтрольного об’єкта. 

Запропоновано у практичній площині формування 
вітчизняних інструктивних матеріалів взяти за основу 
міжнародні стандарти державного аудиту та визначати 
обсяг і вид аудиторських процедур на основі ризиків, 
ідентифікованих та оцінених державними аудиторами.

Подальші дослідження пов’язані з формуванням 
висновків та пропозицій за результатами отриманих 
доказів, які також мають ураховувати ризикові сфері 
діяльності підконтрольної бюджетної установи. 
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ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ  
ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРИВАТИВІВ 

У статті розглянуто сутність опціонів та ф'ючерсів (ф'ючерсних контрактів) та потенційну можливість 
їх використання на енергетичному ринку України. Наведено порівняльну характеристику цих біржових 
фінансових інструментів та розкрито основні завдання, які вирішуються за допомогою деривативів: хеджу-
вання ризиків та одержання спекулятивних надходжень. Визначено основні переваги та недоліки опціонів та 
ф'ючерсів (ф'ючерсних контрактів), що дає змогу активізувати здійснення енергозберігаючих заходів за рахунок 
притаманних ним інвестиційних можливостей. Проаналізовано наявні тлумачення поняття «потенціал енер-
гозбереження» та наведено авторське визначення дефініції «енергозберігаючий потенціал похідних фінансових 
інструментів». Запропоновано механізм реалізації деривативних стратегій щодо забезпечення енергозбере-
ження в умовах лібералізації енергетичного ринку України.

Ключові слова: енергетичний ринок, енергозберігаючий потенціал, ринок деривативів, похідні цінні папери, 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО ПОТЕНЦИАЛА ДЕРИВАТИВОВ

Андрущенко О.С.

В статье рассмотрены сущность опционов и фьючерсов (фьючерсных контрактов) и потенциальная возмож-
ность их использования на энергетическом рынке Украины. Приведена сравнительная характеристика этих бир-
жевых финансовых инструментов. Раскрыты основные задачи, которые решаются с помощью деривативов: хед-
жирование рисков и получение спекулятивных поступлений. Определены основные преимущества и недостатки 
опционов и фьючерсов (фьючерсных контрактов), что позволяет активизировать осуществление энергосберегаю-
щих мероприятий за счет присущих им инвестиционных возможностей. Проанализированы имеющиеся толкова-
ния понятия «потенциал энергосбережения» и приведено авторское определение дефиниции «энергосберегающий 
потенциал производных финансовых инструментов». Предложен механизм реализации деривативных стратегий 
по обеспечению энергосбережения в условиях либерализации энергетического рынка Украины.

Ключевые слова: энергетический рынок, энергосберегающий потенциал, рынок деривативов, производные 
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THE ASSESSMENT OF THE POSSIBILITY  
OF USING THE ENERGY SAVING POTENTIAL OF DERIVATIVES 

Andruschenko О.

In article the essence of options and futures (future contracts) and a potential possibility of their use in the energy market 
of Ukraine is considered. The comparative characteristic of these exchange financial instruments is provided. The main 
tasks which are carried out by means of derivatives are decided: hedging of risks and receipt of speculative receipts. The 
main preferences and shortcomings of options and futures (futures contracts) are determined that allows to intensify imple-
mentation of energy saving actions at the expense of investment opportunities inherent in them. The available interpretation 
of the concept «energy saving potential» are analyzed and given author's determination of a definition «the energy saving 
potential of derivative financial instruments». The mechanism of implementation of derivative strategy for ensuring energy 
saving in the conditions of liberalization of the energy market of Ukraine is offered.

Keywords: energy market, energy saving potential, derivatives market, derivative securities, option, futures, futures 
contract.

Постановка проблеми. Нині вже стало цілком зро-
зумілим, що вкрай актуальною та життєво важливою 
проблемою для більшості країн світу є забезпечення 
енергозбереження в усіх сферах економіки. Найбільш 
поширеними  інструментами, що формують сталу 

та ефективну систему зацікавленості споживачів до 
ощадливого використання енергоресурсів, є податки і 
податкові пільги, субсидії та гранти, пільгові кредити й 
позики, стимулююча цінова політика, пряме державне 
фінансування енергозберігаючих проектів. З огляду 
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на те, що реалізація енергозберігаючих заходів являє 
собою інвестиційний процес конкретної спрямова-
ності, його пожвавленню може сприяти застосування 
низки інструментів, які впливатимуть на збільшення 
обсягів випереджаючого інвестування для досягнення 
цілей національної стратегії енергозбереження, забез-
печення модернізації, безпеки та конкурентоспромож-
ності реального сектора економіки України, виконання 
взятих країною міжнародних зобов’язань щодо зни-
ження негативного впливу енергетики на довкілля. 

Ураховуючи брак державних коштів, пріоритетом 
енергозберігаючої політики є формування механіз-
мів залучення інвестицій, які  поєднують державне та 
приватне фінансування, а також мобілізацію ресурсів 
міжнародних фінансових організацій, можливостей 
міжнародних угод та програм розвитку. Проте певні 
перспективи формування інвестиційного капіталу, 
вкрай потрібного для вирішення актуальних завдань з 
енергозбереження, вбачаються у використанні деяких 
біржових інструментів, наприклад ф'ючерсів та опці-
онів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сут-
тєвий внесок у дослідження проблематики розвитку 
світових ринків похідних фінансових інструментів 
зроблено такими зарубіжними вченими, як Ю. Бріг-
хем, Ф. Блек, Р. Гєскє, Н. Калдор, Дж. Кейнс, Р. Клем-
ковські, Дж. Кокс, Р. Колб, Дж. Маршалл, Р. Мертон, 
Ф. Модігліані, Ж. Перер, В. Перло, Г. По, М. Пор-
тер, М. Рубінштейн, Г. Столл, Ф. Фабоззі, Дж. Халл, 
Дж. Хікс та ін. Вивченню питань щодо використання 
деривативів присвячено також роботи українських нау-
ковців, зокрема: С. Боринця, А. Гальчинського, О. Дег-
тярьової, З. Луцишина, С. Науменкова, О. Плотникова, 
О. Сльозко, О. Сохацької, В. Суторміної, В. Федосова, 
А. Філіпенка, А. Чухна. Серед сучасних публікацій, в 
яких аналізується досвід застосування похідних фінан-
сових інструментів та їх ефективного функціонування 
на енергетичному ринку, крім праць зарубіжних авто-
рів, наприклад Ф. Азеведо, С. Денга, А. Ейдельнада, 
Л. Клевлоу, С. Стофта, Г. Унгера, на увагу заслуго-
вують роботи вітчизняних дослідників О. Рябченко, 
О. Сохацької, Н. Стрельбіцької, Н. Полікевич, Н. Іва-
щук. Проте практично відсутні публікації щодо пер-
спектив реалізації деривативних стратегій у сфері 
енергозбереження.

Постановка завдання. Метою статті є оцінка мож-
ливості використання енергозберігаючого потенціалу 
опціонів та ф'ючерсів та розроблення пропозицій щодо 
доцільності застосування цих похідних інструментів 
для фінансування проектів у сфері енергозбереження.

Виклад основного матеріалу дослідження. Енер-
гозбереження – це пріоритетний напрям сучасної дер-
жавної політики України, економіка якої, навіть без 
урахування впливу останніх подій, що відбуваються в 
країні, знаходиться в кризовому стані через дефіцит та 
зростаючу вартість основних енергоресурсів, зовнішню 
енергетичну залежність, високу енергоємність промис-
ловості та житлово-комунального сектора. Водночас, 
за оцінками фахівців, загальний потенціал енергозбе-
реження України становить приблизно 35%.  Згідно 
з базовим сценарієм розвитку вітчизняної економіки, 
за капітальних вкладень у розмірі 102,3 млрд. грн. у 
технологічну модернізацію та структурну перебудову 
національного господарства у 2030 р. економія енерге-

тичних ресурсів може становити 318,36 млн. т у. п. [1]. 
З огляду на те, що здійснення технологічних та 

структурних енергозберігаючих новацій потребує зна-
чних коштів, на увагу заслуговує розгляд можливості 
нарощування інвестиційних капіталів на основі похід-
них фінансових інструментів. 

Відомо, що американські банки і фінансові ком-
панії, використовуючи деривативи, забезпечили залу-
чення трильйонів доларів у розвиток ринку нерухо-
мості (передусім житлових будинків для приватних 
осіб) із відповідним пожвавленням попиту на буді-
вельні матеріали та послуги. За даними Міжнародної 
асоціації свопів та деривативів, переважна більшість 
компаній, на які приходиться близько 80% капіталіза-
ції нефінансового сектора світової економіки, засто-
совує деривативи не тільки для хеджування валютних, 
процентних та сировинних ризиків, а й для зниження 
процентних ставок по кредитах, для збільшення обо-
ротного капіталу і його рентабельності [2]. З другої 
половини 70-х років минулого століття після періоду 
зростання та різких коливань цін на нафту, посилення 
ролі великих нафтових компаній широке застосування 
отримала практика угод, заснована на форвардних і 
ф'ючерсних контрактах, а сама торгівля нафтою пере-
містилася на біржові майданчики, тобто використання 
біржових механізмів в умовах цінової нестабіль-
ності дало змогу здійснювати страхування ризиків, 
пов’язаних зі зміною цін. 

Успіх упровадження енергетичних деривативів є 
закономірним, оскільки ринки похідних фінансових 
інструментів мають широкі можливості для зниження 
ризиків і підвищення прибутковості. Нині, крім мазуту, 
на біржах здійснюється торгівля природним газом, 
нафтою, бензином, пропаном, газойлем та електро-
енергією. Утворення бірж електричної енергії є оче-
видною тенденцією розвитку світового енергетичного 
сектору. Двосторонні контракти укладаються між сто-
ронами в процесі безпосередніх прямих переговорів, 
а електроенергетичні біржі стають інструментом, за 
допомогою якого стандартизовані контракти на виробі-
ток та постачання електроенергії можуть продаватися 
просто, швидко та практично безпосередньо перед 
самим моментом поставки. Біржі електричної енергії 
нині функціонують майже в усіх країнах ЄС, а най-
більш поширеними інструментами біржової торгівлі 
є ф’ючерси та опціони, для яких базовими активами 
виступають електрична енергія, викиди парникових 
газів або параметри погоди (погодні деривативи). 

Зазвичай під опціоном розуміють строкову угоду, за 
якою одна зі сторін набуває право прийняття або пере-
дачі активу за фіксованою ціною протягом певного тер-
міну, а інша сторона зобов'язується на вимогу контра-
гента за грошову премію забезпечити здійснення цього 
права, покладаючи на себе обов'язок передати або 
прийняти предмет угоди за фіксованою ціною. Тобто 
опціон – це «цінний папір, що засвідчує право його 
отримувача купити, продати чи відмовитися від угоди 
по цінних паперах (товарах, валюті) за зумовлену опці-
оном ціну і протягом терміну, що ним передбачений» 
[3, с. 71]. Окрім того, особливість опціону полягає у 
тому, що, згідно з угодою купівлі-продажу, покупець 
здобуває не титул власності, а право на його придбання, 
тобто опціон є правом, а не обов’язком виконання дії у 
майбутньому. За умов сучасної нестабільності перева-
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гами опціонів стають можливість планування фінансо-
вих потоків та страхування  ризиків. 

Світовий досвід застосування опціонів свідчить про 
їх зростаючу популярність, зокрема за рахунок гнуч-
кості. По-перше, вони допомагають учасникам ринку 
спростити складні ризики, роблячи їх керованими. 
По-друге, сприяють створенню точних схем сприй-
нятливості ризикам, щоб оптимізувати їх негативний 
вплив. Опціон генерує асиметричні грошові потоки: 
покупець має можливість отримати необмежений 
прибуток і виключити вірогідні збитки, а продавець, 
навпаки, схильний до ризику необмежених збитків. 
Наприклад, в електроенергетиці опціонні контракти 
використовуються для управління ціновим ризиком та 
ризиком обсягу потужностей і є правом купити (option 
call) або продати (option put) базовий актив (елек-
тричну енергію/потужність) за заздалегідь установле-
ною ціною у визначений термін. У разі купівлі опці-
ону втрати обмежуються премією, що виплачується, а 
можливий прибуток не лімітується. Проте у разі про-
дажу опціону ймовірні втрати не обмежені, а прибу-
ток лімітується відповідною премією. Покупець може 
використати опціон Call для обмеження граничної ціни 
електроенергії, залишаючи за собою право викорис-
товувати зниження ціни у своїх інтересах. Куплений 
опціон Put забезпечує майбутній продаж електроенер-
гії за відсутності ризику зменшення обсягу контракту. 
До ключових моментів застосування опціонів (опціон-
них контрактів) в енергетиці відносять такі [4]: 

– опціон дає змогу його власникові укласти дого-
вір купівлі-продажу базового активу  за ціною, яка 
закріплена в опціоні;

– ціна договору купівлі-продажу енергії не зміню-
ється із плином часу;

– опціон відображає право вимагати від його 
емітента виконання своїх зобов'язань за договором 
купівлі-продажу енергії;

– плата за опціон (опціонна премія) є доходом емі-
тента опціону (але не платою за придбану енергію);

– плата за договором купівлі-продажу енергії 
перераховується емітенту опціону під час передачі 
самого активу. 

Опціон є угодою «несиметричною», оскільки дає 
власнику право виконати чи не виконати угоду, а для 
продавця є обов’язковим для виконання. Опціон реа-
лізується, коли ситуація на ринку сприятлива для 
покупця опціону і несприятлива для продавця. Про-
давець опціону приймає на себе ризики, пов'язані з 
несприятливими ціновими змінами на ринку, і за це 
отримує від покупця винагороду – премію, яку назива-
ють ціною опціону. 

У традиційному розумінні ф'ючерс (ф'ючерсний 
контракт) – це похідний фінансовий інструмент, що 
являє собою стандартний строковий біржовий контр-
акт, який відповідає за купівлю-продаж базового 
активу; іншими словами, це угода між двома приват-
ними особами (покупцем і продавцем) на доставку 
певного товару в заздалегідь обумовлений час за обу-
мовленою ціною. Таким чином, продавець бере на себе 
зобов'язання перед покупцем продати базові активи у 
зазначений час на умовах, погоджених сторонами під 
час укладення договору, а покупець зобов'язується 
здійснити купівлю. Під час реалізації фінансових дій 
обидві сторони (продавець і покупець) повинні домо-

витися виключно про рівень ціни і терміни здійснення 
поставки. Решта критеріїв базового активу, до яких 
належать кількість товару, якість продукції, упаковка 
або тара, а також маркування, повинні бути заздалегідь 
обговорені і вказані в специфікації біржового контр-
акту. При цьому всі умови ф’ючерсних контрактів 
є уніфікованими, а терміни виконання коливаються 
від декількох тижнів до декількох місяців. Торгівля 
ф'ючерсами не має на увазі реальну купівлю товару. 
Головною метою використання ф'ючерсів є форму-
вання ціни на той чи інший товар і збереження її в май-
бутньому. Ф’ючерси – це біржові деривативи, а отже, 
високоліквідні фінансові інструменти. Як правило, за 
допомогою ф'ючерсних контрактів ті чи інші гравці 
фінансового ринку ефективно страхують себе від різ-
них ризиків, пов'язаних зі зміною вартості товару, а 
метою таких операцій є отримання економічного при-
бутку.

Ф'ючерсам притаманні декілька основних рис:
– вони стандартизовані з погляду контрактної спе-

цифікації типу, кількості і якості товару, дати поставки 
товару;

– угоди відбуваються на спеціально призначених 
для цього біржах, асоціативним членом яких є клірин-
гові палати, що надають обом сторонам ф'ючерсної 
угоди гарантії її здійснення;

– під час реалізації ф'ючерсних угод використову-
ється маржа;

– ф'ючерсний контракт може бути перепроданий 
іншому інвестору;

– торгівля ф'ючерсами регулюється спеціальними 
органами.

Перелічені особливості роблять ф'ючерс цінним 
папером, угоди з яким можуть відбуватися безперервно 
за час його дії, у зв'язку з чим операції з ф'ючерсами 
схожі на угоди з акціями. Але є й принципові відмін-
ності:

– під час купівлі ф'ючерсу його власник не стає 
власником активу, про який йде мова у ф'ючерсній 
угоді, аж до закінчення терміну контракту, коли товар 
буде доставлено продавцем ф'ючерсного контракту 
його покупцеві;

– ф'ючерсні контракти вимагають більших сум 
позикових коштів;

– ціни акцій можуть змінюватися поза всяких 
обмежень, а угоди з ф'ючерсами обов'язково перед-
бачають ліміти, у межах яких допускається зміна цін 
контрактів (якщо цей рівень буде перевищений, угоди 
припиняються).

Фактично на ринку ф'ючерсів виділяють дві категорії 
учасників: спекулянтів і хеджерів. Хеджерами виступа-
ють трейдери як невеликих компаній, так і великих кор-
порацій. Купуючи ф'ючерсний контракт (довга позиція), 
трейдер може в будь-який момент цю позицію закрити, 
продавши аналогічний контракт. Велика кількість грав-
ців на ф'ючерсних ринках дає змогу не турбуватися про 
ліквідність контрактів. Якщо довга позиція (купівля) не 
буде закрита до моменту закінчення терміну контракту, 
то власник контракту отримає реальний товар. Прода-
ючи ф'ючерсний контракт (коротка позиція), вийти з 
ринку можна, придбавши аналогічний контракт. Міні-
мальні зміни у ціні ф'ючерса, тобто крок ціни, назива-
ється тіком (tick), який має стандартну вартість у грошо-
вому виразі для кожного типу ф'ючерсних контрактів. 
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Знаючи, на скільки тіків змінилася ціна ф'ючерса про-
тягом дня, а також вартість одного тіку, можна обчис-
лити суму прибутків або збитків, отриманих за відкри-
тою ф'ючерсною позицією. Конкретні умови і правила 
здійснення торгівлі різними типами ф'ючерсних контр-
актів визначаються ф'ючерсною біржею, а використання 
ф'ючерсних контрактів має за мету: хеджування ризиків 
(страховий захист від можливих подальших змін ціни 
активу в небажану сторону) та одержання спекуля-
тивного заробітку (ф'ючерси виступають біржовими 
активами, які можна багаторазово продавати протягом 
усього терміну дії, при цьому ціна на них може зростати 
або падати).

Основними перевагами ф'ючерсних контрактів є: 
біржовий (організований) характер торгівлі, що дає 
змогу формувати ціни на них під впливом попиту та 
пропозиції; висока ліквідність, яка забезпечується за 
рахунок організації щоденної біржової торгівлі; гаран-
тія клірингової палати щодо виконання всіх контрактів; 
низька вартість укладання угоди порівняно із сумами 
контрактів; доступність ф'ючерсної торгівлі для всіх 
учасників ринку; необов'язковість реальної поставки, 
взаєморозрахунків і можливість дострокового виходу з 
контракту шляхом укладання зворотної угоди. 

До головних недоліків ф’ючерсів можна віднести: 
– можливість невідповідності потребам клієнта 

щодо термінів і сум контрактів у зв'язку зі стандарт-
ними умовами контрактів; 

– відсутність на біржі ф'ючерсного контракту на 
необхідний хеджеру інструмент; 

– недоодержання доходів на кошти, вкладені 
на депозитний рахунок брокера ф'ючерсної біржі як 
гарантійні внески; 

– неможливість хеджувати ризики в середньо- і 
довгострокових операціях через короткостроковий 
характер ф’ючерсів.

Спільні характеристики та відмінності розглянутих 
деривативів наведено в табл. 1. 

Визначаючи за мету оцінку можливості викорис-
тання енергозберігаючого потенціалу опціонів та 
ф'ючерсів, важливим у методологічному аспекті є розу-
міння сутності поняття «енергозберігаючий потенціал 
деривативів». 

Найчастіше в сучасній науковій літературі зустріча-
ється термін «потенціал енергозбереження» [6, с. 21; 
7; 8, с. 6]. Більшість авторів, спираючись на ресурс-
ний підхід, розглядає сутність потенціалу енергозбе-
реження як можливий резерв скорочення споживання 
паливно-енергетичних ресурсів та підвищення ефек-
тивності їх використання за рахунок реалізації еконо-
мічно доцільних енергозберігаючих заходів. Проте в 
аспекті цільового підходу інші науковці вважають, що 
потенціал енергозбереження – це здатність до раціо-
нального використання енергетичних ресурсів. 

Отже, під енергозберігаючим потенціалом дерива-
тивів цілком доречно розуміти «здатність активізувати 
здійснення енергозберігаючих заходів за рахунок при-
таманних похідному фінансовому інструменту інвес-
тиційних можливостей». 

Як відомо, необхідною передумовою реалізації 
енергозберігаючих проектів є їх фінансування. Нині 
в Україні майже незадіяним джерелом інвестиційних 
ресурсів у сфері енергозбереження залишаються кошти 
населення. Використання цього складника інвестицій-
ного капіталу для здійснення енергозберігаючих інно-
вацій може відбуватися за допомогою системи альтер-

Таблиця 1. Порівнювальний аналіз опціонів та ф’ючерсів

Спільні риси Відмінності 
ф'ючерс опціон 

Обидва цінні папери – похідні, мають 
котирування, комерційні, масові, рин-
кові, термінові, біржові, спекулятивні 

Суто біржовий папір Поширений у біржовій і позабіржовій 
торгівлі

Продаж стандартними лотами Менш складний, включає тільки 
зобов'язання 

Включає як право, так і зобов'язання 

Існують можливості відходу від угоди 
й укладання контрактів на купівлю та 
продаж ірраціональних фінансових 
інструментів (наприклад, біржових 
індексів) 

Відсутня можливість відходу від угоди Можливість відходу від угоди закладена 
в умовах контракту 

Багато загального в термінології: прода-
вець займає коротку, а покупець – довгу 
позицію; відкритою позицією вважа-
ється укладання контракту, а закритою 
– виконання зобов'язань за ним 

Набагато поширеніший Менш поширений 

Серед дилерів (брокерів) на ринку цих 
паперів виступають хеджери і спеку-
лянти 

Обов'язкове виконання умов контракту і 
продавцем, і покупцем 

Один із учасників (покупець) має право 
не виконати умови контракту 

Можливість укладання офсетних (зво-
ротних) угод 

Під час укладання контракту покупець 
не сплачує премії 

Покупець під час укладання контракту 
обов'язково сплачує продавцю винаго-
роду – премію 

Маржинальні вимоги Хеджер під час руху цін в один бік 
отримує прибуток, а в протилежний бік 
– збитки 

Хеджер має змогу отримати прибуток 
як у разі зростання, так й у разі падіння 
цін на ринку 

Участь клірингових палат Виграші та втрати учасників не обме-
жені конкретною величиною й однакові 
як для покупців, так і для продавців 

Виграші власників і втрати продавців 
не обмежені конкретною величиною, 
але виграші продавців і втрати власни-
ків обмежені розміром премії

Джерело: складено за [5, с. 298–299]
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нативних механізмів фінансування суб’єктів реального 
сектора економіки, зокрема деяких інструментів фон-
дового ринку. Проте, за даними річного звіту Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
за 2016 рік [9], кількість фізичних осіб – резидентів, 
що безпосередньо проводили операції на ринку цінних 
паперів, становила 4 136 осіб, або 0,023% економічно 
активного населення країни.

Навіть в умовах складної соціально-економічної 
ситуації в країні активізація використання інструментів 
фондового ринку, які забезпечуватимуть мобілізацію 
приватних коштів громадян із мінімальними фінансо-
вими витратами та на великий термін часу, можлива 
за рахунок упровадження деяких похідних фінансових 
інструментів. Наприклад, для збільшення пропозиції 
інвестиційного капіталу щодо реалізації енергозбері-
гаючих заходів перспективним є застосування опціону 
Call, механізм використання якого наведено на рис. 1.  

За запропонованою схемою, стороною, яка бере 
на себе зобов’язання, виступає компанія, що здійснює 
енергозберігаючу діяльність, а стороною, яка одержує 
права, – приватні інвестори. Гарантом угоди з боку 
держави може бути призначений, наприклад, Фонд 
гарантування вкладів фізичних осіб. Базовим активом 
опціону мають виступати надходження від реалізації 
енергозберігаючих заходів, зокрема доходи від еконо-
мії енергоресурсів. Грошові потоки майбутніх періодів 
переводяться у цінний папір, реалізувавши який можна 
одержати необхідні фінансові ресурси. Таким чином, 
за рахунок залучення довгострокових фінансових 
ресурсів опціон Call надає право потенційним інвесто-
рам (приватним особам) приймати участь в одержанні 

доходів від енергозберігаючої діяльності, яку здійснює 
компанія-емітент.

Висновки з проведеного дослідження. Багато еко-
номічно розвинених країн розглядають економію енер-
горесурсів, енергоефективність та скорочення викидів 
забруднюючих речовин у навколишнє природне серед-
овище як очевидну умову конкурентоспроможності 
країни на світовому ринку. Враховуючи, що нині досить 
складно отримати кредит, опціони та ф'ючерси можуть 
стати реальним альтернативним джерелом поповнення 
коштів підприємства, оскільки, продаючи їх, напри-
клад на поставку електроенергії, постачальник отримує 
гроші, які використовуватиме на енергозбереження. 
Крім того, компанія має право розраховувати на реалі-
зацію власниками опціонних та ф'ючерсних контрактів 
права придбання базового активу, що можна розгля-
дати як певну конкурентну перевагу на ринку. З іншого 
боку, в умовах кризи та інфляції фіксована ціна активу 
на момент продажу опціону або ф'ючерсу захищає 
покупця від можливого підвищення ціни на енергетич-
ний ресурс та спонукає обмежувати його споживання 
на рівні, який зафіксований в опціонній  або ф'ючерсній 
угоді. Отже, здатність опціонного (ф'ючерсного) контр-
акту активізувати здійснення енергозберігаючих заходів 
за рахунок притаманних йому інвестиційних можливос-
тей доцільно вважати енергозберігаючим потенціалом 
похідного фінансового інструменту. 

На основі вищевикладеного можна наголосити на 
необхідності застосування енергетичних деривативів 
на вітчизняних фінансових ринках, оскільки саме ці 
інструменти можуть стимулювати надходження інвес-
тиційних ресурсів у сферу енергозбереження. 

Рис. 1. Схема залучення коштів населення через опціонний механізм  
для інвестування енергозберігаючих заходів 

(1 – угода про можливість держави виступати гарантом забезпечення зобов’язань емітента; 2 – емісія опціонів;  
3 – випуск деривативів; 4 – придбання опціонів Call приватними інвесторами та одержання фінансових ресурсів емітен-
том; 5 – створення вторинного позабіржового ринку для забезпечення ліквідності деривативів) 

Джерело: вдосконалено на основі [10]
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МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ  
ТА ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ З ПДВ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

У статті розглянуто методи визначення податку на додану вартість (правило першої події, метод нара-
хувань, касовий метод, гібридний метод) та обґрунтовано переваги та недоліки кожного з них. Досліджено 
історію застосування цих методів в Україні відповідно до чинного на той момент законодавства, відмінності 
між фінансовим та податковим обліком визначення податкових зобов’язань та податкового кредиту з податку 
на додану вартість. Доведено переваги касового методу визначення дати податкових зобов’язань та податкового 
кредиту з ПДВ. Метод надає можливість одночасно посилити фіскальну та регулюючу ефективність податку 
і створює можливість отримувати та використовувати додаткові обігові кошти на строк до 30 календарних 
днів.

Ключові слова: податок на додану вартість, методи обчислення податку на додану вартість, правило 
першої події, метод нарахувань, касовий метод, гібридний метод.

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  
И НАЛОГОВОГО КРЕДИТА ПО НДС: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Белобровенко Т.В., Китченко М.И.

В статье рассмотрены методы определения налога на добавленную стоимость (правило первого события, 
метод начислений, кассовый метод, гибридный метод) и обоснованы преимущества и недостатки каждого 
из них. Исследованы история применения этих методов в Украине в соответствии с действующим на тот 
момент законодательством, различия между финансовым и налоговым учетом определения налоговых обяза-
тельств и налогового кредита по налогу на добавленную стоимость. Доказаны преимущества кассового метода 
определения даты налоговых обязательств и налогового кредита по НДС. Метод позволяет одновременно уси-
лить фискальную и регулирующую эффективность налога и создает возможность получать и использовать 
дополнительные оборотные средства на срок до 30 календарных дней. 

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, методы исчисления налога на добавленную стоимость, 
правило первого события, метод начислений, кассовый метод, гибридный метод.

METHODS OF DETERMINING TAX LIABILITIES AND TAX LENDING WITH VAT:  
DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE

Belobrovenko T., Kitchenko M.

 The article deals with the methods of determining the value added tax: the first event rule, the method of charges, the 
cash method and the hybrid method, the advantages and disadvantages of each of them are substantiated and justifies the 
advantages of the cash method of determining the date of tax liabilities and tax credit with VAT. Also the history of the 
application of these methods in Ukraine in accordance with the legislation in force at that time was studied, the differences 
between the financial and tax accounting of the determination of tax liabilities and the tax credit on value added tax were 
researched. It was concluded that this method provides an opportunity to simultaneously strengthen the fiscal and regulatory 
effectiveness of the tax and creates the opportunity to receive and use additional working capital for up to 30 calendar days.

Keywords: value added tax, methods of calculating the value added tax, the first event rule, the method of charges, 
the cash method, the hybrid method.

Постановка проблеми. ПДВ виник як об’єктивна 
необхідність уніфікації систем непрямого оподатку-
вання країн –  членів Європейського Співтовариства. 
Нині ПДВ набув значного поширення і діє в податко-
вих системах більше ніж 100 країн світу, серед яких 
знаходяться практично всі економічно розвинуті кра-
їни. Його широке застосування зумовили фіскальна 
ефективність і зручність справляння. Необхідність 

застосування ПДВ в Україні зумовлена вимогами рин-
кової економіки та прагненням нашої країни до інте-
грації в ЄС, однією з умов якого є застосування цього 
податку [2, с. 3]. 

Фіскальна та регулююча ефективність податку 
є залежною від організації механізму справляння 
податку. Для ПДВ основними елементами механізму 
його справляння можна назвати такі: об’єкт оподатку-
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вання, база оподаткування, метод розрахунку податко-
вих зобов’язань, метод визначення дати виникнення 
податкових зобов’язань і дати виникнення права на 
податковий кредит, ставки податку, система пільг тощо. 

Крім того, ПДВ є одним із найскладніших об’єктів 
бухгалтерського обліку, оскільки існують різні методи 
його визначення для складання податкової декларації і 
його сплати до бюджету та відображення на рахунках 
бухгалтерського обліку.

 З прийняттям Податкового кодексу визначення 
об’єкта оподаткування податком на прибуток підприєм-
ства відбувається за правилами бухгалтерського обліку, 
тобто незалежно від дати надходження або сплати 
коштів. Щодо ПДВ правило першої події так і зали-
шилося і регулюється п. 187.1 Податкового кодексу. Це 
означає, що базові податки розраховуються за різними 
принципами, хоча вони частково стосуються одного і 
того ж економічного показника – прибутку, оскільки 
додана вартість – це прибуток плюс заробітна плата, а 
тому оподаткування їх за різними подіями – нонсенс.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
застосування методів визначення сум податкових 
зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ у зарубіж-
ній та вітчизняній практиці привертають до себе увагу, 
тому їх дослідженням займалися такі науковці, як: 
В. Андрущенко, Г. Білоцерківська, В. Буряковський, 
О. Будько, В. Вишневський, О. Воронкова, П. Гарасим, 
О. Данилов, О. Десятнюк, О. Дудоров, Т. Єфименко, 
А. Крисоватий, Ю. Кузьмінський, М. Коцупатрий, 
О. Луніна, П. Мельник, В. Мельник, А. Нікітішин, 
А. Соколовська, О. Сторожук, Н. Ткаченко, П. Хомин, 
К. Швабій, І. Ящишина та ін. Водночас, незважаючи на 
істотний науковий доробок, у вітчизняній науці зали-
шаються малодослідженими питання, які всебічно роз-
кривали порівняння та переваги методів визначення 
податкових зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження 
та порівняння зарубіжного та вітчизняного досвіду 
застосування методів визначення сум податкових 
зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ, які вико-
ристовуються під час обліку та звітності розрахунків за 
податком на додану вартість, а також переваги та недо-
ліки кожного з методів. Зокрема, в роботі ставиться 
за мету обґрунтування, що касовий метод визначення 
дати виникнення податкових зобов’язань і виникнення 
дати права на податковий кредит є найбільш вигідним 
для суб’єктів господарювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. У між-
народній практиці використовується декілька методів 
визначення дати виникнення податкових зобов’язань 
і дати виникнення права на податковий кредит. Із 
погляду бухгалтерського обліку існує чотири варіанти 
розрахунку зобов’язань з ПДВ, зокрема: прямий ади-
тивний (балансовий метод), прямий метод віднімання, 
непрямий адитивний метод та непрямий метод відні-
мання (кредитний).

Прямий адитивний (балансовий) метод передбачає 
застосування податкової ставки до попередньо визна-
ченої величини доданої вартості, яка розраховується 
шляхом додавання її складових елементів (сума при-
бутку та фонд оплати праці). 

Прямий метод віднімання передбачає застосування 
податкової ставки до попередньо визначеної величини 
доданої вартості. При цьому додана вартість розрахо-

вується як різниця між виручкою від реалізації про-
дукції та матеріальними затратами, які були понесені в 
процесі її виробництва.

Непрямий адитивний метод передбачає визначення 
суми ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету шляхом 
додавання суми податків, розрахованих по окремих 
складниках доданої вартості.

Непрямий (кредитний) метод передбачає визна-
чення суми ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету як різ-
ниці між сумою податкових зобов’язань, яка виникла в 
результаті реалізації товарів (робіт, послуг), та сумою 
податкового кредиту, яка була сплачена постачальни-
кам матеріальних ресурсів, що були спожиті в процесі 
господарської діяльності. Саме він набув найбільшого 
поширення як у світовій практиці, так і в Україні, адже 
він має суттєві переваги порівняно з іншими методами, 
зокрема:

– відсутня необхідність розрахунку доданої вар-
тості під час обчислення податкового зобов’язання, що 
значно спрощує процедуру обчислення суми ПДВ, що 
підлягає сплаті до бюджету;

– необхідність обов’язкового документального 
супроводу операцій із купівлі-продажу товару.

Проте даний метод має й низку недоліків. Переду-
сім це пов’язано з розривом у часі між сплатою ПДВ у 
ціні придбаних товарно-матеріальних цінностей і від-
шкодуванням цієї суми після реалізації виготовленої 
продукції. Це призводить до відволікання оборотних 
коштів підприємства. Наступним недоліком є подвійне 
оподаткування доданої вартості всіх учасників процесу 
«виробництво – споживання» в результаті звільнення від 
оподаткування або застосування нульової ставки ПДВ. 

Розглянемо методи визначення дати сум податко-
вих зобов’язань та дати права на податковий кредит із 
ПДВ, які використовуються під час обліку ПДВ у між-
народній практиці та в Україні. 

Перший метод (правило першої події) використо-
вується в Україні для обліку податкових зобов’язань та 
податкового кредиту з ПДВ, згідно з Податковим кодек-
сом, і застосовується для складання декларації з ПДВ. 

Відповідно до п.187.1. Податкового кодексу [6], 
датою виникнення податкових зобов'язань із поста-
чання товарів/послуг уважається дата, яка припадає на 
податковий період, протягом якого відбувається будь-
яка з подій, що сталася раніше:

– дата зарахування коштів від покупця/замовника 
на банківський рахунок платника податку як оплата 
товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі 
постачання товарів/послуг за готівку – дата оприбут-
кування коштів у касі платника податку, а в разі від-
сутності такої – дата інкасації готівки у банківській 
установі, що обслуговує платника податку;

– дата відвантаження товарів, а в разі експорту 
товарів – дата оформлення митної декларації, що 
засвідчує факт перетинання митного кордону України, 
оформлена відповідно до вимог митного законодав-
ства, а для послуг – дата оформлення документа, що 
засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Натомість, відповідно до п. 187.2. Податкового 
кодексу [6], датою віднесення сум ПДВ до податко-
вого кредиту вважається дата тієї події, що відбулася 
раніше:

– дата списання коштів із банківського рахунка 
платника податку на оплату товарів/послуг;
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– дата отримання платником податку товарів/
послуг.

Тобто суб’єкт господарської діяльності – продавець 
відображає податкове зобов’язання з ПДВ на рахунках 
бухгалтерського обліку після відвантаження продукції 
чи після отримання авансу. Водночас суб’єкт господар-
ської діяльності – покупець повинен відобразити на 
рахунках бухгалтерського обліку податковий кредит 
після отримання товару чи після списання коштів із 
поточного рахунку в рахунок оплати придбаної про-
дукції (товарів, робіт, послуг). Даний метод, як пока-
зала практика, призводить до збільшення податкового 
боргу перед бюджетом.

Наступний метод – метод нарахувань передбачає, 
що датою виникнення податкових зобов’язань визна-
ється дата поставки товарів, а дата виникнення подат-
кового кредиту – дата отримання товарів. Тобто суб’єкт 
господарювання відображає податкове зобов’язання на 
рахунках бухгалтерського обліку після відвантаження 
товару, а суб’єкт господарювання – покупець показує 
податковий кредит на рахунках бухгалтерського обліку 
після отримання товару та відповідних докумен-
тів, що засвідчують факт його отримання. Цей метод 
спрощує роботу податкових органів, адже встановити 
факт надходження товару набагато легше, ніж факт 
оплати. Проте в умовах гострої платіжної кризи та 
низького рівня правової культури застосування даного 
методу є недоцільним, оскільки виникнення податко-
вого зобов’язання з моменту відвантаження продукції 
покупцю за відсутності коштів для здійснення платежу 
призводить до того, що підприємство-постачальник 
не в змозі вчасно погасити свої зобов’язання перед 
бюджетом, що призводить до нарахування штрафних 
санкцій, а далі може призвести до погіршення фінан-
сового стану і банкрутства підприємства. 

Касовий метод визнання дати податкових 
зобов’язань і податкового кредиту полягає в тому, що 
податкові зобов’язання та право на податковий кредит 
із ПДВ виникають лише після отримання чи списання 
грошових коштів.

Відповідно до п. 187.10. Податкового кодексу, плат-
ники податку, які постачають теплову енергію, природ-
ний газ, надають послуги з транспортування, розпо-
ділу природного газу, водопостачання, водовідведення 
чи послуги, вартість яких включається до складу квар-
тирної плати чи плати за утримання житла, фізичним 
особам, бюджетним установам, не зареєстрованим 
як платники податку, а також житлово-експлуатацій-
ним конторам, квартирно-експлуатаційним частинам, 
об’єднанням співвласників багатоквартирних будин-
ків, іншим платникам податку, які здійснюють збір 
коштів від зазначених покупців для подальшого їх 
перерахування продавцям таких товарів (надавачам 
послуг) у рахунок компенсації їх вартості, визначають 
дату виникнення податкових зобов’язань та податко-
вого кредиту за касовим методом. Зазначене правило 
визначення дати виникнення податкових зобов'язань 
поширюється також на операції з постачання зазначе-
них товарів або послуг для жеків та бюджетних уста-
нов, що отримують такі товари або послуги, якщо вони 
зареєстровані як платники податку. Також відповідно 
до підпункту 14.1.266 пункту 14.1 статті 14 Податко-
вого кодексу [6], за операціями з виконання підрядних 
будівельних робіт суб'єкти підприємницької діяльності 

можуть застосовувати касовий метод податкового 
обліку.

За таких умов касовий метод, згідно з яким виник-
нення податкових зобов’язань та права на податковий 
кредит пов’язаний з оплатою товарів, є найбільш при-
йнятним, адже він стимулює до своєчасного розра-
хунку підприємств із бюджетом, оскільки передбачає 
отримання права на податковий кредит лише після 
оплати отриманих товарів.

 Саме метод нарахувань використовується для 
визнання дати податкових зобов’язань та податкового 
кредиту для правил бухгалтерського обліку у вітчизня-
ній практиці, а в податковому обліку використовується 
правило першої події або касовий метод. Викорис-
тання різних методів створює невідповідність даних 
бухгалтерського і податкового обліку ПДВ та усклад-
нює роботу бухгалтерських служб.

Наступний метод – змішаний (гібридний) передба-
чає виникнення зобов’язань із ПДВ за методом нараху-
вань, а права на податковий кредит – згідно з касовим 
методом. Даний метод забезпечує стабільні надхо-
дження до бюджету, адже він стимулює до своєчасних 
розрахунків підприємств за отримані товари. Гібрид-
ний метод є найбільш жорстким для платників ПДВ, 
адже податкові зобов’язання виникають незалежно від 
того, чи надійшли кошти за відвантажену продукцію. 
Протягом застосування ПДВ в Україні методи визна-
чення дати виникнення податкових зобов’язань та 
податкового кредиту також змінювалися (табл. 1).

Як видно з даних табл. 1, методи визначення дати 
виникнення податкових зобов’язань і дати виникнення 
права на податковий кредит із ПДВ змінювалися, не 
застосовувався в системі оподаткування ПДВ тільки 
гібридний метод. Законодавчо від самого початку 
запровадження ПДВ на Україні було визначено касо-
вий метод, а потім еволюція змін механізму справляння 
ПДВ в Україні обрала найскладніший метод – метод 
першої події, який потребує передусім значних зусиль 
та витрат в адмініструванні ПДВ, а також несе суттєве 
додаткове навантаження та ускладнює облік на під-
приємствах. Цей метод, як показує практика, виявився 
неприйнятним для умов трансформації економіки.

Причинами складності застосування даного методу є:
– надзвичайно високий рівень тінізації та збитко-

вості економіки України;
– низький рівень платоспроможності та платіжної 

культури контрагентів;
– низький рівень відповідальності за порушення 

строків виконання договірних зобов’язань; 
– значний обсяг пільг у загальному оподатковува-

ному обороті.
Саме правило першої події й створює підґрунтя 

для відмивання коштів недобросовісними платниками, 
адже під час оприбуткування товарів (робіт, послуг) без 
оплати податковий кредит виникає за правилом першої 
події за фактом надходження товарів (робіт, послуг). 
При цьому можливо, що кошти ще підприємство не 
сплатило навіть своєму постачальнику, не говорячи вже 
про бюджет, а отримує право на податковий кредит. 

За високого рівня збитковості в економіці можливо 
застосування тільки касового методу обчислення ПДВ.

Підтримуючи думку В.Г. Корнус [5], уважаємо, що 
в сучасних умовах ринкової економіки касовий метод 
визначення дати виникнення податкових зобов’язань 
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та податкового кредиту є найбільш прийнятним та 
ефективним із фіскального погляду з таких причин:

– недостатній рівень правової та договірної куль-
тури серед суб’єктів підприємництва;

– відсутність ефективних механізмів контролю над 
відповідністю руху коштів і  матеріальних цінностей;

– значний рівень тінізації економіки України.
Касовий метод стимулює покупців до своєчас-

них розрахунків за придбані товари, оскільки перед-
бачає здобуття права на податковий кредит тільки 
після оплати товарів і послуг. Він є найбільш логіч-
ним і з погляду економічної сутності ПДВ як непря-
мого податку, адже за теорією непрямого оподатку-
вання податок сплачує споживач (кінцевий споживач), 
а продавець товару акумулює ці кошти та вносить їх 
до відповідного бюджету, тобто виступає податковим 
агентом. Касовий метод найбільше відповідає теорії 
непрямого оподаткування, оскільки якщо кошти не 
сплачені споживачем, то і податок у складі вартості 
товару також не сплачений, він просто відсутній.

О. Данилов [4] робить висновок, що ПДВ, отри-
маний підприємством унаслідок реалізації продук-
ції, може бути використаний з економічного погляду 
як додаткові обігові кошти до настання терміну його 
сплати до бюджету. Очевидно, що такий економічний 
механізм може мати місце за методу першої події та 
касового методу. Безперечно, створення умов для 
поповнення обігових коштів підприємства в процесі 
оподаткування ПДВ є вагомим регулюючим чинником 
цього податку в напрямі стимулювання економічної 
активності підприємництва. Але, на нашу думку, такий 
економічний механізм за наявного методу першої події 
не може проявитися відчутним економічним ефектом 
унаслідок того, що вільні кошти виникають за методу 
першої події тільки під час операцій отриманої перед-
плати від покупців і передплати постачальникам. 

Розглянемо такий самий економічний механізм 
короткострокового поповнення обігових коштів під-
приємства за рахунок позитивної різниці ПДВ під час 

застосування касового методу. При цьому ми матимемо 
такі переваги:

– позитивна різниця між вхідним ПДВ, отрима-
ним від реалізації, та вихідним ПДВ, сплаченим поста-
чальникам, виникає практично завжди за результатами 
господарської діяльності звітного періоду (місяця), за 
винятком експортерів;

– така позитивна різниця, яка декларується під-
приємством до сплати до бюджету, є фактично додатко-
вими обіговими коштами підприємства на строк 30 днів, 
оскільки, згідно з Податковим кодексом, податкова декла-
рація подається за базовий звітний (податковий) період, що 
дорівнює календарному місяцю, протягом 20 календарних 
днів, що настають за останнім календарним днем звітного 
місяця, а сума податкового зобов’язання, зазначена плат-
ником податку в поданій ним податковій декларації, під-
лягає сплаті протягом 10 календарних днів, що настають за 
останнім днем відповідного граничного строку.

Розрахуємо економію обігових коштів підприєм-
ства за рахунок використання позитивної різниці між 
вхідним та вихідним ПДВ як альтернативу банків-
ському кредиту, за користування яким передбачена 
сплата банківського відсотка. Результати розрахунку 
представлено в табл. 2. 

Для розрахунку взято декілька значень сум ПДВ, 
які підприємство отримує як позитивну різницю вна-
слідок господарської діяльності та сплачує до бюджету 
через 30 днів після закінчення звітного місяця та 
умовна кредитна ставка 18% річних.

Висновки з проведеного дослідження. Підсумо-
вуючи все вищесказане, можна дійти таких висновків:

1. Під час застосування касового методу визначення 
ПДВ зростає фіскальна ефективність податку за раху-
нок зменшення впливу чинника тінізації та збитковості 
економіки України, а також зростає регулююча ефектив-
ність ПДВ, оскільки підприємство має можливість отри-
мувати практично щомісяця додаткові обігові кошти.

2. За касового методу визначення сум податкових 
зобов’язань і податкового кредиту ПДВ додаткові 

Таблиця 2. Розрахунок економії під час короткострокового залучення обігових коштів  
за рахунок позитивної різниці між вхідним та вихідним ПДВ

Сума ПДВ, грн. Строк кредитування, днів Кредитна процентна ставка Економія коштів, грн.
10 000 30 18 150
50 000 30 18 750
100 000 30 18 1500
1000 000 30 18 15000

Таблиця 1. Методи визначення дати виникнення податкових зобов’язань  
та податкового кредиту з ПДВ в України

Період Методи визначення дати виникнення податкових 
зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ Законодавчий акт

З 01.01.1992 У податковому обліку – касовий метод, у бухгалтер-
ському обліку – метод нарахувань

Закон України «Про податок на додану вартість»  
№ 2007– 12 від 20.12.1991 

З 06.01.1993  У податковому та бухгалтерському обліку – метод 
нарахувань

Декрет КМУ «Про податок на додану вартість»  
№ 14–92 від 26.12.1992 

З 18.05.1993 У податковому обліку – касовий метод, у бухгалтер-
ському обліку – метод нарахувань

Декрет КМУ «Про податок на додану вартість»  
№ 43–93 від 30.04.1993 

З 08.05.1997 У податковому обліку – правило першої події, у 
бухгалтерському обліку – метод нарахувань

Закон України «Про податок на додану вартість» 
№168/97 – ВР від 03.04.1997 

З 01.01.2011 
У податковому обліку – правило першої події або 
касовий метод, в бухгалтерському обліку – метод 
нарахувань

Податковий кодекс України від 02.12.2010  
№2755-VІ
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обігові кошти підприємство отримує безоплатно на 
відміну від короткострокового банківського кредиту, 
тобто виникає ще й економія обігових коштів на сплату 
банківського процента.

Отже, на підставі проведеного дослідження можна 
зробити загальний висновок, що касовий метод визна-

чення дати виникнення податкових зобов’язань та 
права на податковий кредит дає можливість одно-
часно посилити фіскальну та регулюючу ефективність 
податку і створює можливість отримувати та викорис-
товувати додаткові обігові кошти на строк до 30 кален-
дарних днів.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ 
СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

У статті обґрунтовано важливість удосконалення бюджетно-фінансового забезпечення розвитку сільських 
територій для зміцнення економічної безпеки. На прикладі зведеного бюджету сільських і селищних рад Мане-
вицького району Волинської області проаналізовано основні джерела надходжень до бюджетів сільських 
територіальних громад. Ідентифіковано системні проблеми бюджетно-фінансового забезпечення розвитку 
сільських територій, серед яких – недосконалість процесу бюджетного планування, недостатність диверсифікації 
джерел бюджетних надходжень, диспаритет ресурсних потужностей джерел грошово-фінансових надход-
жень між бюджетами приміських і віддалених сільських територій, орієнтованість на процеси споживання, 
тінізація процесів господарювання. Запропоновано пріоритетні напрями покращення бюджетно-фінансового 
забезпечення розвитку сільських територій у контексті зміцнення економічної безпеки.
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РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ УКРЕПЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Бойко В.В.

В статье обоснована важность совершенствования бюджетно-финансового обеспечения развития сельских 
территорий для укрепления экономической безопасности. На примере сводного бюджета сельских и поселко-
вых советов Маневицкого района Волынской области проанализированы основные источники поступлений в 
бюджеты сельских территориальных общин. Идентифицированы системные проблемы бюджетно-финансо-
вого обеспечения развития сельских территорий, среди которых – несовершенство процесса бюджетного пла-
нирования, недостаточность диверсификации источников бюджетных поступлений, расхождение ресурсных 
мощностей источников денежно-финансовых поступлений между бюджетами пригородных и отдаленных 
сельских территорий, ориентированность на процессы потребления, тенизация процессов хозяйствования. 
Предложены приоритетные направления улучшения бюджетно-финансового обеспечения развития сельских 
территорий в контексте укрепления экономической безопасности.

Ключевые слова: сельские территории, экономическая безопасность, развитие, бюджет, бюджетно-финан-
совое обеспечение, сельские территориальные общины.

IMPROVEMENT OF BUDGET AND FINANCIAL SUPPLY OF DEVELOPMENT  
OF RURAL AREAS AS AN INSTRUMENT FOR STRENGTHENING ECONOMIC SAFETY

Boiko V.

The article substantiates the importance of improving the budget and financial supply of development of rural areas in 
order to strengthen economic security. On the example of the consolidated budget of village of Manevitsky district of Volyn 
region the main sources of revenues to the budgets of rural communities are analyzed. The system problems of budget and 
financial provision of rural development were identified, including the imperfection of the budget planning process, the lack 
of diversification of sources of budget revenues, the disparity of resource capacities of sources of monetary and financial 
revenues between the budgets of suburban and remote rural areas, the focus on consumption processes and the shadow-
ing of business processes. The priority directions of improvement of budget and financial provision of development of rural 
areas in the context of strengthening of economic security are offered.

Keywords: rural areas, economic security, development, budget, budget and financial supply, rural communities.

Постановка проблеми. Реалізації прикладних засад 
державної політики забезпечення економічної без-
пеки суттєво перешкоджають  традиційні для України 
умови ресурсної обмеженості бюджетів, недостатньої 
фінансової підтримки безпекових заходів, низької лік-
відності банківської системи та фінансового сектору. 
Ситуація лише ускладнюється в контексті наростаючих 

військових викликів, що підривають інвестиційну при-
вабливість України, насамперед серед потенційних іно-
земних інвесторів, та об’єктивно зумовлюють до зміни 
структури державного бюджету в частині збільшення 
обсягів фінансування витрат на оборону. Очевидно, що 
такі обставини обмежують можливості забезпечення 
повномасштабної фінансової підтримки реалізації 
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ефективних заходів у всіх сферах економічної безпеки 
та активізують доцільність розроблення механізмів удо-
сконалення бюджетно-фінансового забезпечення роз-
витку сільських територій, покращення їх інвестицій-
ної привабливості, становлення державно-приватного 
партнерства, стимулювання додаткових надходжень до 
бюджетів сільських рад.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тико-прикладні аспекти бюджетно-фінансового забез-
печення розвитку соціально-економічної сфери стали 
об’єктами досліджень наукових праць таких учених, як 
О. Василик [1], М. Єрмошенко [2], В. Жук [3], Г. Погрі-
щук [4], А. Соколовська [5], В. Тропіна [6], Л. Шемаєва 
[7] та ін. Авторами опрацьовано питання формування 
теоретико-методологічного базису забезпечення про-
цесів соціально-економічного розвитку, обґрунтування 
пріоритетів фінансування соціальної сфери, реалізації 
механізмів фіскально-податкової політики держави. 
Поряд із цим науковцями ще недостатньо опрацьова-
ними залишаються питання вдосконалення бюджетно-
фінансового забезпечення розвитку сільських терито-
рій у контексті зміцнення економічної безпеки. 

Постановка завдання. У процесі виконання дослі-
дження було поставлено завдання здійснити аналіз 
доходної частини бюджетів сільських і селищних рад та 
розробити практичні рекомендації щодо вдосконалення 
бюджетно-фінансового забезпечення розвитку сільських 
територій у контексті зміцнення економічної безпеки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Про-
тягом тривалого періоду фінансування сільських тери-
торій в Україні відбувається за залишковим принципом, 
тоді як джерела наповнення бюджетів сільських рад є 
не лише обмеженими та недостатньо диверсифікова-
ними, а й перебувають значною мірою в тіньовому сек-
торі економіки. Системною прогалиною бюджетного 
процесу є наявність значного диспаритету між показ-
никами економічної ефективності, темпами та масшта-
бами зростання вітчизняного АПК і рівнем податкових 
надходжень до бюджетів сільських рад, що зумовлено 
негативними впливом низки деструктивних чинників, 

серед яких, зокрема, такі: несформованість механізму 
трансформації економічної ефективності АПК у соці-
альну та екологічну сфери сільських територій; низький 
рівень соціальної відповідальності суб’єктів господа-
рювання; тінізація аграрної сфери, поширена практика 
заниження реальних показників урожайності культур і 
продуктивності сільськогосподарських тварин, прихо-
вування доходів тощо; низька культура сплати податків 
серед підприємців; юридична реєстрація суб’єкта госпо-
дарювання поза межами сільського населеного пункту.

Вдосконалення бюджетно-фінансового забезпе-
чення сільських територій формує такі стратегічні 
передумови для зміцнення економічної безпеки їх роз-
витку в таких аспектах: диверсифікує джерела напо-
внення бюджетів сільських рад, що дає змогу змен-
шити фінансову залежність останніх від бюджетів 
вищих рівнів і знизити дотаційних характер процесів 
стимулювання розвитку сільських територій; підви-
щує оперативність прийняття управлінських рішень і 
контрольованість загроз економічній безпеці розвитку 
сільських територій; посилює ресурсну спроможність 
та інноваційність захисних механізмів системи еконо-
мічної безпеки;  забезпечує можливість довгостроко-
вого бюджетування програмних заходів зміцнення еко-
номічної безпеки розвитку сільських територій. 

У табл. 1 представлено обсяги фінансових над-
ходжень до зведеного бюджету сільських і селищ-
них рад Маневицького району Волинської області в 
2014–2016 рр. За досліджуваний період збільшення 
доходів зведеного бюджету сільських і селищних рад 
Маневицького району Волинської області становило 
32,6%. Однак таке зростанням є нижчим за серед-
ньорічні показники інфляції у цих роках, що апріорі 
ускладнює становлення процесів розширеного від-
творення на сільських територіях. Найбільшу частку в 
структурі надходжень від місцевих податків і зборів у 
2016 р. займали: податок та збір на доходи фізичних 
осіб (ПДФО) – 55,6%, єдиний податок – 11,9%, податок 
на землю – 4,9%. Такий структурний розподіл домі-
нантних джерел доходів від місцевих податків і зборів 

Таблиця 1. Характеристика доходної частини зведеного бюджету сільських і селищних рад  
Маневицького району Волинської області в 2014–016 рр. 

Обсяг надходження доходів бюджету за джерелами,  
тис. грн.

Роки 2016 р. до 2014 р., 
%2014 2015 2016

Податок та збір на доходи фізичних осіб 22150,3 22953,5 35443,0 160,0
Податок на прибуток 80,0 72,0 53,5 66,9
Рентна плата за спеціальне використан-ня лісових ресурсів 1600,2 2411,4 3109,5 194,3
Рентна плата за користування надрами 25,9 63,5 71,5 у 2,8 рази більше
Акцизний податок із роздрібної торгівлі підакцизними  
товарами – 4297,0 5078,5 –

Податок на майно – 287,4 402,4 –
Податок на землю 3768,0 6072,4 9494,1 у 2,5 рази більше
Єдиний податок 297,7 3951,0 7557,4 у 25,4 раз більше
Екологічний податок – 97,6 – –
Інші надходження 533,3 3169,6 2562,7 у 4,8 рази більше
Разом надходжень від місцевих податків і зборів 28455,4 43375,5 63772,6 у 2,2 рази більше
Дотації 147888,0 24152,2 21769,7 14,7
Субвенції 139264,0 305502,7 333091,7 у 2,4 рази більше
Разом дотацій та субвенцій 287152,0 329654,9 354861,4 123,6
ВСЬОГО ДОХОДІВ ІЗ ТРАНС-ФЕРТАМИ 315607,4 373030,4 418634,0 132,6

Джерело: розраховано на основі фінансово-статистичної звітності Маневицької районної державної адміністрації 
Волинської області 
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є типовим для бюджетів більшості сільських і селищ-
них рад України. Водночас частка власних надходжень 
є критично низькою в загальній структурі доходів, що 
зумовлює надмірну залежність бюджетів сільських 
рад і селищних від зовнішніх трансфертів бюджетів 
вищих рівнів. У 2015 р. суттєво змінилася структура 
бюджетних трансфертів сільських і селищних рад, 
що зумовлено зміною принципу їх виділення: замість 
річної дотації вирівнювання місцевих бюджетів запро-
ваджено практику планового щомісячного надання 
субвенцій, що дало змогу зменшити суб’єктивний та 
лобістський впливи під час виділення бюджетних 
коштів, а також поліпшити бюджетно-фінансове пла-
нування сільських і селищних рад. 

Системними проблемами бюджетно-фінансового 
забезпечення розвитку сільських територій виділено 
такі: 1) недосконалість процесу планування фінан-
сово-грошових надходжень до бюджетів сільських 
і селищних рад, що полягає у застосуванні практики 
самовільного встановлення планових індикаторів цих 
надходжень, виконання яких здебільшого забезпечу-
ється за рахунок інфляційного складника. Натомість 
поодинокою є практика проектування механізмів збіль-
шення обсягів надходжень від місцевих податків і збо-
рів шляхом підвищення інвестиційної привабливості 
сільських територій, активізації ділової активності 
та поліпшення бізнес-середовища; 2) недостатність 
диверсифікації джерел бюджетних надходжень від міс-
цевих податків і зборів (основним серед них є податок 
та збір на доходи фізичних осіб), що зумовлює над-
мірну залежність бюджетів сільських і селищних рад 
від зовнішніх трансфертів, обсяги надходження яких 
безпосередньо не залежать від представників органів 
місцевого самоврядування на сільських територіях; 
3) суттєвий диспаритет ресурсних потужностей дже-
рел грошово-фінансових надходжень між бюджетами 
сільських рад приміських і віддалених (периферійних, 
депресивних, гірських) сільських територій, механізми 
мінімізації та подолання якого є несформованими; 4) 
бюджети сільських і селищних рад у своїй переваж-
ній більшості орієнтовані на забезпечення лише під-
тримки функціонування критично важливих сфер у 
сільській місцевості  на наявному рівні та неспроможні 
ініціювати процеси розширеного відтворення; 5) над-
мірна тінізація процесів господарювання на сільських 
територіях, що проявляється у приховуванні реаль-
них обсягів доходів, поширеній практиці неофіцій-
ного найму працівників, заниженні показників ефек-
тивності функціонування АПК, що суттєво мінімізує 
обсяги податкових надходжень до бюджетів сільських 
рад і, зокрема, посилює маніпуляції та зловживання в 
процесі вибору ставки оподаткування суб’єктами плат-
ників єдиного податку. Подолання проблеми тініза-
ції господарювання ускладнюється не лише в умовах 
нерозвиненості мережі контрольно-моніторингових 
структур у сільській місцевості, а й через специфіку 
соціуму сільської громади, в якій усі фактично є зна-
йомими, а процеси детінізації об’єктивно зумовлюють 
до спонукання конфліктів.

Істотного перегляду потребують наявні підходи до 
планування бюджетів сільських і селищних рад. Цей 
процес повинен бути більш системним і комплек-
сним. Зокрема, складання річних бюджетів доцільно 
посилити практикою переходу до середньострокового 

бюджетного планування на період до трьох років із 
щорічним узгодженням стратегічних пріоритетів кон-
кретної сільської громади з бюджетними повноважен-
нями і доступними грошовими ресурсами, у тому числі 
з урахуванням потенціалу збільшення фінансової спро-
можності бюджетів сільських і селищних рад у зв’язку 
з перспективами входження останніх до об’єднаних 
сільських територіальних громад і посиленням проце-
сів фінансової децентралізації. 

Критично важливим є перехід від практики скла-
дання бюджетів споживання до планування бюджетів 
розвитку на сільських територіях. Це потребує підви-
щення рівня компетентного складника на проектному 
етапі бюджетного процесу шляхом залучення пред-
ставників наукової спільноти, консалтингу, бізнес-
середовища та громадського сектору, що не лише дасть 
змогу збалансувати бюджети сільських і селищних рад 
за витратами і доходами, диверсифікувати джерела 
надходжень їх власної доходної бази, покращити ана-
ліз фінансових надходжень попередніх періодів, а й 
посилити прозорість бюджетного процесу та викорис-
тання фінансових ресурсів перед сільською громадою. 

Стратегічним пріоритетом поліпшення бюджетно-
фінансового забезпечення розвитку сільських тери-
торій є зменшення залежності бюджетів сільських і 
селищних рад від зовнішніх трансфертів, що потребує:

– диверсифікації джерел фінансових надходжень 
до бюджетів сільських територіальних громад на заса-
дах розширення їх податкової бази; збільшення кіль-
кості місцевих податків і зборів; посилення процесів 
фінансової децентралізації з одночасним узгоджен-
ням бюджетних повноважень і соціальних нормати-
вів; збільшення частки повернення коштів до бюдже-
тів базового рівня, зокрема отриманих від акцизного 
податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами в 
сільській місцевості; підвищення ставки екологічного 
податку за викиди забруднюючих речовин в екосис-
теми сільських територій; 

– посилення ролі та вагомості податків на майно та 
землю у процесах формування бюджетів сільських тери-
торіальних громад, які, як свідчить світова практика, є 
бюджетоутворюючими податками на базовому рівні;

– реалізації мотиваційних механізмів стимулю-
вання у безпосередніх власників господарюючих 
суб’єктів на сільських територіях до юридичної реє-
страції за місцем ведення господарської діяльності, 
що зумовить збільшення податкових надходжень до 
бюджетів сільських територіальних громад.

Значним незадіяним резервом поліпшення 
бюджетно-фінансового забезпечення розвитку сіль-
ських територій та зміцнення економічної безпеки дер-
жави в просторово-територіальному вимірі є детінізація 
процесів господарювання, що передбачає: 1) удоскона-
лення системи контролю над порушенням норм трудо-
вого законодавства, передусім у частині дотримання 
вимог щодо офіційного працевлаштування працівни-
ків, виплати їм заробітної плати не нижче встановле-
ного рівня мінімальної, відсутності зловживань із най-
мом сезонних працівників у сільському господарстві 
(особливо на період посівної та збору врожаю), офіцій-
ної виплати у повному розмірі заробітної плати, запо-
бігання примусовому переводу працівників на нижчі 
оклади, виконання укладених трудових цивільно-пра-
вових угод та унеможливлення поширення практики 
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підміною ними традиційного офіційного найму праців-
ників; 2) реалізації механізмів боротьби з усталеною 
практикою заниження показників урожайності куль-
тур і продуктивності сільськогосподарських тварин, а 
також приховування реальних обсягів отримуваного 
доходу суб’єктами господарювання в АПК шляхом 
посилення моніторингових процедур виробничо-гос-
подарських процесів та запровадження практики про-
ведення обов’язкових аудиторських перевірок у тих 
господарствах, де спостерігається істотна диферен-
ціація показників ефективності господарювання між 
звітним і попереднім періодами; 3) підвищення рівня 
податкової культури представників бізнес-середовища 
на засадах посилення соціально-психологічних стиму-
лів до сплати податків.

У табл. 2 наведено пріоритетні напрями вдоскона-
лення бюджетно-фінансової підтримки забезпечення 
економічної безпеки розвитку сільських територій у 
розрізі її складників.

Для підвищення соціальної справедливості розпо-
ділу суспільно-економічних благ, що отримані за раху-
нок використання природно-ресурсного потенціалу 
сільських територій, пропонується запровадити так 
званий сільський податок на доходи, що отримані від 
експорту аграрної продукції з базовою ставкою 1%. 
Отримані кошти пропонується надавати через механізм 
виділення трансфертів до бюджетів сільських територі-
альних громад і спрямовувати на розбудову соціально-
економічної інфраструктури сільських територій. Прин-
цип розподілу обсягів цього податку між сільськими 
територіальними громадами повинен базуватися на 
врахуванні чисельності сільського населення і частки 
сільськогосподарської продукції регіону у валовому її 

виробництві. Запровадження цього податку забезпечить 
не лише збільшення доходної частини бюджетів сіль-
ських територіальних громад, адже виручка, отримана 
від експорту аграрної продукції є домінантною у струк-
турі валютних надходжень в Україні, а й дасть змогу 
підвищити соціальну справедливість розподілу еконо-
мічних благ і часткову компенсацію інфраструктурних 
втрат сільських територій, понесених унаслідок здій-
снення виробничо-господарської діяльності.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, удосконалення бюджетно-фінансового забез-
печення розвитку сільських територій є ефективним 
недостатньо задіяним інструментом для зміцнення 
економічної безпеки держави в просторово-терито-
ріальному вимірі. Пріоритетними напрямами такого 
вдосконалення визначено: поліпшення бюджетного 
планування на засадах переходу до практики серед-
ньострокового планування на період до трьох років; 
реструктуризацію витратної частини бюджетів сіль-
ських територіальних громад у частині формування 
бюджетів розвитку та фінансування процесів розшире-
ного відтворення; диверсифікацію джерел фінансових 
надходжень до бюджетів сільських і селищних рад і 
зменшення рівня їх фінансової залежності від зовніш-
ніх трансфертів; детінізацію господарської діяльності 
на сільських територій; запровадження сільського 
податку на доходи в розмірі 1%, що отримані від екс-
порту аграрної виручки. Реалізація цих заходів дасть 
змогу сформувати ресурсні резерви для зміцнення еко-
номічної безпеки держави в просторово-територіаль-
ному вимірі, підвищення рівня добробуту сільського 
населення і становлення процесів сталого розвитку 
сільських територій.

Таблиця 2. Вдосконалення бюджетно-фінансової підтримки забезпечення економічної безпеки  
розвитку сільських територій за її складниками

ПРІОРИТЕТНІ ЗАХОДИ

Господарсько- 
інфраструктурна  
безпека

Зміна принципів і підходів до надання державної підтримки суб’єктам господа-рювання в АПК 
у частині пріоритетного спрямування виділених бюджетних дотацій на потреби фермерських 
господарств і малих сільськогосподарських підприємств; фінансування програмної підтримки 
розвитку кооперації та поліпшення матеріально-економічного забезпечення АПК; надання дота-
цій вирівнювання для подолання інфраструктурних дисбалансів просторово-територіального 
розвитку між сільськими та урбанізованими територіями.

Безпека сільських 
домогосподарств

Фінансування проведення бізнес-семінарів, тренінгів і навчань для сільського населення щодо 
пріоритетних напрямів підвищення рівня його самозайнятості, ведення товарного сільського 
господарства, полегшення доступу до виходу на оптовий ринок, освоєння пріоритетних видів 
діяльності для сільської місцевості (сфера послуг, сільський зелений туризм, народний промисел 
тощо); формування механізмів залучення коштів трудових мігрантів у реалізацію підприємниць-
ких ініціатив і відкриття сімейних фермерських господарств.

Соціально-гуманітарна 
безпека

Наближення бюджетних і соціальних нормативів до рівня урбанізованих територій; залучення 
благодійних фондів до реалізації проектів у сільській місцевості; посилення соціальної спря-
мованості суб’єктів господарювання через механізми розбудови мережі соціальних магазинів 
та аптек у сільській місцевості з можливістю часткової компенсації вартості товарів і ліків за 
бюджетні кошти.

Демографічна  
безпека

Фінансова підтримка формування мотиваційних стимулів до проживання в сільській місце-
вості шляхом установлення доплат молодим спеціалістам в освітній, медичній, соціальній та 
культурній сферах, надання пільг на оплату комунальних послуг у сільській місцевості, подо-
лання бюрократичних перепон виділення земельних ділянок під приватну забудову та ведення 
садівництва. 

Безпека  
природокористування 

Збільшення обсягів дотацій на тваринницьку галузь; надання державної фінан-сової підтримки 
суб’єктам ведення органічного землеробства; державно-приватне фінансування проектів наро-
щення потужностей очисних споруд на сільських територіях; активізація механізмів реінвестиції 
частки отриманого прибутку на природоохоронні заходи та збереження навколишнього серед-
овища; поширення практики пільгового кредитування закупівлі енергоощадного обладнання та 
тех-нологій продукування «зеленої енергетики».

Джерело: власна розробка
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ РОЗРОБЛЕННЯ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ В ГЕОЕКОНОМІЧНОМУ ВИМІРІ 

У статті розглянуто теоретичні засади формування національної логістичної системи. На основі узагаль-
нення зарубіжного досвіду визначено вплив логістики як окремого сектору економіки на економічне зростання, 
конкурентоздатність та ефективність системи господарювання в країні. З урахуванням системних зв’язків 
між суспільством, економікою, бізнесом та державою визначено основні макроекономічні фактори впливу на 
логістичну діяльність та ринок логістичних послуг, а також зворотній вплив інвестицій у розвиток логістичної 
інфраструктури на економічне зростання. Сформульовано концептуальні засади розроблення національної 
логістичної стратегії та  доведено, що правильна логістична стратегія з чітко визначеними цілями, завданнями 
і пріоритетами, адекватно забезпечена ресурсами та підтримана бізнесом може стати   потужним стиму-
лом економічних перетворень, сприяти підвищенню рівня конкурентоздатності та ефективності національної 
економіки,  покращенню якості життя населення України, а також залученню до глобальних мереж поставок. 

Ключові слова:  економічний розвиток, національна логістична система, логістична стратегія, логістичний 
потенціал, ринок логістичних послуг.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАЗРАБОТКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ  
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ В ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ 

Григорак М.Ю. 

В статье рассмотрены теоретические принципы формирования национальной логистической системы. 
На основе обобщения зарубежного опыта определено влияние логистики как отдельного сектора экономики на 
экономический рост, конкурентоспособность и эффективность системы хозяйствования в стране. С учетом 
системных связей между обществом, экономикой, бизнесом и государством определены основные макроэконо-
мические факторы влияния на логистическую деятельность и рынок логистических услуг, а также обратное 
влияние инвестиций в развитие логистической инфраструктуры на экономический рост. Сформулированы кон-
цептуальные положения разработки национальной логистической стратегии, доказано, что правильная логи-
стическая стратегия с четко определенными целями, заданиями и приоритетами, адекватно обеспеченная 
ресурсами и поддержанная бизнесом, может стать мощным стимулом экономических преобразований, способ-
ствовать повышению уровня конкурентоспособности и эффективности национальной экономики, улучшению 
качества жизни населения Украины, а также вовлечению в  глобальные сети поставок.   

Ключевые слова:  экономическое развитие, национальная логистическая система, логистическая стратегия, 
логистический потенциал, рынок логистических услуг.

CONCEPTUAL PROVISIONS FOR THE MAKING  
OF THE NATIONAL LOGOSTIC STRATEGY IN GEO-ECONOMIC MEASUREMENT  

Grygorak M.

This article is sanctified to research of theoretical positions of forming of the national logistic system. On the basis of 
generalization of foreign experience drawn conclusion about influence of logistic as a separate sector of economy on the 
economy growing, competitiveness and efficiency of the management system in a country. Taking into account system con-
nections between society, economy, business and state the basic macroeconomic factors of influence are certain on logistic 
activity and logistic services market, and also reverse influence of investments in development of logistic infrastructure on 
the economy growing. here are conceptual positions of development of national logistic strategy set forth. It is well-proven 
that correct logistic strategy with clearly certain goals, tasks and priorities, adequately provided with resources and supported 
by business, can become the powerful stimulus of economic transformations, to assist the increase of competitiveness level 
and efficiency of national economy, improvement of life population quality in Ukraine, and also to engaging in the global 
suply chain networks.

Keywords: economic development, national logistics system, logistics strategy, logistical potential, logistics services 
market.

Постановка проблеми. В умовах пошуку опти-
мальних шляхів виходу економіки України з кризового 
стану, що загострюється військовими діями на сході 

країни, надзвичайно актуальним стає питання ефек-
тивного використання наявного ресурсного потенці-
алу, зокрема логістичного. Поставлені українським 
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урядом завдання економічного зростання вимагають не 
тільки збільшувати конкурентоспроможність вітчизня-
них товарів на міжнароднох ринках із погляду їх ціни й 
якості, а й забезпечити ефективну взаємодію вітчизня-
них підприємств із закордонними бізнес-партнерами в 
глобальних та регіональних ланцюгах поставок, ство-
рити умови безбар’єрного (безшовного) руху товарних 
потоків у мережі міжнародних логістичних коридорів, 
розвивати транскордонну співпрацю та шукати можли-
вості для отримання синергічного ефекту за рахунок 
збільшення доданої споживчої цінності і зменшення 
сукупних витрат учасників мережевої кооперації, 
глобального партнерства, геоекономічних союзів та 
альянсів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досвід 
найбільш ефективних із погляду логістики країн світу, 
зокрема Німеччини, Франції, Нідерландів, а також 
тих, що динамічно розвиваються (Китаю, Малайзії, 
Обєднаних Арабських Еміратів, Індонезії, В’єтнаму 
та ін.),  свідчить, що запорукою їх успіху стала націо-
нальна логістична стратегія (national logistic strategy), 
яка визначала стратегічне бачення і ресурси для досяг-
нення цього бачення [1].  

Загалом існує консолідована точка зору багатьох 
учених, що процеси економічних змін стимулюються 
порівняно невеликою кількістю секторів, зокрема тран-
спортом та логістикою [2]. Хоча термін «логістичний 
сектор» має широке використання в науковій та бізнес-
літературі, логістику ще не визнали економічним секто-
ром у традиційному сенсі. Одним із перших дослідників 
макроекономічних впливів логістики є фінський учений 
і експерт Світового банку з проведення глобального рей-
тингу логістичної ефективності країн світу Л. Ойяла [3]. 
ц роботі [4] узагальнено результати комплексного дослі-
дження  впливу логістичної діяльності на економічне 
зростання у 34-х країнах ОЕСР та зроблено висновок 
про те, що логістична галузь забезпечує значний макро-
економічний внесок у національну економіку шляхом 
створення робочих місць, національного доходу, при-
току іноземних інвестицій та підвищення конкурен-
тоспроможності інших галузей. Вплив логістики на 
продуктивність та конкурентоздатність національної 
економіки досліджено в роботі [5]. Значну увагу розви-
тку логістичної індустрії як інструмента економічних 
змін приділяють у Китаї [6].  

Зростаючу роль логістики, пов’язаної з вантаж-
ними перевезеннями,  у контексті розвитку світової 
економіки відзначають експерти Європейського Союзу. 
Вони рекомендують уточнити логістичну політику ЄС 
та розробити нову стратегію з урахуванням виявлених 
проблемних зон логістичного сектору, зокрема зрос-
танням витрат, впливом негативних зовнішніх чинни-
ків та дефіцитом кваліфікованого персоналу [7].

Отже, загальні тенденції розвитку світової еко-
номіки та досвід провідних країн світу свідчать, що 
логістика стала важливим національним ресурсом, 
інструментом підвищення ефективності господарю-
вання в країні, а також окремою галуззю економіки, 
що має потужний експортний потенціал і, відповідно, 
потребує стратегічного планування 

Постановка завдання. Метою дослідження є роз-
роблення концептуальних засад формування націо-
нальної логістичної стратегії, орієнтованої на підви-
щення продуктивності та ефективності національної 

економіки, зростання конкурентоспроможності вітчиз-
няних товарів на міжнародних ринках та реалізацію 
транзитного потенціалу країни.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Постійний пошук нових нових ідей для підвищення 
конкурентоздатності на ринку товарів і послуг зумовив 
появу концепції ланцюгів доданої вартості/цінності і, 
відповідно, сприяв розвитку логістичних технологій 
під час організації товарного руху. Логістика займає 
провідне місце в життєдіяльності будь-якого економіч-
ного організму, оскільки її функціонування пов’язане 
з оптимізацією матеріальних, фінансових, інформа-
ційних та інших потоків у швидко змінних ринкових 
умовах. Формування глобальних мереж поставок дає 
змогу бізнес-партнерам реалізувати головні переду-
мови конкурентоздатності – гнучкість і надійність.  

 Стратегічний підхід до вирішення проблеми стій-
кого і збалансованого економічного розвитку  перед-
бачає гармонізацію інтересів і цілей усіх підсистем 
суспільства, таких як економіка, населелення (соціум), 
бізнес і держава, з наголосом на інтегральній ефектив-
ності цілісної конструкції [8, c. 39–40]. У представле-
ній на рис. 1 макромоделі економіка як підсистема має 
реагувати на запити соціума і відповідати потребам біз-
несу,  забезпечувати широку диверсифікацію робочих 
місць та продукції, що виробляється, забезпечувати 
поточну життєдіяльність людей, раціональне вико-
ристання ресурсів, соціальне та бізнес-партнерство й 
у цілому перспективний розвиток усієї конфігурації 
«держава – соціум – економіка – бізнес» у просторі і 
часі. Комплексність і складність економічних проце-
сів на макрорівні зумовлюють складність оцінювання 
результативності та ефективності системи господа-
рювання. Враховуючи довгострокову мету держави – 
підвищення рівня життя громадян, – конкурентоспро-
можність національної економіки може вимірюватися 
такими параметрами: 

– підвищення продуктивності як передумова стій-
кого зростання доходів населення; 

– цінова конкурентоспроможність як здатність 
країні вести конкурентну боротьбу на міжнародних 
ринках і створювати робочі місця; 

– інноваційна діяльність як можливість форму-
вання нових ідей і технологій для розвитку галузей із 
високою доданою цінністю; 

– інвестиційна привабливість, що дає змогу підви-
щувати якість транспортної інфраструктури, впрова-
джувати сучасні технології та реалізовувати глобальні 
і локальні проекти в різних галузях. 

Узагальнення наукових праць вітчизняних та зару-
біжних учених, а також емпіричні дані щодо стану 
та трендів ринку логістичних послуг дають змогу 
стверджувати, що логістика впливає на всі складники 
національної конкурентоспроможності. За рахунок 
упровадження ефективних логістичних технологій і 
логістичних рішень на різних рівнях управління логіс-
тичничними системами вдається зменшувати додану 
вартість товарів та послуг, збільшувати   с п о ж и в ч у 
цінність продукції за рахунок корисності місця і часу, а 
також забезпечувати стійке зростання та захист навко-
лишнього середовиза. З іншого боку, сутність та осо-
бливості логістичної діяльності в окремих країнах 
визначаються впливом макроекономічних факторів, 
що представлено на рис. 1.  
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Вказані фактори можуть підсилювати або ніве-
лювати ефективність функціонування логістичної 
системи країни. Стратегічні рішення щодо розвитку 
національної економіки мають бути спрямовані на 
отримання синергічних ефектів як результату інте-
грованої взаємодії суспільства, бізнесу і  державних 
інституцій шляхом синтезу соціально-економічних, 
організаційно-управлінських, техніко-технологічних, 
інформаційно-комунікаційних, екологічних факторів, 
що динамічно змінюються. 

Системний погляд на рух і використання обмеже-
них ресурсів через призму взаємопов’язаних мате-
ріальних, інформаційних, фінансових потоків, що 

активно взаємодіють із зовнішнім середовищем, дав 
змогу С.В. Смерічевській сформулювати сутність 
логістичного підходу в національній економіці як 
«складний багатовекторний системно-інноваційний 
процес переходу до стратегічного логістичного управ-
ління економічним розвитком країни, спрямований на 
трансформацію її економічної системи в національну 
логістичну систему, інтегровану в глобальну логіс-
тичну систему, і заснований на формуванні логістич-
ного стратегічного мислення на державному рівні та 
запровадженні в усі сфери діяльності на всіх рівнях 
управління інноваційними логістичними технологі-
ями» [9, с. 29].
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Рис. 1. Вплив соціально-економічної системи країни на розвиток логістики [7–9]
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Ми підтримуємо точку зору тих, хто вважає, що 
соціально орієнтована модель розвитку економіки – це 
модель, заснована на знаннях, інноваціях та логістиці. 
Вплив логістичного підходу на розвиток суспільства  від-
значають чимало дослідників, передусім за рахунок 
зменшення логістичних витрат, що створює нові мож-
ливості для розвитку соціальної сфери.  Інвестиції в 
логістичну інфраструктуру збільшують логістичні мож-
ливості, забезпечують підвищення ефективності, якості 
послуг і прискорення руху товарів, що в кінцевому 
підсумку підвищує конкурентоздатність. На рис. 2 схе-
матично представлено вплив логістичного сектору на 
економічне зростання країни. Залучення інвестицій для 
будівництва, реконструкції чи капітального ремонту 
транспортних терміналів, автомобільних та залізничних 
доріг, створення сервісних центрів та мультимодальних 
логістичних центрів, активне впровадження сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій (зокрема, сис-
тем моніторингу вантажопотоків та контролю над рухом 
транспортних засобів, електронного документообігу, 
«єдиного електронного вікна» для здійснення контроль-
них процедур на митницях і прикордонних переходах) 
у цілому збільшують продуктивність та ефективність 
усієї логістичної системи країни. 

Використовуючи глобальні дані про конкуренто-
спроможність національних економік Всесвітнього 

економічного форуму та логістичну ефективність Сві-
тового банку і провівши кластеризацію країн світу, 
автори довели, що в розвинутих країнах основними 
можливостями логістики для  створення конкурентних 
переваг є логістична компетентність та системи моні-
торингу для підтримки надійності поставок, а в краї-
нах, що розвиваються, – транспортна інфраструктура 
та митні процедури. 

Результати показали, що найбільш значимим фак-
тором для всіх країн із високим і низьким рівнями кон-
куренції є логістична інфраструктура, яка включає всі 
види транспорту та інформаційно-комуніцікаційні тех-
нології (ІКТ). При цьому вдосконалення транспортних 
потужностей має інноваційну цінність тільки за умови 
ІКТ, оскільки інформація має вирішальне значення 
в управлінні ланцюгами поставок. Для підвищення 
загальної комететентності в логістиці державний і 
приватний сектори мають розглядатися спільно на 
національному рівні: державні інститути створюють 
нормативно-правове забезпечення логістичної діяль-
ності і умови залучення інвестицій, а приватні компанії 
(постачальники логістичних послуг) покращують свої 
стратегії і створюють конкуретні переваги на глобаль-
них ринках. У результаті надання більш якісних послуг 
вони допомагають збільшити обсяги торгівлі і підви-
щити конкурентоспроможність країни. 
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Рис. 2. Влив розвитку логістичної інфраструктури на економічне зростання країни [4, c. 524]



–62–

Інтелект ХХІ № 4 ‘2017 НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Таким чином, під час визначення стратегічних орі-
єнтирів розбудови національної економіки України 
необхідно враховувати зарубіжний досвід, висновки 
міжнародних експертів, а також стан та тенденції роз-
витку вітчизняного ринку логістичних послуг. 

Як відповідь на очікування бізнесу й усвідомлення 
значення логістики для економічного зростання дер-
жави стало створення при  Кабінеті Міністрів України у 
січні 2017 р. логістичного комітету, до складу якого уві-
йшли представники Світового банку, різних міністерств 
і відомств, громадських організацій і бізнес-структур. 
Основна мета створення нового дорадчого органу – при-
скорення реформ транспортної інфраструктури України, 
а також залучення до постійного діалогу представників 
бізнесу та експертної спільноти. Досягнення поставле-
ної мети може бути забезпечене різними шляхами: ради-
кальними змінами якості транспортної інфраструктури, 
створенням дійсно конкурентного середовища на всіх 
видах транспорту, впровадженням останніх досягнень 
науково-технічного прогресу та інноваційних техно-
логій мережевої взаємодії державних органів та біз-
несу, впровадженням світових стандартів логістичного 
обслуговування та управління ланцюгами поставок, під-
вищенням рівня національної транспортної та екологіч-
ної безпеки тощо.    

На нашу думку, для оптимізації використання обме-
жених фінансових ресурсів і найбільш повної реалі-
зації логістичного потенціалу необхідна національна 
логістична стратегія України (НЛС). Основною метою 
стратегії має бути створення такої логістичної галузі, 
яка могла би сприяти відновленню та зростанню еко-
номіки країни, а також, використовуючи вигідне гео-
графічне положення, стати центральним транзитним 
хабом між Європою та Азією. Поліпшення в логістич-
ному секторі автоматично призведе до покращення в 
інших секторах економіки: промисловості, сільському 
господарстві, торгівлі, туризмі.   

Під час розроблення НЛС мають бути враховані 
принципи пріоритетності, еластичності, пропорцій-
ності, спадковості, альтернативності, збалансованості, 
ефективності, ієрархічності, реальності, конкретності, 
формалізованості, інноваційності тощо. Ці принципи 
передбачають використання методів форсайт-про-
гнозування, програмно-цільового управління, дерева 
цілей, SWOT- та PESTLE-аналізу, імітаційного моде-
лювання та ін.

Процес формування НЛС стратегії передбачає пое-
тапне моделювання сценаріїв довгострокового розви-
тку логістичної системи у взаємозв’язку з факторами 
економічного розвитку країни та тенденціями ринку 
логістичних послуг. Основними складниками такої 
стратегії є місія та цілі логістичної діяльності, голо-
вні завдання та стратегічні альтернативи, очікувані 
результати і механізми реалізації, аналіз ефективності 
та фінансове забезпечення (рис. 3). 

Ураховуючи досвід інших країн, уважаємо, що 
логістична система України має забезпечувати функ-
ціонування інтегрованих та ефективних логістичних 
мереж (дистрибуційних, транспортних, інформа-
ційних та фінансових), що підтримують діяльність 
постачальників логістичних послуг та інших суб’єктів 
логістичної діяльності. Вона має бути обов’язково 
інтегрованою з глобальними логістичними мережами 
і створювати конкурентні переваги для постачання 

вітчизняних товарів на міжнародні ринки, оскільки 
конкуренція здійснюється не тільки між продуктами чи 
компаніями, а й між ланцюгами (мережами) поставок. 
Локально інтегрована та глобально пов’язана логіс-
тична система буде сприяти національному економіч-
ному суверенітету та безпеці, покращувати соціальний 
добробут та якість життя населення України. 

У представленій схемі структурних елементів НЛС 
ключовим моментом є те, що під час розроблення стра-
тегічного плану розвитку галузі необхідно врахову-
вати принципи адекватності (відповідність потребам 
середовища, ресурсам, цінностям і основній меті), 
реалістичності (забезпеченість ресурсами, відповід-
ність вимогам та інтересам постачальників логістич-
них послуг та їх клієнтів), прийнятності (відповідність 
суспільним потребам та очікуваним результатам, наяв-
ність синергічного ефекту, прийнятний рівень ризиків). 

Для того щоб НЛС була ефективною, вона має бути 
конкретизована і доповнена секторальними логістич-
ними стратегіями з урахуванням потреб та інтересів 
різних областей та суб’єктів логістичної діяльності, 
а також трансформована в систему програм, планів і 
проектів, які будуть синхронізовані з пріоритетами 
державної політики у сфері логістики. При цьому про-
грами і проекти розвитку різних видів транспорту і 
мультимодальних перевезень, модернізації об’єктів 
транспортної інфраструктури, впровадження інфор-
маційно-комунікаційних технологій, диверсифікації і 
кастомізації логістичних послуг мають розглядатися 
комплексно і скоординовано з погляду економічних, 
екологічних, соціальних та інституціональних чинни-
ків стійкого розвитку національної економіки (рис. 4).

Реалізація та моніторинг виконання логістичної 
стратегії здійснюються в межах повноважень Кабі-
нету Міністрів України, Міністерства інфраструктури, 
інших органів виконавчої влади за участю громад-
ських організацій та обєднань підприємців, міжнарод-
них організацій. Фінансово-інвестиційні механізми 
для реалізації проектів транспортно-логістичної інф-
раструктури мають передбачати виділення коштів на 
державну підтримку соціально значимих об’єктів і 
залучення ресурсів приватного сектору і міжнарод-
них інвестиційних фондів згідно з адекватним і про-
зорим планом розвитку галузі з чітким визначенням 
найбільш пріоритетних проектів. Має бути створено 
систему довгострокових контрактів на проектування, 
будівництво і подальше утримання об’єктів тран-
спортно-логістичної інфраструктури, а також інтегра-
цію до міжнародних траснпортно-логістичних мереж 
(розвиток транспортних і логістичних коридорів, клас-
терів, платформ, союзів і альянсів). 

Зауважимо, що в провідних країнах світу логіс-
тика є високотехнологічною галуззю, яка активно 
використовує найновіші досягнення науково-тех-
нічного прогресу: безпілотний транспорт, хмарні та 
smart-технології, системи накопичення, оброблення 
та передачі великих масивів даних, електронний доку-
ментообіг, електронну торгівлю тощо. За образним 
висловленням В. Купріяновського, логістика у циф-
ровій економіці стає свого роду «інтелектуальним 
клеєм», що забезпечує інтелектуальну мобільність як 
фізичних об’єктів, так і людей [15, с. 75]. Експерти 
галузі вважають, що ми стоїмо на порозі небачених 
раніше інфраструктурних проектів. Зокрема, цифрова 
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залізниця, яка активно вроваджується в США та ЄС, 
за рахунок інноваційних технологій може швидко, 
надійно й екологічно доставляти товари і людей, при 
цьому збільшуючи на 50% пропускну здатність наяв-
них і нових колій і як мінімум удвічі дешевше. Циф-
рові ланцюги поставок дають змогу на практиці реалі-
зувати принципи клієнторієнтованості і забезпечувати 
виробництва товарів та їх швидку доставку на вимогу 
споживача. Саме тому НЛС має бути інноваційно спря-
мованою стратегією, яка створить принципово нові 
можливості для виявлення конкурентоспроможних 
вітчизняних виробництв і їх включення в міжнародний 
поділ праці, а також дасть змогу стимулювати розмі-
щення на нашій території виробництва европейських, 
китайських, японських, американських та інших ком-
панії для подальшого розподілення цих товарів в інші 
країни світу.  

Інноваційний розвиток логістичної індустрії актуа-
лізує важливість професійної підготовки кадрів і ство-
рення проінноваційної системи навчання, підвищення 
кваліфікації та перепідготовки персоналу. Така система 
має підкріплюватися більш глибокими партнерськими 
зв’язками і співпрацею між урядом, промисловістю і 

постачальниками послуг. Створення національного 
стандарту компетенцій логістичного персоналу  та 
бази знань із логістики, що відповідає потребам біз-
несу, сприятиме підвищенню загального рівня якості 
логістичних послуг, зростанню ринкової частки комп-
лексних логістичних операторів типу 3PL-5PL, актив-
ному використанню концепції управління ланцюгами 
поставок у діяльності вітчизниних підприємств. 

Висновки з проведеного дослідження. Узагаль-
нення міжнародного досвіду, теоретичних розробок 
зарубіжних та вітчизняних учених дало змогу підтвер-
дити вплив логістичної галузі на економічний розви-
ток країни і розробити концептуальні положення наці-
ональної стратегії. Доведено, що правильна логістична 
стратегія з чітко визначеними цілями, завданнями і 
пріоритетами, адекватно забезпечена ресурсами та 
підтримана бізнесом, структурно довершена з погляду 
етапності та ієрархічної узгодженості із сектораль-
ними, локальними та регіональними стратегіями еко-
номічного розвитку, інституційно забезпечена і контр-
ольована за чітко визначеними критеріями успішності 
та ефективності під час реалазіації програмних та 
проектних заходів буде сприяти економічному зрос-
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Рис. 3. Структурна схема цілей, пріоритетних напрямів та завдань  
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танню,  підвищенню рівня конкурентоздатності та 
ефективності національної економіки і покращенню 
якості життя населення України. Все сказане дасть 
змогу реалізувати стратегічну позицію України в кон-
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Рис. 4. Піраміда стратегічного планування розвитку національної логістичної системи

тексті геоекономічного розвитку – стати логістичним 
хабом між Європою та Азією, а також увійти до 2030 р. 
в ТОП-20 країн світу за рейтингом логістичної ефек-
тивності. 
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У статті здійснено спробу розглянути ділове середовище регіону, спираючись на базисні положення чотирьох 
підходів: теорію систем як понятійну базу ділового середовища; економічний підхід як базис функціонування 
ділового середовища регіону; культурно-ментальний підхід; інституціональний підхід. Представлені концепти 
дають змогу зробити висновок: економічна, соціальна, політична та інші сфери регіону адекватні розумовому 
конгломерату спільноти – балансу конкретного та образного сприйняття. На підставі цього визначено, що куль-
турно-ментальна детермінація населення регіону, території спільноти формує відповідні економічну, соціальну, 
правову, політичну та інші сфери, які, своєю чергою, й є компонентами ділового середовища. Доведено, що куль-
турно-ментальний підхід виділяє постійні, стійкі основи культури, що зумовлюють розвиток українського 
суспільства та його регіонів. 

Ключові слова: ділове середовище регіону, теорія систем, культурно-ментальний підхід, рівень розвитку, 
регіональний погляд.

ДЕЛОВАЯ СРЕДА КАК ФУНКЦИЯ ОТ КУЛЬТУРНО-МЕНТАЛЬНОЙ  
ДЕТЕРМИНАЦИИ РЕГИОНА

Сурай А.С.

В статье предпринята попытка рассмотреть деловую среду региона, опираясь на базовые положения четы-
рех подходов: теорию систем как понятийную базу деловой среды; экономический подход как базис функциони-
рования деловой среды региона; культурно-ментальный подход; институциональный подход. Представленные 
концепты позволяют сделать вывод: экономическая, социальная, политическая и другие сферы региона адек-
ватны умственному конгломерату сообщества – балансу конкретного и образного восприятия. На основании 
этого определено, что культурно-ментальная детерминация населения региона, территории сообщества соот-
ветствует экономической, социальной, правовой, политической и другим сферам, которые, в свою очередь, и 
являются компонентами деловой среды. Доказано, что культурно-ментальный подход выделяет постоянные, 
устойчивые основы культуры, обусловливающие развитие украинского общества и его регионов.

Ключевые слова: деловая среда региона, теория систем, культурно-ментальный подход, уровень развития, 
региональный взгляд.

BUSINESS ENVIRONMENT AS A FUNCTION FROM THE CULTURAL AND MENTAL 
DETERMINATION OF THE REGION

Surai A.

The article attempts to consider the business environment of the region, basing on the basic provisions of four approaches: 
System theory as a conceptual basis of the business environment; The economic approach as a basis of functioning of the 
business environment of the region; Cultural-mental approach; Institutional approach. The presented concepts allow to 
draw a conclusion: the economic and social, political and other spheres of the region are adequate to the mental conglom-
erate of the community - the balance of concrete and figurative perceptions. Based on this, it is possible to formulate the 
following conclusion: cultural and mental determination of the population of the region, community areas corresponding 
to the economic, social, legal, political, and other spheres, which in turn are components of the business environment. It is 
proved that the cultural-mental approach identifies permanent, stable cultural foundations that determine the development 
of Ukrainian society and its regions.

Keywords: business environment of the region, systems theory, cultural-mental approach, level of development, 
regional perspective.

Постановка проблеми. Як демонструють дослі-
дження, нині гостро постає проблема розуміння про-
цесів формування ділового середовища в регіонах 
України. Низка вчених доходить висновку, що систе-
матичне вивчення та аналіз ділового середовища регі-
ону – гостра та нагальна проблема. Україна є значною 
за територією і надзвичайно різноплановою країною за 

культурно-ментальними особливостями ведення біз-
несу в різних її регіонах. У зв'язку із цим вимагає пояс-
нення питання, як стиль та культура ведення бізнесу 
впливають на систему, яка функціонує на іншому рівні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Осо-
бливості та закономірності функціонування ділового 
середовища в різних країнах світу висвітлено у пра-
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цях таких зарубіжних учених, як Д. Норт [7], Ф. Хайєк 
[10], Дж.С. Милль [4], Я. Романчук [8; 9] та ін. Ділове 
середовище розглядали через призму культурно-мен-
тальних зрушень В.В. Москаленко [5], Я.Г. Невідома 
[6], М. Лукашевич [3]. Інституціональний напрям еко-
номіки, перенесений на український грунт, переробля-
ється вітчизняними фахівцями В.П. Вишневським [1], 
Я. Жалілом [2] та ін.

Постановка завдання. Важливо виокремити, аргу-
ментувати й узагальнити чинники та елементи, які 
характеризують функції ділового середовища і пев-
ним чином відображають зв`язок з її ефективністю та 
корелюють із мінливими умовами економіки. Ми вба-
чаємо завдання у тому, щоб указати, як і за допомогою 
яких засобів зрозуміти ключові умови формування та 
функціонування ділового середовища регіону та, від-
повідно, створити оптимальні умови діяльності пред-
ставників бізнес-структур.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У нашому дослідженні ми розглядатимемо ділове 
середовище, спираючись на базисні положення 
чотирьох підходів: теорію систем як понятійну базу 
ділового середовища; економічний підхід як базис 
функціонування ділового середовища регіону; куль-
турно-ментальний підхід до побудови прототипу діло-
вого середовища; інституціональний підхід до аналізу 
прототипу ділового середовища.

1. Теорія систем. Згідно з теорією систем, ділове 
середовище – ергатична система. Із цього випливає 
необхідність окреслити такі базисні положення нашого 
подальшого дослідження:

1.1. Ділове середовище – таке, що авторозви-
вається. Із цього випливає, що характер його пове-
дінки здебільшого корелює не із впливом підсистем, 
а з характеристиками самого ділового середовища, 
суб`єктів (людей) та інституцій, що їх об'єднують. 
При цьому діють властиві всім системам, що авто 
розвиваються, демонстрації позитивного зворотного 
зв'язку, не тільки властивості людей, що складають 
ділове середовище формують саме середовище, вод-
ночас і ділове середовище змінює характеристики сві-
домості людей.

1.2. Значна кількість властивостей нашого об`єкта 
дослідження має за детермінуючу особливість люд-
ську свідомість – об'єкт, що досі є предметом бага-
тьох суперечок у науковому світі і досить часто нау-
кове дослідження його не дає конкретних результатів. 
Вивчення та подальший аналіз ділового середовища 
вбачаються нами реальним завданням, якщо в основу 
аналізу закласти узагальнений аналіз узагальненої 
поведінки людей, що є детермінуючим фактором діло-
вого середовища.

1.3. Ділове середовище необхідно диференціювати 
як надскладний об'єкт. Це дає змогу досліджувати його 
в межах компонентно-системної парадигми, виокрем-
лювати його базові сфери й аналізувати ступінь їх 
кореляції. Можливе дослідження ділового середовища 
з різних точок зору, причому результат дослідження 
буде істотно залежати від вибору вихідних пріоритетів 
дослідження.

2. Економічний підхід як базис функціонування 
ділового середовища регіону. 

Здійснений підхід до вивчення ділового серед-
овища спирається на такі положення:

2.1. Економіка розглядається як система, яка зна-
ходиться в процесі постійних причинно-зумовлених 
змін. 

2.2. Ринкова економіка досліджується не як окремо 
взятий об'єкт дослідження, а як підсистема економіч-
ної системи суспільства.

2.3. Діючий механізм локації ресурсів не співпадає 
з поняттям ринку як такого, але являє собою інститути, 
які формують реальний ринок і діють через нього.

2.4. Економіка досліджується у взаємозв'язку з 
правом, соціологією, політологією: використовується 
більш широкий набір змінних різної природи.

2.5. Культурно-ментальна детермінація як у цілому 
нації, так і в окремо взятих регіонах є базисом, на 
якому формується ділова та повсякденна поведінка, 
що сприймається суспільством та, відповідно, впливає 
на формування інститутів, що є складовою частиною 
ділового середовища регіону. 

3. Культурно-ментальний підхід до побудови опти-
мального прототипу ділового середовища. 

Культурно-ментальні особливості соціуму регі-
ону, території, породжують та формують особливості 
функціонування ділового середовища. Аналіз і побу-
дова прототипу ділового середовища припускають 
наявність певного теоретичного каркасу, у рамках 
якого буде проводитися дослідження. З нашої точки 
зору, розкрити і проаналізувати поставлену проблему 
можуть допомогти культурно-ментальний та інститу-
ціональний підходи як окремі напрями сучасної науко-
вої теорії. За культурно-ментального підходу в центрі 
уваги знаходиться людина активна (homo actіvus), 
яка є багатовимірною біосоціокультурною істотою і 
суб'єктом дії [5, с. 26–40], її моральність – основа будь-
якої культури [6, с. 167–171]. 

Тим самим здійснюється спроба з'ясувати сутнісні, 
ціннісні та етичні характеристики соціальних суб'єктів, 
що визначаються культурним довготривалим комплек-
сом, оскільки культура, як справедливо зауважують 
прихильники даного підходу, – це життя. При цьому 
концентрується увага на розгляді передусім основопо-
ложних цінностей соціальних груп, більш значущих 
для характеристики соціокультурного та економічного 
типів суспільства та його структурних одиниць.

На підставі аналізу вітчизняної історії В.В. Моска-
ленко та Я.Г. Невідома відносять Україну до традиціо-
налістського суспільства, в якому весь час не вдавалося 
здійснити глибоку і необхідну ліберальну модерніза-
цію. Україна описується як «розколоте суспільство» 
(В.В. Москаленко) або «кризовий соціум» (Я.Г. Неві-
дома), в якому спостерігається протиріччя між куль-
турою і характером соціально-економічних відносин, 
коли блокуються механізми розвитку суспільства і всіх 
складників його структур, наприклад бізнесу. 

Так, Я.Г. Невідома на підставі власних досліджень 
відносить Україну до суспільства з пануванням традиці-
оналістських цінностей, в яких існує пріоритет пропи-
саних норм та правил поведінки суб'єктів (традиційних 
дій) порівняно з можливостями інноваційних процесів, 
які є основою маневру підприємця. Тим самим в Укра-
їні ускладнюється процес упровадження інновацій як 
джерело еволюційних перетворень економічних від-
носин. Інший тип утворюють західні суспільства, в 
яких пріоритет віддасться ліберальним цінностям або 
свободам та відповідальності людей, можливостям для 
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ціле-раціональних інноваційних процесів. Очевидно, 
що Я.Г. Невідома демонструє причини, що стримують 
українську підприємницьку активність.

За В.В. Москаленко гальмом розвитку є розкол у 
суспільній свідомості, який блокує перехід економіки і 
суспільства до іншого стану, тобто розвитку як процесу 
споживання предмета іншої якості, процесу піднесення 
потреб. Інверсія як логічна форма мислення українців 
виникає разом із культурою. Культурно-ментальний 
бік цього процесу полягає у зростанні невідповідності 
між складністю проблем, які постають перед людьми, 
і недостатньою здатністю їх вирішувати. «Шкутиль-
гаючі рішення отримують своє вираження в тому, що 
різні їх аспекти можуть бути закріплені за різними 
інститутами, групами, породжуючи не тільки тенден-
цію до пошуку заходів на основі синтезу, скільки інвер-
сії, що розривають ціле на частини, що несуть у собі 
потенціал взаємного руйнування» [3].

Сказане дає змогу зробити попередній висновок: 
культурно-ментальний підхід виділяє постійні, стійкі 
основи культури, що зумовлюють розвиток україн-
ського суспільства і його структури – підприємництва. 
Стійкі культурні основи фіксуються як даність, до якої 
можна пристосовуватися, але навряд чи перспективно 
боротися. У таких складних соціокультурних умовах 
діє український підприємець протягом тривалого істо-
ричного періоду.

4. Інституціональний підхід до аналізу ділового 
середовища.

Із розвитком економічної науки формувалися різні 
підходи до розуміння економічної поведінки бізнес-
мена. Так, у класичній школі економічна поведінка 
є поведінка раціональна, максимізуюча корисність, 
індивідуалістичне, засноване на стійкості переваг і 
повноті інформації. Дана модель піддалася критиці 
з боку інституціоналістів, а пізніше – неоінституці-
оналістов. Для компенсації обмеженості неокласич-
ної моделі було запропоновано враховувати під час 
аналізу чинники неповноти інформації, очікувань і 
впливу колективних дій та інститутів. У цілому пред-
ставники інституціонального напряму змогли зробити 
практично загальновизнаним той факт, що без ураху-
вання соціально-психологічних чинників економічної 
поведінки економічна теорія не зможе пояснити багато 
феноменів.

Роль тих чи інших господарських інститутів 
повною мірою залежить від поширених у даному сус-
пільстві традицій і неформальних норм поведінки. 
Свого часу ще Джон Стюарт Мілль, представник 
класичної школи політичної економії, відзначав, що 
поширення продукту, так само як і систему економіч-
них відносин, яка виявляється в формах і методах роз-
поділу, можна вважати результатом дії двох груп чин-
ників – конкуренції та традиції («звичаю»), причому 
економісти зазвичай схильні приділяти увагу лише 
першій групі чинників [4].

Згідно з відомим визначенням лауреата Нобелів-
ської премії Д. Норта, інститути – це правила гри в 
суспільстві, які організовують взаємовідносини між 
людьми і структурують стимули обміну в усіх її сфе-
рах: політиці, соціальній сфері та економіці [7, с. 6].

Слід чітко розуміти, що і неокласичні, й інституціо-
нальні теорії призначені для опису одного і того ж типу 
економічної системи, за якої жили і живуть їхні творці. 

Одним словом, економічна наука повинна усвідомити 
себе саме не тільки як аналітичну дисципліну, а й як 
ідеологію.

Це положення демонструє, що спроектовані на 
основі західного неоінституціоналізму дослідні схеми 
і положення не дають змоги повною мірою аналізувати 
ті складники еволюції українського суспільства, які 
пов'язані з розгортанням сформованих, історично при-
таманних країні соціальних, у тому числі економічних 
і підприємницьких, інститутів. 

В Україні інституціональна економіка виявилася 
набагато більш затребуваною, ніж у інших більш ста-
більних суспільствах із ринковою економікою.

Для зміни економічних інститутів постсоціалістич-
них країн у рамках євроінтеграційних процесів недо-
статньо створити звід законодавчих актів, потрібно 
враховувати стартові умови для їх успішного застосу-
вання, тобто укорінені культурні традиції та цінності.

Для більш чіткого розуміння впливу розумового 
ладу на культуру і «ділове середовище» звернемося до 
філософії як науки про загальні закони розвитку при-
роди, суспільства і мислення. У статті «Капіталізм для 
України» Я. Романчук [8] розглядає зв'язок культури, 
політики й економіки: той чи інший шлях розвитку 
жорстко пов'язаний із розумовим конгломератом (РКС) 
спільноти – співвідношенням формально-логічного і 
зворотного мислення в його інтелектуальних здібнос-
тях. Саме він формує культуру як історичний досвід: 
певним чином (тобто відповідно до розумового складу) 
впроваджений у високостійких довготривалих моделях 
звичаїв та поведінки окремих стійких груп населення. 
За умов рівності інших критеріїв культурний рівень 
населення регіону, його цивілізованість залежать саме 
від його ментальних особливостей та розумової орга-
нізації (Україну зараховують до розумової організації 
«ліричних особистостей» із мисленням, що оперує 
образами). 

Цей висновок свідчить, що не економічна сфера є 
детермінантою розвитку культурної сфери (у працях 
класиків економічної теорії економіка регіону віді-
гравала роль фундаменту), натомість культурні осо-
бливості (ми в подальшій роботі будемо використо-
вувати термін культурно-ментальна детермінація) (С) 
формують відповідну економічну сферу (Е), соціальну 
(Сц), політичну сферу (Р), правову (П) та ін. По суті, 
наше твердження певним чином змінює теоретичні 
концептуальні положення щодо ключових факторів 
формування економічної, політичної, соціальної сфер, 
які формують ділове середовище регіону. Формально 
представимо запропоновані нами положення у фор-
мульній інтерпретації: 

Е, Сц, Р, П = f (С); Е, Сц, Р, П = f (РКС)        (1)
Представлені концепти дають змогу зробити висно-

вок: економічна, соціальна, політична та інші сфери 
регіону адекватні розумовому конгломерату спільноти 
(РКС) – балансу конкретного та образного сприйняття. 
Ось чому «країни золотого мільярда» приділяють вели-
чезну увагу і вкладають кошти в людський капітал. На 
підставі цього можна сформулювати такий висновок: 
культурно-ментальна детермінація населення регіону, 
території спільноти формує відповідні економічну, 
соціальну, правову, політичну та інші сфери, які, своєю 
чергою, й є компонентами ділового середовища. 
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За аналогією можна записати: 
ДС = f (С); ДС = f (РКС)                   (2)

Дане положення підтверджує неоінституціональна 
економічна теорія та її представник Д. Корт словами: 
«Специфіку суспільства слід шукати насамперед у 
культурі» [7, с. 6].

Реальне падіння культури і моральності в суспіль-
стві відображає його політичне, економічне і соціальне 
становище. Отже, ділове середовище пов'язане з рівнем 
життя і залежить від культури підприємців та населення. 

Слабка ланка інституційної системи, яка формує 
підприємницькі норми поведінки – це розрив між 
неформальними і формальними нормами, у резуль-
таті якого в Україні народжуються інституційні пастки 
(неплатежі, приховування податків, корупція). Це 
положення є наслідком відсутності наступності під-
приємницької культури в Україні, системності під час 
побудови формальних правил ринкових відносин.

Як цілком справедливо зазначає Я. Жаліло, «...неузго-
дженість між формальними правилами і неформальними 
нормами призводить до парадоксальної ситуації: нікому 
не вигідно слідувати формальним правилам» [2, с. 5–18]. 
Економічне середовище виявляється деінституціоналі-
зованим, оскільки його формальна структура (набір пра-
вил) повністю не узгоджується з поведінкою суб'єктів, які 
беруть участь у господарському обороті. Переконливо 
про це писав Ф. Хайєк [10, с. 105]: «Буквально всі блага 
цивілізації і саме наше існування залежать, як я вважаю, 
від продовження нашого бажання нести тягар традицій. 
Ці блага аж ніяк не «виправдовують» ношу. Однак аль-
тернативою можуть бути лише злидні і голод».

У рамках неоінституціонального напряму 
В.П. Вишневський [1, с. 3–36] пропонує модель «еко-
номіки, що трансформується» для України, яка, на 
його думку, пройшла вже три цикли. Вчений уважає, 
що називаючи західні економіки ринковими, ми зовсім 
не маємо на увазі, що там не існує державного регу-
лювання, соціальних програм, громадського сектора і 
т. д. Ми їх так називаємо через домінуючий тип від-
носин. Так і назва «економіка, що трансформується» 
для України підкреслює лише домінуючий тип відно-
син протягом усієї її господарської історії. Отже, бізнес 
в Україні існував завжди, проте мав свої специфічні 
риси, зумовлені діловим середовищем.

Висновки з проведеного дослідження. Все ска-
зане дає змогу зробити висновки:

– представлені напрями мають істотні відмінності 
в методології та підході дослідження. Проте їх об'єднує 
вплив культурних традицій і цінностей та характер 
наявних і виникаючих економічних інститутів;

– суспільству не можна нав'язати інститути, йому 
не властиві, неможливо суб'єктивно замінити один 
інститут іншим, нехай він навіть виявив свою ефектив-
ність в іншій країні. Тут необхідно враховувати істо-
ричні, соціально-культурні, технічно-економічні пере-
думови. Винятково важлива констатація нежиттєвості 
теоретичних моделей, побудованих без урахування 
історико-інституційного контексту;

– саме це положення має винятково велике зна-
чення, з нашої точки зору, тому синтез культурно-мен-
тального й інституціонального напрямів є теоретичним 
базисом дослідження ділового середовища регіону. 
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АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ  
В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В  УКРАЇНІ

У статті розглянуто теоретичні питання, що стосуються формування передумов сталого розвитку 
сільських територій. Визначено та обґрунтовано заходи, спрямовані на запровадження сталого розвитку 
сільських територій в Україні, та охарактеризовано основні компоненти планової системи забезпечення ста-
лого розвитку сільської території. Зазначено та охарактеризовано основні результати від здійснення основних 
компонентів планової системи на окремо взятій сільській території. Висвітлено основні проблемні моменти, 
що можуть заважати розвитку сільських територій на засадах сталості. 
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АСПЕКТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  
В УСЛОВИЯХ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ В УКРАИНЕ

Термоса И.О.

В статье рассмотрены теоретические вопросы, которые касаются формирования предпосылок устойчи-
вого развития сельских территорий. Определены и обоснованы шаги, направленные на внедрение устойчивого 
развития сельских территорий в Украине, и охарактеризованы основные компоненты плановой системы обе-
спечения устойчивого развития сельской территории. Указаны и охарактеризованы основные результаты от 
осуществления основных компонентов плановой системы на отдельно взятой сельской территории. Освещены 
основные проблемные моменты, которые могут мешать развитию сельских территорий на основе устойчивого 
развития. 

Ключевые слова: развитие, устойчивое развитие, сельские территории, социально-экономическое развитие, 
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ASPECTS OF PLANNING THE DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES  
IN THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION IN UKRAINE

Thermosа I.

The article deals with theoretical issues related to the formation of the prerequisites for the sustainable development of 
rural areas. Steps aimed at implementing sustainable development of rural areas of Ukraine are identified and justified. 
The main components of the planned system for ensuring sustainable development of rural areas are highlighted and char-
acterized. The main results from the implementation of the main components of the planned system in a single rural area 
are indicated and characterized. The main problem points that can hinder the development of rural areas on the basis of 
sustainable development are highlighted.

Keywords: development, sustainable development, rural areas, socio-economic development, territorial community, 
administrative-territorial reform, decentralization, rural population.

Постановка проблеми. В умовах здійснення адмі-
ністративно-територіальної реформи, децентралізації 
влади, отримання більших фінансово-економічних 
повноважень кожна новостворена (об’єднана) терито-
ріальна громада повинна визначитися зі своїм подаль-
шим розвитком. Кожна громада повинна відшукати 
свої власні шляхи, щоб забезпечити свій власний роз-
виток, створити для мешканців території комфортне і 
безпечне середовище для життя та праці, забезпечити 
залучення як зовнішніх, так і внутрішніх інвестицій, 
а також гарантувати отримання від цих інвестицій 
доходу. 

При цьому слід наголосити, що інвестори неза-
лежно від того, чи мова йде про зовнішні чи внутрішні 
приватні чи навіть бюджетні кошти, перед тим, аби 

прийти на визначену сільську територію, оцінюють усі 
ризики та переваги від можливого інвестування, реаль-
ність ефективного використання вкладених коштів 
та отримання позитивного результату від реалізації 
такого інвестиційного проекту.

Отже, кожна новостворена територіальна громада 
повинна розуміти, що від того, як вона забезпечить 
своє позиціонування, як почне використовувати наявні 
власні ресурси, і залежать її подальші процвітання та 
розвиток.

Одним із найважливіших елементів забезпечення 
розвитку новоствореної територіальної громади є роз-
роблення власного плану дій з урахуванням усіх інди-
відуальних особливостей територіальної громади. Це 
ніби бізнес-план для окремо взятого підприємства, але 



–70–

Інтелект ХХІ № 4 ‘2017 НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

набагато ширший та цінніший, оскільки повинен ура-
ховувати дуже багато компонентів соціально-економіч-
ного, екологічного, ресурсного, культурного, історич-
ного і навіть релігійного характеру.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
матика розвитку сільських територій досліджується 
в працях таких вітчизняних учених, як: О. Бородіна, 
П. Борщевський, П. Гайдуцький, В. Геєць, Ю. Губені, 
С. Гудзинський, I. Лукінов, М. Малік, О. Могильний, 
О. Онищенко, В. Онєгіна, М. Орлатий, О. Павлов, 
І. Прокопа, К. Прокопищак, П. Саблук, М. Сахацький, 
В. Терещенко, В. Трегобчук, А. Третяк, Л. Шепотько, 
В. Юрчишин, К. Якуба, В. Якубів та ін.

Але, незважаючи на потужний доробок вітчизня-
ної економічної науки щодо забезпечення ефективного 
соціально-економічного розвитку сільських територій, 
існує потреба поглибленого дослідження та розкриття 
змісту основних напрямів розвитку сільських терито-
рій в умовах адміністративно-територіальної реформи 
та децентралізації владних повноважень, а також роз-
криття аспектів планування, як головної з функцій 
управління розвитком сільської території.

Постановка завдання. Головним завданням даного 
дослідження є висвітлення основних компонентів пла-
нової системи під час забезпечення сталого розвитку 
сільських територій.

Виклад основного матеріалу дослідження. Нині 
забезпечення виконання Державної цільової програми 
сталого розвитку сільських територій на період до 
2020 р. має стати пріоритетом номер один для україн-
ської влади та суспільства. Слід наголосити на тому, 
що соціально-економічний розвиток українських 
сільських територій характеризується використан-
ням несистемного підходу до вирішення відповідних 
питань, а також обмеженою теоретичною і фактичною 
базою для аналізу наявних проблем. Розроблення мак-
симально широкої планової системи є вкрай важливим 
завданням для вітчизняної науки, тому що така сис-
тема повинна забезпечити підвищення рівня розви-
тку економічної і соціальної сфер сільських регіонів із 
мінімальною шкодою для навколишнього природного 
середовища і найбільшим рівнем задоволення потреб 
сільського населення та інтересів держави. Розро-
блення компонентів планової системи забезпечення 
сільського розвитку потребує комплексного підходу і 
повинне забезпечувати вирішення всіх проблем розви-
тку сільського регіону: економічних, соціальних, еко-
логічних, демографічних тощо.

Для того щоб чітко визначитися з компонентами 
планової системи, яка буде забезпечувати сталий роз-
виток сільських територій, необхідно ознайомитися з 
головним програмно-цільовим актом, що забезпечує 
такий розвиток на національному рівні – Державною 
цільовою програмою сталого розвитку сільських тери-
торій на період до 2020 р. [1]. За цією Програмою забез-
печення сталого розвитку сільських територій може 
відбуватися за двома різними варіантами. Так, пер-
ший можливий варіант характеризується недостатнім 
фінансуванням розвитку сільських територій, зокрема 
соціальної інфраструктури, декларуванням соціаль-
них, економічних та екологічних заходів за відсутності 
реальних механізмів їх здійснення. За умови реалізації 
такого варіанту не забезпечується розв'язання осно-
вних проблем розвитку сільських територій, зокрема в 

частині зайнятості сільського населення та руйнівних 
процесів соціальної інфраструктури у сільській міс-
цевості. Другий варіант передбачає визначення стра-
тегії сталого розвитку сільських територій на основі 
оптимізації їх соціальної і виробничої інфраструктур, 
підвищення рівня зайнятості сільського населення, 
зменшення трудової міграції, підвищення конкурен-
тоспроможності сільськогосподарського виробництва, 
нарощування його обсягів, поліпшення якості і безпеки 
сільськогосподарської продукції, охорони довкілля 
та відтворення природних ресурсів. Оптимальним 
визначено останній варіант, оскільки він дасть змогу 
подолати кризову ситуацію в забезпеченні сталого 
соціально-економічного розвитку сільських територій 
[2, с. 21].

Також С.А. Харчук наголошує на дуже важливих 
зауваженнях: ключовими в розвитку сільських тери-
торій повинен стати розвиток локального лідерства та 
«вирощування» лідерів із сільських громадян, а також 
інтеграція нових знань для сільського населення. Тобто 
повинні використовуватися інноваційні підходи в 
інституційному та соціальному розвитку. Такі підходи 
повинні призвести до виникнення соціальних мереж, 
становлення соціального капіталу сільських територій 
та подолання соціальної ізоляції сільської території. 
Також украй важливим є вирішення інфраструктурних 
проблем, головною з яких є розвиток  інформаційної 
інфраструктури, тобто стовідсоткове забезпечення 
сільських територій сучасним швидкісним доступом 
до мережі Інтернет та 3G-комунікаціями, які нададуть 
можливість повною мірою використовувати сучасні 
інноваційні технологічні розробки. 

Також автор наголошує на тому, що сільські тери-
торії мають інтегруватися в урбанізовану систему, 
якщо хочуть залучити до себе зовнішні інвестиційні 
ресурси. При цьому повинен працювати підхід знизу 
вгору, коли люди самі розробляють свої програми роз-
витку, їх реалізують, а фінансування здійснюється на 
основі фандрайзингу [2, с. 21].

Інший вітчизняний науковець І.Р. Залуцький наго-
лошує на тому, що формування передумов сталого 
розвитку сільських територій доцільно здійснювати з 
позиції системної євроінтеграційної модернізації всієї 
вітчизняної політики щодо розвитку сільських терито-
рій на основі усунення суперечностей, упорядкування 
та адаптації чинного законодавства України у сфері 
розвитку сільських територій до ключових пріоритетів 
сталого розвитку; уніфікації та інституційного забезпе-
чення національної політики розвитку сільських тери-
торій до стандартів країн – членів ЄС [3, с. 71]. Так, для 
прискореного переходу до засад сталого розвитку, вра-
ховуючи наявні економічні реалії та менталітет нації, 
як зазначає автор, нагальною є актуалізація таких пріо-
ритетів розвитку сільських територій:

− збереження самосвідомості та посилення самоі-
дентифікації сільського населення як носія української 
ідентичності, культури і духовності нації;

− подолання бідності та поліпшення якості життя 
сільського населення на засадах диверсифікації сіль-
ської економіки, доходів населення, його зайнятості та 
самозайнятості;

− формування та розвиток конкурентних переваг 
сільської території як місця життєдіяльності населення 
та унікального об’єкта владного впливу на державному, 
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регіональному і локальному рівнях на засадах пари-
тетної участі та відповідальності органів державного 
управління, самодостатніх територіаль¬них громад і 
суб’єктів державно-приватного партнерства; всебічної 
мобіліза¬ції місцевого потенціалу та ресурсів; 

− забезпечення охорони навколишнього природного 
середовища та підвищення рівня екологічної безпеки.

Видатні вітчизняні вчені П.І. Гайдуцький та 
П.Т. Саблук планування розвитку сільських терито-
рій нерозривно пов'язують із перспективами розвитку 
сільського господарства як агропродовольчого сектору 
економіки [4, с. 86; 5, с. 11]. 

На думку Б.Я. Панасюка, відродження сільських 
територій є можливим за умови виведення сільського 
господарства зі скрутного становища, відновлення 
його виробничої бази, кооперації сільськогосподар-
ського виробництва з переробною промисловістю і тор-
гівлею, розвитку агропідприємств [6]. При цьому слід 
також зазначити, що село може використовувати й інші 
ресурси, а не лише здійснювати виробництво сільсько-
господарської продукції. Такими можуть виступати і 
зелений туризм (агротуризм), і невеликі локальні про-
мисли, і започаткування та підтримка культурно-істо-
ричних туристичних маршрутів, виробництво нішових 
культур, заготівля органічної продукції (наприклад, 
лікарських трав) та багато іншого. 

Отже, для того щоб відбулися зазначені зміни, на 
сільській території необхідно забезпечити передусім 
ефективне самоврядування, націлене на отримання 
позитивних результатів, здійснити розроблення пер-
спективного плану дій та неухильно його виконувати 
та контролювати, розробити промоцію своєї території, 
сприяти виникненню якомога більшої чисельності під-
приємців, які в подальшому забезпечать самофінан-
сування територіальної громади з її соціальними про-
ектами, та ін. Нині здійснення децентралізації надає 
можливість кожній об’єднаній територіальній гро-
маді бути більше фінансово самостійною, розробляти 
власну програму розвитку, залучати кошти сторонніх 
інвесторів, а також бюджетні, мати змогу формувати 
дійсно дієві органи управління сільською територією 
через конкурсні виборчі процедури. Враховуючи все 
вищезазначене, на нашу думку, розроблення основних 
компонентів перспективного плану розвитку сільських 
територій має базуватися на синтезі пріоритетних 
цілей, завдань, механізмів та інструментів його реалі-
зації, що структуровані і збалансовані між різними сек-
торами державної політики: аграрним, інвестиційним, 
бюджетним, податковим, митним, соціальним, пенсій-
ним, демографічним, екологічним, земельним, місто-
будівельним, інформаційним, кадровим, регіональним 
тощо. 

Загальний алгоритм функціонування планової 
системи із забезпечення сталого розвитку сільських 
територій (залежно від індивідуальності окремо взятої 
території перелік та зміст компонентів може відрізня-
тися, плани розвитку можуть буди коротко-, седньо- та 
довгостроковими), як правило, складається із таких 
компонентів, які нами відображені на рис. 1. Розро-
блені, затверджені та прийняті до виконання цільові 
програми, міжгалузеві програми, проекти розвитку 
на основі конкурентних переваг, що здійснюються та 
корегуються в єдиній плановій системі (рис. 2), пови-
нні забезпечити вирішення таких завдань:

– сформувати сталий розвиток території та якісне 
життя населення;

– сформувати сучасний імідж (здійснити промоцію) 
території, відкритої для міжрегіональної і міжнародної 
співпраці;

– об’єднати діяльність і забезпечити концентрацію 
зусиль місцевих органів влади, населення, підприємців 
на ключових пріоритетах, що забезпечують даній тери-
торії прогрес і процвітання в майбутньому.

Слід також наголосити, що всі компоненти, що 
впливають на розвиток сільської території, мають роз-
роблятися в усебічному і конструктивному діалозі біз-
несу, влади і суспільства (громадянських інститутів, 
активних жителів), і лише тоді вони матимуть можли-
вість бути реалізованими на території громади.

Виходячи з мети та змісту планової системи із 
забезпечення сталого розвитку сільської території, є 
ймовірним її постійне оновлення, зміна пріоритетних 
напрямів відповідно до поточної ситуації. При цьому 
стратегічна мета, а саме забезпечення сталого розвитку 
сільської території, має залишатися незмінною.

В основі функціонування планової системи із забез-
печення сталого розвитку сільських територій лежить 
системний аналіз, за якого будь-який її компонент роз-
глядається як системна сукупність взаємопов’язаних 
елементів у зовнішньому і внутрішньому середовищі.

Під час розроблення цільових, міжгалузевих, сек-
торальних програм розвитку, а також інвестиційних 
та бізнес-проектів як основних компонентів планової 
системи слід провести такі підготовчі дії [7]:

1) провести аналіз наявних ресурсів на сільській 
території, а також поточного стану їх використання 
(мінеральних, земельних, виробничих, трудових);

2) дослідити маркетингове середовище щодо кон-
курентоспроможності товарів, послуг, інфраструктури, 
організаційного-управлінського забезпечення;

3) визначити потенційні та реальні переваги тери-
торії;

4) визначити напрями розвитку виробництва сіль-
ської території з урахуванням географічного розташу-
вання території, внутрішніх та зовнішніх ринків збуту, 
стану природних та трудових ресурсів;

5) проаналізувати поточний та перспективний 
бюджети сільської території.

Очікуваними результатами функціонування плано-
вої системи із забезпечення сталого розвитку сільської 
території будуть такі:

–  поліпшення соціальних стандартів якості життя 
громадян території;

–  поліпшення демографічного стану сільської 
території;

– створення системи ефективної взаємодії органів 
представницької та виконавчої влади;

–  поліпшення організації надання населенню адмі-
ністративних послуг;

–  створення сприятливого бізнес-середовища;
–  підвищення рівня доходів мешканців сільської 

території;
– функціонування програм зі збереження навко-

лишнього середовища, поліпшення екологічного стану 
сільської території;

– створення нових високотехнологічних виробни-
чих потужностей та робочих місць;

–  збільшення надходжень до бюджету території;
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–  підвищення ефективності використання бюджету 
території;

–  підвищення конкурентоспроможності підпри-
ємств та економіки території у цілому;

–  створення ефективної системи управління соці-
ально-економічними процесами розвитку сільської 
території на довгострокову перспективу.

Але слід також звернути увагу й на те, що поряд 
із сильними сторонами та можливостями на кожній 
сільській території є свої обмеження та негативні чин-
ники, які необхідно враховувати повною мірою, тому 
що вони здатні знизити результативність запланованих 
компонентів сталого розвитку. До таких обмежень і 
негативних чинників відносимо:

Рис. 1. Алгоритм функціонування планової системи із забезпечення сталого розвитку 
сільської території

Джерело: розроблено автором на основі [3; 5–7]
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– вкрай несприятливі умови виробництва і життєді-
яльності населення сільської території;

– складну екологічну ситуацію, високу забрудне-
ність навколишнього середовища;

– низький рівень якості товарів і послуг, що виро-
бляються на сільській території, недостатні обсяги 
виробництва сільськогосподарської продукції;

– віддаленість від економічно розвинених регіонів 
країни, відсутність розвиненої транспортної системи;

– недостатній розвиток виробничої та соціальної 
інфраструктур, що обмежує інвестування і створення 
нових робочих місць;

– інші можливі обмеження, що присутні на окремо 
взятій сільській території.

Такі обмеження і негативні чинники досить чут-
тєво впливають на можливості сталого розвитку такої 

сільської території, а тому повинні обов’язково бути 
враховані під час розроблення планової системи забез-
печення сталого розвитку.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
забезпечення переходу розвитку сільських територій 
на засади сталості в умовах адміністративно-терито-
ріальної реформи, децентралізації владних повнова-
жень, неможливо здійснити без розроблення та запро-
вадження планової системи із забезпечення сталого 
розвитку. Необхідність запровадження такої системи 
полягає в її комплексності, системності, врахуванні 
всіх чинників та можливих важелів, що нададуть сіль-
ській території можливість подальшого розвитку, під-
вищення якості життя її населення, а також урахування 
всіх можливих ризикових моментів, які можуть впли-
нути на ефективність компонентів такої системи.

 

Рис. 2. Мета та зміст планової системи із забезпечення сталого розвитку сільської території
Джерело: розроблено автором на основі [3; 5–7]
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ ТА ОЦІНКИ  
ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

У статті проаналізовано науково-методичні підходи і концепції стратегічного аналізу та оцінки економічної 
стійкості підприємства. Визначено різноманітні інструменти, функціональні складники та алгоритми 
аналітичних розрахунків економічної стійкості підприємства та запропоновано власну класифікацію наявних 
методик економічної стійкості підприємств. На основі комплексного підходу розроблено механізм визначення 
інтегрального показника економічної стійкості, який повинен мати у своєму складі як кількісні, так і якісні 
методи для забезпечення його максимально об’єктивної та зваженої оцінки. Зазначений метод базується на 
використанні наявних методів оцінки та системи показників, доповнює та розширює можливості традиційного 
аналізу, а також дає змогу співставляти показники з різними значеннями та ознаками. Доведено, що економічна 
стійкість формується в процесі виробництва, а забезпечується на етапах реалізації та розподілу продукції і 
включає підсистему виробничо-технічної стійкості (стійкість техніко-технологічного рівня, стійкість кадро-
вого складу та стійкість рівня організації виробництва) та підсистему фінансово-економічної стійкості 
(фінансова стійкість, стійкість ділової активності та стійкість рівня рентабельності). Оцінка економічної 
стійкості являє собою комплекс дій, що дає змогу виявити динаміку й тенденції зміни в часі показників, які харак-
теризують результативність діяльності підприємства.

Ключові слова: економічна стійкість, виробничо-технічна стійкість, стійкість кадрового складу, фінансова 
стійкість, стійкість ділової активності, платоспроможність, рентабельність, стійкий розвиток, економічний 
стан, інтегральна оцінка.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ И ОЦЕНКЕ  
ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Юрченко А.Ю.

В статье проанализированы научно-методические подходы и концепции стратегического анализа и оценки 
экономической устойчивости предприятия. Определены инструменты, функциональные составляющие и алго-
ритмы аналитических расчетов экономической устойчивости предприятия и предложена собственная клас-
сификация существующих методик экономической устойчивости предприятия. На основе комплексного под-
хода разработан механизм определения интегрального показателя экономической устойчивости предприятия, 
который должен иметь в своем составе как количественные, так и качественные методы для обеспечения его 
максимально объективной оценки. Этот метод основан на использовании уже существующих методов оценки 
и системы показателей, дополняет и расширяет возможности традиционного анализа, а также дает воз-
можность сопоставлять показатели с различными значениями и признаками. Доказано, что экономическая 
устойчивость формируется в процессе производства, а обеспечивается на этапах реализации и распределения 
продукции и включает подсистему производственно-технической устойчивости (устойчивость технико-тех-
нологического уровня, устойчивость кадрового состава и устойчивость уровня организации производства) и 
подсистему финансово-экономической устойчивости (финансовая устойчивость, устойчивость деловой актив-
ности и устойчивость уровня рентабельности). Оценка экономической устойчивости представляет собой ком-
плекс действий, позволяющих выявить динамику и тенденции изменения во времени показателей, характеризу-
ющих результативность деятельности предприятия.

Ключевые слова: экономическая устойчивость, производственно-техническая устойчивость, устойчивость 
кадрового состава, финансовая устойчивость, устойчивость деловой активности, платежеспособность, рен-
табельность, устойчивое развитие, экономическое состояние, интегральная оценка.

THEORETICAL AND METHODICAL APPROACHES TO THE DEVELOPMENT  
AND EVALUATION OF THE INTEGRAL INDEX OF ECONOMIC SUSTAINABILITY  

OF THE ENTERPRISE

Yurchenko A.

In the article are analyzed scientific-methodical approaches and concepts to the strategic analysis and evaluation of eco-
nomic stability of the enterprise. It is proved that research of features of methods of estimation of economic stability, quality 
of socio - economic processes in an enterprise, formation of a new system of management of its activity becomes extremely 
important scientific and practical tasks. Are defined the tools, functional components and algorithms of analytical calcula-
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tions of economic stability of the enterprise. The own classification of existing methods of economic stability of enterprises is 
offered. It is determined that modern theory and practice of analysis of economic systems and indicators uses the formalized 
method of combining a large number of analytical characteristics with certain generalized indicators, which are called inte-
gral. On the basis of integrated approach, has been developed a mechanism for determining the integral index of economic 
sustainability of the enterprise. It is proved that economic stability is formed in the process of production, and is provided at 
the stages of implementation and distribution of products, and includes a subsystem of production and technical stability and 
a subsystem of financial and economic stability. The assessment of economic sustainability is a set of actions that can reveal 
the dynamics and trends of time trends of indicators that characterize the performance of the enterprise.

Keywords: economic sustainability, industrial - technical stability, stability of personnel structure, financial stability, 
sustainability of business activity, solvency, profitability, sustainable development, economic status, integral estimation.

Постановка проблеми. У сучасних ринкових від-
носинах одним із пріоритетних напрямів діяльності 
підприємств є підвищення їх ефективності та довго-
строкового розвитку шляхом забезпечення належного 
рівня економічної стійкості, адже лише економічно 
стійке підприємство із сильною внутрішньою струк-
турою зможе пристосуватися до нових змін і вихо-
дити на ринок як повноправний учасник із конкурен-
тоспроможним продуктом. Принципового значення в 
таких умовах набувають не тільки питання освоєння 
та застосування інноваційних ринково-орієнтованих 
методів господарювання, а й розроблення нових кон-
цепцій, підходів, методологій стратегічного аналізу та 
управління економічною стійкістю підприємства.

Отже, дослідження особливостей методик оцінки 
економічної стійкості, якості соціально-економічних 
процесів на підприємстві, формування нової системи 
управління його діяльністю є надзвичайно важливим 
науково-практичним завданням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У тео-
ретичному та прикладному аспектах проблеми еко-
номічної стійкості та методик її оцінки досліджено у 
працях вітчизняних і зарубіжних учених: С. Анохіна, 
І. Ансоффа, О. Ареф’євої, В. Аранчій, А. Барканова, 
І. Білого, І. Бланка, В. Василенка, Н. Верхоглядової, 
А. Єрмакова, В. Іванова, М. Лапусти, О. Клєпчевої, 
Т. Клочко, С. Козловського, Л. Костирка, Н. Осокіної, 
О. Тридід, О. Поліщук, І. Павлова, С. Покропивного, 
О. Прокопчук, С. Ткаченка, З. Шевченка та ін. Незва-
жаючи на велику кількість праць, недостатньо дослі-
дженими залишаються питання системного підходу 
до розуміння стійкості як комплексної економічної 
категорії, розроблення інструментарію щодо її оцінки 
та ефективних способів їх забезпечення для реалізації 
стратегії стійкого розвитку підприємства.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження та розвиток теоретичних і науково-методичних 
положень щодо розроблення та оцінки інтегрального 
показника економічної стійкості підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Оцінка 
економічної стійкості в сучасних трансформаційних умо-
вах являє собою комплекс дій, що дають змогу виявити 
динаміку й тенденції зміни в часі показників, які характе-
ризують результативність діяльності підприємства. Мето-
дичне забезпечення проведення аналізу стану економіч-
ної стійкості на підприємстві включає в себе різноманітні 
інструменти та алгоритми аналітичних розрахунків.

Так, А. Брагінець пропонує розглядати складники 
платоспроможності як показники економічної стій-
кості [1, с. 52–57], а О.В. Ульянченко вважає рента-
бельність її узагальнюючим показником [2].

Своєю чергою, О. Тридід виділяє 16 показників: 
ефект фінансового важеля, рентабельність власних 

коштів, коефіцієнти фінансової незалежності, манев-
реність власних коштів та ін. [3].

Існує пропозиція як показник економічної стійкості 
використовувати коефіцієнт маневреності, тобто від-
ношення мобільних засобів за мінусом короткостроко-
вих зобов’язань до мобільних засобів [4].

І. Семененко пропонує як показник економічної 
стійкості використовувати відношення власного обо-
ротного капіталу до загальної суми власного капіталу 
[5, с. 167]. І. Должанський та Т. Загорна вважають, 
що стійкість економічного стану підприємства визна-
чається співвідношенням вартості матеріальних, обо-
ротних коштів і величини власних і позикових джерел 
[6, с. 12].

Частина авторів визначає економічну стійкість 
у першому випадку як співвідношення значення 
показника досліджуваного підприємства та серед-
нього значення показника за підприємствами галузі, 
а у другому – як співвідношення значення показника 
досліджуваного підприємства і значення показника 
кращого підприємства галузі. Ці коефіцієнти ілюстру-
ють конкурентне становище стосовно певної групи 
підприємств і до лідера ринку [7, с. 52].

Достатньо розповсюдженою є методика оцінки еко-
номічної стійкості через кількісну оцінку фінансових 
результатів: прибуток, собівартість, рентабельність, 
платоспроможність. Використовуються різноманітні 
варіанти поєднання показників-індикаторів для різних 
умов роботи та галузевої приналежності підприємств, 
загалом більше ста п’ятдесяти показників для аналізу 
фінансового складника економічної стійкості [8].

Комплексний підхід до аналізу будь-якого еконо-
мічного об’єкту передбачає необхідність оцінки пев-
ної кількості факторів та показників. Великі обсяги 
інформації під час індивідуального дослідження 
взаємопов’язаних показників здебільшого не дають 
змоги зробити обґрунтований висновок щодо розвитку 
певного економічного явища, системи чи показника. 
У зв’язку із цим сучасні теорія та практика аналізу 
економічних систем і показників використовують фор-
малізований метод об’єднання великої кількості ана-
літичних характеристик до окремих узагальнюючих 
показників, які називають інтегральними. 

Таким чином, кількісна оцінка за ключовим показ-
ником діяльності підприємства із визначенням при 
цьому узагальнюючого (інтегрального) показника 
набула найбільшого поширення під час розрахунку 
рівня економічної стійкості підприємства. 

Інтегральна оцінка економічної стійкості підпри-
ємства дає можливість здійснити оцінку, як загального 
рівня стійкості підприємства на основі розробленої 
шкали, так і окремих її елементів. Зазначений метод 
базується на використанні наявних методів оцінки та 
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системи показників, доповнює та розширює можли-
вості традиційного аналізу, а також дає змогу спів-
ставляти показники з різними значеннями та озна-
ками. Крім того, результати розрахунку інтегральних 
показників можна використовувати для обґрунтування 
управлінських рішень, для оцінки ефективності їх реа-
лізації на рівні всіх суб’єктів господарювання.  

На думку авторів однієї з методик, методологічний 
підхід до інтегральної оцінки економічної стійкості 
підприємства будується на основі заздалегідь визначе-
них пріоритетів дослідження об’єкта, а саме показни-
ків ефективності операційної діяльності. Підтримання 
високого рівня ефективності управління операційною 
діяльністю на підприємстві та досягнення високого 
рівня економічної стійкості зумовлені трьома осно-
вними аспектами:

– забезпеченням формування позитивного фінансо-
вого результату від реалізації (рентабельність реалізації);

– забезпеченням ефективного використання 
ресурсів підприємства (рентабельність ресурсів);

– обґрунтованістю витрат операційної діяльності 
(рентабельність витрат).

У цьому разі поняття ефективного управління еко-
номічною стійкістю на підприємстві визначається як 
співвідношення між рентабельністю реалізації товарів, 
рентабельністю ресурсів та рентабельністю витрат, що 
зумовлює використання такого інструменту діагнос-
тики, як інтегральна оцінка для визначення рівня еко-
номічної стійкості [9].

Як основні функціональні складники економіч-
ної стійкості Ю. Мельник виокремлює виробничо-
технічну, фінансово-економічну стійкість та підсис-
тему ключових параметрів ринкового середовища, 
що характеризує зовнішнє середовище. Досліджуючи 
зазначену категорію, він зазначає, що під час обґрун-
тування вибору інтегрального показника важливо орі-
єнтуватися на те, щоб він забезпечував порівняність 
конкретизованих критеріїв економічної стійкості, про-
стоту методики розрахунку, яка ґрунтується на даних, 
що є загальнодоступними [10].

І. Семененко розуміє економічну стійкість як 
успадковану комплексну характеристику підприєм-
ства, рівень якої визначається результатами його інно-
ваційної діяльності. Структурними елементами зазна-
ченої дефініції є виробничий, кадровий та фінансовий 
складники [5, с. 168].

Таким чином, вивчення та аналіз наукової літе-
ратури і публікацій у періодичних виданнях дає нам 

підстави запропонувати власну класифікацію наявних 
методик оцінки економічної стійкості підприємств. Ми 
пропонуємо виокремити такі групи методів (рис. 1):

– побудовані на аналізі фінансового стану та 
визначення ймовірності банкрутства;

– засновані на принципах комплексного систем-
ного підходу з визначенням узагальненого (інтеграль-
ного) показника (середньої арифметичної, середньої 
геометричної, рейтингової оцінки та ін.) економічної 
стійкості, який включає оцінку різних структурних еле-
ментів (підсистем), що відображають окремі аспекти 
діяльності підприємства;

– ті, в яких використовуються відносні показники 
та вагові коефіцієнти, які визначаються за допомогою 
експертних методів;

– ті, які ґрунтуються на комплексних підходах до 
оцінки стійкості та використовують якісні й кількісні 
методи аналізу.

– Серед усієї сукупності розглянутих методів 
найбільш поширеними є ті, в яких використовується 
інтегральний (узагальнюючий) показник – формалізо-
ваний метод об’єднання множини аналітичних харак-
теристик. 

– Аналіз наявних методик оцінки економічної 
стійкості виявив таке:

– економічна стійкість підприємства є комплек-
сним показником, під час формування якого необхідно 
враховувати всі головні та найважливіші функціо-
нальні складники;

– більшість розглянутих методик дає можливість 
проводити лише діагностику стійкості на підпри-
ємстві, але не передбачає розроблення заходів щодо 
управління відновленням та збереженням економічної 
стійкості суб’єктів господарювання;

– найчастіше для використання пропонується 
велика кількість показників, близьких за змістом і 
навіть ідентичних;

– пропоновані критерії не враховують галузеві 
особливості підприємств;

– наявні методи практично не орієнтовані на враху-
вання дії зовнішніх чинників, особливо в умовах їх змін;

– ускладнення завдань з управління економіч-
ною стійкістю вимагає комплексного підходу до роз-
роблення системи відповідних показників і критеріїв, 
за допомогою яких будуть розроблятися і прийматися 
управлінські рішення, спрямовані на подолання вини-
каючих відхилень від запланованих параметрів вироб-
ництва і ринкових позицій.

Рис. 1. Групування методик оцінки економічної стійкості
Джерело: розробка автора
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Висновки з проведеного дослідження. Аналізу-
ючи вищенаведені пропозиції щодо форми і змісту 
показника економічної стійкості, можна зробити 
висновок, що нині не існує єдиного загальновизнаного 
варіанту методики її оцінки. Практично кожен з еко-
номістів, який займався даним питанням, пропонує 
свій варіант конструювання показника, обґрунтовуючи 
можливість його використання на практиці тими чи 
іншими аргументами.

Необхідно зазначити, що самі виробники вимірю-
ють стійкість, орієнтуючись на власні досвід та інтуї-
цію. Крім цього, більшість показників, пропонованих 
ученими-теоретиками, є достатньо складними і трудо-
місткими в обчисленні, тому найбільшу зацікавленість 
у виробників викликають методи, які оперують даними, 
отриманими в процесі якісного аналізу, який застосо-
вується під час ідентифікації чинників, що впливають 
на параметри ефективності. Ці методи мають переваги 
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через те, що найчастіше під час розроблення єдиного 
показника до його складу долучають складники, які не 
піддаються кількісному аналізу.

Зважаючи на велику кількість різноманітних чин-
ників, які впливають на підприємство, інтеграль-
ний показник економічної стійкості повинен мати у 
своєму складі компоненти, які піддаються вимірю-
ванню як кількісними, так і якісними методами для 
забезпечення його максимально об’єктивної, зваже-
ної оцінки. Він має надавати можливість достатньо 
повно та об’єктивно оцінювати динамічність роз-
витку та ефективність використання ресурсів на 
підприємствах галузі, аналізувати, контролювати і 
планувати їх виробничо-господарську діяльність за 
рахунок усебічного охоплення всіх основних аспек-
тів. Наявність такого інструмента забезпечує зво-
ротній зв'язок між суб’єктами й об’єктами управлін-
ського процесу.
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МІЖНАРОДНІ ІНДИКАТОРИ ОЦІНКИ  
ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ

У статті проведено оцінку позиції України щодо рівня та результатів реалізації її інноваційного потенціалу 
за останні п’ять років за складниками підіндексу «Інновації» у рейтингу глобальної конкурентоспроможності, а 
також за складниками Глобального інноваційного індексу, згрупованими у два субіндекси: Інноваційний вхідний 
індекс, який оцінює ресурси інновацій, та Інноваційний вихідний індекс, який узагальнює результати інноваційної 
діяльності. Визначено сильні і слабкі позиції України як у системі ресурсних індикаторів, так і в системі резуль-
тативних індикаторів інноваційного розвитку Глобального інноваційного індексу – 2017. Для поліпшення 
позицій України у світових інноваційних рейтингах та зростання її інвестиційної привабливості обґрунтовано 
пріоритетні напрями подолання слабких ланок і прискорення інноваційного розвитку нашої держави.

Ключові слова: інноваційний потенціал, підіндекс «Інновації», Індекс глобальної конкурентоспроможності, 
Глобальний інноваційний індекс, Інноваційний вхідний індекс, Інноваційний вихідний індекс, Індекс інноваційної 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ  
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА УКРАИНЫ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Левковский А.В.

В статье проведена оценка позиции Украины относительно уровня и результатов реализации ее инноваци-
онного потенциала за последние пять лет по составляющим подиндекса «Инновации» в рейтинге глобальной 
конкурентоспособности, а также по составляющим Глобального инновационного индекса, сгруппированным 
в два субиндекса: Инновационный входной индекс, который оценивает ресурсы инноваций, и Инновационный 
выходной индекс, который обобщает результаты инновационной деятельности. Определены сильные и слабые 
позиции Украины как в системе ресурсных индикаторов, так и в системе результативных индикаторов инно-
вационного развития Глобального инновационного индекса – 2017. Для улучшения позиций Украины в мировых 
инновационных рейтингах и роста ее инвестиционной привлекательности обоснованы приоритетные направ-
ления преодоления слабых звеньев и ускорения инновационного развития нашего государства.

Ключевые слова: инновационный потенциал, подиндекс «Инновации», Индекс глобальной конкурентоспособ-
ности, Глобальный инновационный индекс, Инновационный входной индекс, Инновационный выходной индекс, 
Индекс инновационной эффективности, международные рейтинги, международные индикаторы.

INTERNATIONAL INDICATORS OF ASSESSMENT  
OF INNOVATION POTENTIAL OF UKRAINE AND ITS IMPLEMENTATION

Levkivskyi О.

The article assesses the position of Ukraine regarding the level and results of its innovation potential implementation 
over the past five years by the components of the Sub-Index «Innovations» in the global competitiveness rating, as well 
as by the components of the Global Innovation Index, grouped into two sub-indexes: Innovation Input Sub-Index, which 
assesses innovation resources, and Innovation Output Sub-Index, which summarizes the results of innovation activities. 
The strengths and weaknesses of Ukraine both in the system of resource indicators and in the system of effective indicators 
of innovation development of the Global Innovation Index 2017 are determined. In order to improve Ukraine’s positions in 
the global innovation ratings and increase its investment attractiveness, priority directions of overcoming weak sections and 
accelerating innovation development of our state are justified.

Keywords: innovation potential, Sub-Index «Innovations», The Global Competitiveness Index, The Global Innovation 
Index, Innovation Input Sub-Index, Innovation Output Sub-Index, Innovation Efficiency Ratio, international ratings, 
international indicators.

Постановка проблеми. Досвід багатьох зарубіж-
них країн свідчить, що важливими чинниками, здат-
ними істотно впливати на формування динамічної, 

конкурентоспроможної національної економіки, у 
сучасних умовах є наявність високого інноваційного 
потенціалу та його ефективна реалізація. Для підви-
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щення інноваційного потенціалу країни необхідно про-
водити його моніторинг та оцінювати в процесі реалі-
зації. Для цього у світовій практиці використовується 
рейтинговий підхід. Включення України в міжнародні 
інноваційні рейтинги, які визначають стан та місце 
кожної країни у світовому інноваційному розвитку, є 
однією з найважливіших умов систематичного моні-
торингу її інноваційної діяльності, необхідного для 
обґрунтування перспектив інноваційного розвитку й 
стратегічних напрямів інноваційної політики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми оцінки інноваційного потенціалу України, у тому 
числі з використанням міжнародних рейтингових сис-
тем, нині знаходяться у центрі уваги вчених-економістів, 
зокрема А. Князевич, Л. Лігоненко, Л. Лях, О. Попело 
та ін. У працях зазначених авторів узагальнено інфор-
мацію щодо рейтингових систем, які використову-
ються для порівняння інноваційності економік окремих 
країн [2], детально розглядається методика визначення 
і порівняння інноваційного потенціалу різних країн за 
Глобальним інноваційним індексом [1], ідентифіковано 
місце України в міжнародних рейтингах [1–3; 5], вияв-
лено показники, за якими простежується відставання та 
які дають країні конкурентні переваги [1; 2; 5]. Проте 
в силу об’єктивних обставин дослідження обмежені 
рейтингами 2011–2012 рр. [1; 2] та 2013–2014 рр. [3; 5]. 
Оскільки розвиток та реалізація інноваційних потен-
ціалів країн знаходиться під впливом нових тенденцій 
глобалізації та формування економіки знань, проблема 
оцінки даних процесів потребує постійного дослі-
дження, що дасть змогу своєчасно корегувати та вдоско-
налювати державну інноваційну політику.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження 
зміни позицій України в міжнародних інноваційних 
рейтингах, визначення сильних і слабких сторін її 
інноваційного потенціалу та обґрунтування напрямів 
інноваційної політики.

Виклад основного матеріалу дослідження. Інно-
ваційний потенціал розглядається нами як сукупність 

інтелектуальних, технологічних, науково-виробничих 
ресурсів, придатних для інноваційної діяльності. Реа-
лізація інноваційного потенціалу національної еко-
номіки забезпечує дифузію знань, генерування нових 
ідей, удосконалення технологій, виробництво нової 
високоякісної продукції. Для вимірювання інновацій-
ного потенціалу країни використовують різні мето-
дики, серед яких найбільш відомими та авторитетними 
є підіндекс «Інновації» Індексу глобальної конкуренто-
спроможності, який розраховується Всесвітнім еконо-
мічним форумом, та Глобальний інноваційний індекс, 
який розраховується швейцарською бізнес-школою 
INSEAD, Світовою організацією інтелектуальної влас-
ності та Корнельским університетом.

Позиції України за Індексом глобальної конкурен-
тоспроможності впродовж 2011–2015 рр. коливаються 
між 73-м та 85-м місцями. Незважаючи на те що у 
2015 р. (згідно з доповіддю 2016–2017 рр.) Україна 
поступилася шістьма позиціями у загальному рей-
тингу глобальної конкурентоспроможності порівняно з 
даними попереднього дослідження й посіла 85-е місце 
серед 138 країн, за підіндексом «Інновації» наша дер-
жава укріпила та поліпшила свої позиції. Так, якщо у 
2012 р. Україна займала 93-є місце, у 2013 р. – 81-е, 
у 2014 р. – 54-е, то в 2015 р. її рейтинг повернувся на 
позиції 2007 р. і відповідає 52-му місцю (табл. 1).

Проте якщо в рейтингу 2015–2016 рр. Україна 
поліпшила свої позиції за всіма показниками даного 
підіндексу порівняно з рейтингом 2014–2015 рр., то в 
рейтингу 2016–2017 рр. спостерігається погіршення 
таких показників, як якість науково-дослідних інститу-
тів (–7 позицій за незмінної оцінки) та видатки компа-
ній на дослідження і розробки (–14 позицій за зниження 
оцінки на 0,1 бали). Найвищі позиції в останньому рей-
тингу Україна має за наявністю вчених та інженерів 
(29-е місце), інноваційною спроможністю (49-е місце 
за 31-го в 2007 р.) та кількістю патентів, отриманих у 
США (49-е місце). Найбільше поліпшення спостері-
гається за такими показниками: взаємозв’язки ВНЗ із 

Таблиця 1. Позиції України в рейтингу глобальної конкурентоспроможності  
за складниками підіндексу «Інновації»

Індикатори

2011 р.,  
доповідь  
2012-2013  

(144 країни)

2012 р., 
доповідь  
2013-2014 

 (148 країн)

2013 р.,  
доповідь  
2014-2015  

(144 країни)

2014 р., 
доповідь  
2015-2016  

(140 країн)

2015 р., 
доповідь  
2016-2017  

(138 країн)

Місце Оцінка 
(1-7) Місце Оцінка 

(1-7) Місце Оцінка 
(1-7) Місце Оцінка 

(1-7) Місце Оцінка 
(1-7)

Індекс глобальної конкуренто-
спроможності 73 4,1 84 4,1 76 4,1 79 4,0 85 4,0

Підіндекс «Інновації» 71 3,2 93 3,0 81 3,2 54 3,4 52 3,4
– інноваційна спроможність 58 3,3 100 3,2 82 3,6 52 4,2 49 4,4
– якість науково-дослідних 
інститутів 64 3,7 69 3,6 67 3,8 43 4,2 50 4,2

– видатки компаній на дослі-
дження і розробки 104 2,7 112 2,7 66 3,1 54 3,4 68 3,3

– співпраця університетів та 
промисловості у дослідженнях 
та розробці

69 3,6 77 3,4 74 3,5 74 3,5 57 3,5

– державні закупівлі високотех-
нологічної продукції 97 3,2 118 3,0 123 2,9 98 3,0 82 3,1

– наявність вчених та інженерів 25 4,8 46 4,5 48 4,3 29 4,7 29 4,7
– кількість патентів, отриманих 
у США (на 1 млн. населення) 51 2,1 52 2,9 52 3,2 50 3,6 49 3,9

Джерело: складено на основі [6]



–80–

Інтелект ХХІ № 4 ‘2017 ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

промисловістю у сфері досліджень і розробок – з 74-ї 
на 57-му позицію, державні закупівлі новітніх техно-
логій і продукції – з 98-ї на 82-гу позицію рейтингу.

Одним із головних індикаторів, узагальнюючим 
показником для вимірювання рівня та результатів реалі-
зації інноваційного потенціалу країни є Глобальний інно-
ваційний індекс, у якому знаходять своє відображення 
основні складники інноваційного потенціалу країн.

Глобальний інноваційний індекс визнано цінним 
інструментом для полегшення державно-приватного 
діалогу, в якому політики, лідери бізнесу та інші заці-
кавлені сторони на постійній основі можуть оцінювати 
фактори, що впливають на інноваційну діяльність, стан 
і прогрес у впровадженні інновацій [2, с. 15].

У 2017 р. опубліковано десяте видання Глобального 
інноваційного індексу, в якому досліджено інновацій-
ний потенціал 127 країн (у 2016 р. – 128; у 2015 р. – 
141) [7]. Глобальний інноваційний індекс – 2017 скла-
дається із 81 індикатора (у 2016 р. – 82, у 2015 р. – 79), 
згрупованих у два субіндекси, один з яких (Інновацій-
ний вхідний індекс – Innovation Input Sub-Index) оці-
нює ресурси інновацій, тобто умови і чинники, необ-
хідні для створення інновацій, а другий (Інноваційний 
вихідний індекс – Innovation Output Sub-Index) узагаль-
нює результати інноваційної діяльності. Глобальний 
інноваційний індекс визначається як середнє арифме-
тичне вхідного та вихідного підіндексів, а їх співвід-
ношення характеризує індекс ефективності інновацій.

Складники субіндексу ресурсів інновацій, своєю 
чергою, включають оцінку: інституцій, людського 
капіталу і досліджень, інфраструктури, розвитку ринку 
і бізнесу, що характеризують інноваційний потенціал 
країни (54 показники Глобального інноваційного 
індексу – 2017). Оцінка результатів інноваційної діяль-
ності базується на індексах результатів застосування 
знань і технологій та результатів творчої діяльності 
(27 показників), що описують ефективність викорис-
тання даного потенціалу. Під час визначення показ-
ників індексу використовуються як статистичні, так і 
опитувальні дані.

Дослідження позицій України за складниками Гло-
бального інноваційного індексу за останні п’ять років 
(табл. 2) свідчить про певне поліпшення ситуації. Так, 
Україна в рейтингу 2017 р. знаходиться на 50-й позиції 
з рівнем інновацій 37,6 бали зі 100 можливих, поліп-

шивши становище на шість позицій порівняно з рей-
тингом 2016 р., на 14 позицій – із рейтингом 2015 р. 
і на 21 позицію – з рейтингом 2013 р. Очолюють рей-
тинг провідних країн-новаторів – 2017 Швейцарія 
(67,69 бали), Швеція (63,82), Нідерланди (63,36), США 
(61,40) і Велика Британія (60,89).

Оцінюючи ресурси та результати інноваційного роз-
витку в контексті Глобального інноваційного індексу – 
2017, слід зазначити, що Україна займає за рейтингом 
ресурсів 77-му позицію (41 бал), опустившись на одне 
місце порівняно з попереднім роком, а за рейтингом 
результатів – 40-ву позицію (34,2 бали), яка порівняно 
з попереднім роком не змінилася. Водночас порівняно 
з рейтингами 2013–2015 рр. відбулося поліпшення як 
Інноваційного вхідного індексу, так і Інноваційного 
вихідного індексу. Як бачимо, ресурси позиціонуються 
нижче, ніж результати, що відображає Індекс іннова-
ційної ефективності (11-та позиція у 2017 р., 12-та – у 
2016 р., 15-та – у 2015 р.), який характеризує створення 
сприятливих умов для інноваційної результативності.

У рейтингу 2017 р. порівняно з рейтингами попе-
редніх років Україна значно поліпшила свої пози-
ції за підіндексами «інфраструктура» – 90-е місце; 
«рівень розвитку бізнесу» – 51-е; «результати творчої 
діяльності» – 49-е. Водночас за підіндексом «резуль-
тати застосування знань і технологій», незважаючи 
на деяке поліпшення позиції порівняно з двома попе-
редніми рейтингами, кількість набраних балів дещо 
зменшилася. Позиції України за підіндексом «рівень 
розвитку ринку» в рейтингу 2017 р. виглядають краще 
порівняно з рейтингами 2013–2015 рр., але дещо 
погіршилися порівняно з рейтингом 2016 р. За підін-
дексом «людський капітал і дослідження» спостері-
гаються коливання. Піднявшись із 45-го місця у рей-
тингу – 2014 на 36-е у рейтингу – 2015, наша країна 
у рейтингах 2016 і 2017 рр. опустилася на 40-е і 41-е 
місця відповідно. Щодо підіндексу «інституції», у 
рейтингу – 2017 Україна залишилася на тому ж місці, 
що займала у попередньому рейтингу, – 101-му, але за 
балами спостерігається незначне зменшення – з 48,7 до 
47,9. У рейтингах 2013–2014 рр. наша держава наби-
рала більше балів, але розміщалася ще нижче. Винят-
ком є рейтинг 2015 р. – 98-е місце.

Результати позиціонування країн за Глобальним інно-
ваційним індексом є корисними як для порівняльного 

Таблиця 2. Оцінка позиції України за складниками Глобального інноваційного індексу

Складники Глобального 
інноваційного індексу

2013 2014 2015 2016 2017
місце  

(із 142) бал місце 
(із 143) бал місце  

(із 141) бал місце  
(із 128) бал місце  

(із 127) бал

Глобальний інноваційний індекс 71 35,8 63 36,3 64 36,5 56 35,7 50 37,6
Глобальний вхідний підіндекс 83 37,9 88 38,2 84 39,1 76 38,9 77 41,0

1 Інституції 105 51,4 103 52,9 98 52,2 101 48,7 101 47,9
2 Людський капітал і дослідження 44 37,9 45 36,6 36 40,4 40 40,8 41 39,6
3 Інфраструктура 91 26,0 107 27,1 112 26,3 99 32,3 90 39,3
4 Рівень розвитку ринку 82 44,0 90 45,1 89 43,9 75 42,1 81 43,2
5 Рівень розвитку бізнесу 79 30,2 87 29,1 78 32,4 73 30,6 51 35,3

Глобальний вихідний підіндекс 58 33,7 46 34,4 47 33,9 40 32,5 40 34,2

6 Результати застосування знань і 
технологій 45 32,0 32 38,2 34 36,4 33 34,1 32 32,8

7 Результати творчої діяльності 81 35,3 77 30,6 75 31,3 58 31,0 49 35,6
Індекс ефективності інновацій 31 0,9 14 0,9 15 0,9 12 0,8 11 0,8
Джерело: складено на основі [6]
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аналізу інноваційних потенціалів країн, так і для визна-
чення їх відносних переваг і слабких ланок (табл. 3).

Як свідчать дані табл. 3, найкращими є позиції Укра-
їни за такими індикаторами, як: витрати на комп’ютерні 
програми, промислові зразки за походженням, торгові 
марки за походженням, охоплення вищою освітою, 
експорт ІКТ-послуг, кількість патентних заявок, отри-
маних національним патентним офісом, легкість запо-
чаткування бізнесу. При цьому Україна займає перше 
місце у світі за показником кількості заявок на корисну 
модель, друге – за кількістю учнів на одного вчителя в 
середній школі та третє – за індикатором працевлашто-
ваних жінок із науковим ступенем.

Таким чином, найсильнішою ланкою в системі 
ресурсних індикаторів інноваційного розвитку Гло-
бального інноваційного індексу – 2017 є показники, що 
стосуються освітнього потенціалу та характеризують 
людський капітал і дослідження; а в системі резуль-
тативних індикаторів – що стосуються інформаційно-
комунікаційних технологій та характеризують застосу-
вання знань і технологій. Хоча й у цих ланках наявні 
проблемні аспекти, над подоланням яких потрібно 
наполегливо працювати.

Аналіз даних табл. 3 показує, що найгірші позиції 
України спостерігаються за індикаторами «політична 

стабільність і безпека», «політичне середовище», 
«легкість вирішення питань банкрутства». Невисоке 
значення має рейтинг країни за станом розвитку клас-
терів, виробництвом ВВП на одиницю використову-
ваної енергії, використанням ІКТ у створенні бізнес-
моделей, валовим накопиченням капіталу, кількістю 
знятих художніх фільмів на 1 млн. населення, тем-
пами зростання ВВП/працівника за ПКС, мікрофінан-
суванням, витратами світових компаній, які займа-
ються НДДКР.

Найбільш слабкою ланкою в системі ресурсних 
індикаторів інноваційного розвитку Глобального 
інноваційного індексу – 2017 є група показників, що 
характеризують інституційне середовище, а в системі 
результативних індикаторів – результати творчої діяль-
ності. Крім того, нижче критичного рівня (1% ВВП) 
протягом останніх років знаходиться показник витрат 
на наукові дослідження, який зберігається на рівні 0,6–
0,7% ВВП. Відстає Україна від розвинених країн світу 
і за багатьма іншими індикаторами.

У зв’язку із цим державі необхідно звернути пер-
шочергову увагу на зазначені слабкі ланки форму-
вання та реалізації інноваційного потенціалу України 
та визначити шляхи подолання відставання. Необхідно 
створити сприятливі умови підтримки інновацій, упро-

Таблиця 3. Вибіркові оцінки місця України за індикаторами Глобального інноваційного індексу – 2017: 
сильні й слабкі позиції

Сильні позиції Місце Значення 
показника Слабкі позиції Місце Значення 

показника
1. Інституції 1. Інституції

легкість започаткування 
бізнесу

18 94,4 бали політичне середовище 122 23,0 бали
політична стабільність і без-
пека

124 індекс 17,0

2. Людський капітал і дослідження легкість вирішення питань 
банкрутства

120 індекс 27,5

кількість учнів на 1 вчи-
теля в середній школі

2 7,0 2. Людський капітал і дослідження

охоплення вищою освітою 12 82,3% середні витрати світових ком-
паній, які займаються НДДКР, 
Топ-3

43 0,0 млн. дол. 
США

5. Рівень розвитку бізнесу 3. Інфраструктура
працевлаштовані жінки з 
науковим ступенем

3 29,7% від загальної 
кількості

валове накопичення капіталу 108 15,8% ВВП

6. Результати застосування знань і технологій ВВП на одиницю використову-
ваної енергії

112 3,3

кількість патентних зая-
вок, отриманих національ-
ним патентним офісом

18 6,7 млрд дол.  
(при розрахунку 
ВВП за ПКС)

4. Рівень розвитку ринку

мікрофінансування 80 0,0% ВВП
кількість заявок на 
корисну модель

1 24,9 млрд дол.  
(при розрахунку 
ВВП за ПКС)

5. Рівень розвитку бізнесу

стан розвитку кластерів 114 32,5 бали
витрати на комп’ютерні 
програми

6 0,7% ВВП 6. Результати застосування знань і технологій

експорт ІКТ-послуг 15 4,4% у загальній 
торгівлі

темп зростання ВВП/праців-
ника за ПКС

97 0,9%

7. Результати творчої діяльності 7. Результати творчої діяльності
торгові марки за похо-
дженням 

12 106,8 млрд. дол. 
(під час  розра-
хунку ВВП за ПКС)

використання ІКТ в створенні 
бізнес-моделей

112 47,0

промислові зразки за похо-
дженням

11 12,6 млрд. дол. (під 
час  розрахунку 
ВВП за ПКС)

кількість створених художніх 
фільмів

102 0,1 на 1 млн. 
населення

Джерело: складено на основі [7]
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вадження у виробництво наукомістких технологій; 
розробити та реалізувати комплекс правових і органі-
заційно-економічних заходів, спрямованих на стиму-
лювання інноваційної активності.

Для поліпшення позицій України у світових інно-
ваційних рейтингах та зростання її інвестиційної при-
вабливості необхідно визначити пріоритетні напрями 
подолання слабких ланок і прискорення інноваційного 
розвитку нашої держави. При цьому особливу увагу 
слід приділити передусім удосконаленню інституцій-
ного та інфраструктурного забезпечення інноваційної 
діяльності, а також формуванню механізму впрова-
дження інновацій в економіку. 

Інноваційну політику держави варто спрямувати 
на активізацію формування інтеграційних процесів в 
інноваційній сфері, використання різних форм співп-
раці секторів науки, освіти й бізнесу; залучення малого 
бізнесу в інноваційні процеси, розвиток нових форм 
співробітництва, у тому числі механізмів державно-
приватного партнерства; створення сприятливих умов 
для міжнародного співробітництва; вдосконалення 
інструментів стимулювання інновацій тощо.
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Нині Україні потрібна політика кардинального онов-
лення інноваційного середовища держави, яка здатна 
на базі фундаментальних наукових знань масово виро-
бляти принципово нові продукти на малозатратних тех-
нологіях із вищим рівнем виробництва [4, с. 86].

Висновки з проведеного дослідження. Проведене 
дослідження міжнародних індикаторів оцінки іннова-
ційного потенціалу, яке базується на визначенні пози-
ції країни в глобальному інноваційному середовищі, 
показує, що їх застосування дає змогу виявити як 
сильні, так і слабкі аспекти у його формуванні та реалі-
зації, що дає можливість скорегувати та вдосконалити 
напрями інноваційної політики.

Водночас варто зазначити, що рейтинги розгляну-
тих показників дають оцінку позиціонування країни 
у світовому інноваційному просторі, але характери-
зувати особливості інноваційного розвитку країни 
повністю не можуть, тому поряд із ними доцільно ана-
лізувати й абсолютні значення показників. Окрім того, 
необхідно зауважити, що частина індикаторів сфор-
мована за результатами опитування експертів і може 
носити частково суб’єктивний характер.
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ФОРМУВАННЯ АДАПТИВНОГО ПІДХОДУ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ДИНАМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Статтю присвячено питанням формування адаптивного підходу до забезпечення динамічного розвитку 
підприємства, який реалізується через визначення управлінсько-технологічного рівня підприємства та вста-
новлення того, в якому стані рівноваги знаходиться підприємство. Виділено сім можливих станів рівноваги, 
які можна визначити за допомогою фінансово-економічних індикаторів, що узагальнюють певний рівень 
управлінсько-технологічної зрілості, на якому знаходиться підприємство. Пропонується механізм регулювання 
здійснювати за допомогою впливу інноваційних технологій управління як оптимально дієвого інструменту 
впливу на підприємство, в якому б стані воно не знаходилося. Автор уважає за необхідне відділення поняття 
реального, поточного, формального та потенційного станів підприємства, що відображають різні аспекти його 
функціонування в реальному бізнес-середовищі. 

Ключові слова: стани стабільності, матриця простору станів, механізму оцінки стану, управлінсько-
технологічний рівень, інноваційні технології управління, типи розвитку системи.

ФОРМИРОВАНИЕ АДАПТИВНОГО ПОДХОДА К ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
ДИНАМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Мартынюк Е.А.

Статья посвящена вопросам формирования адаптивного подхода к обеспечению динамичного развития 
предприятия, который реализуется через определение управленческо-технологического уровня предприятия и 
установления того, в каком состоянии равновесия находится предприятие. Выделено семь возможных состоя-
ний равновесия, которые можно определить с помощью финансово-экономических индикаторов, обобщающих 
определенный уровень управленческо-технологической зрелости, на котором может находиться предприятие. 
Предлагается механизм регулирования осуществлять посредством воздействия инновационных технологий 
управления как оптимально действенного инструмента влияния на предприятие, в каком бы состоянии оно 
ни находилось. Автор считает необходимым выделить понятия реального, текущего, формального и потен-
циального состояний предприятия, которые отражают различные аспекты его функционирования в реальной 
бизнес-среде. 

Ключевые слова: состояние стабильности, матрица пространства состояний, механизм оценки состояний, 
управленческо-технологический уровень, инновационные технологии управления, типы развития предприятия.

FORMATION OF AN ADAPTIVE APPROACH TO ENSURING  
THE DYNAMIC DEVELOPMENT OF AN ENTERPRISE

Martunyuk O.

The article is devoted to the issues of forming an adaptive approach to ensuring the dynamic development of an enter-
prise. Such an approach is realized through the definition of the managerial and technological level of the maturity of the 
enterprise and the establishment of the state of equilibrium in which the enterprise is located. Seven, possible equilibrium 
states are singled out. These states can be determined using financial and economic indicators, which are used to determine 
the actual level of managerial and technological maturity of the enterprise. A mechanism for regulating the state of equi-
librium is proposed, implemented through the impact of innovative management technologies as an optimal and effective 
instrument of influence on the enterprise. The author considers it necessary to separate the concepts of the real, current, 
formal and potential state of the enterprise, which reflect various aspects of the functioning of the enterprise in the real busi-
ness environment. 

Keywords: state of equilibrium, state space matrix, state assessment mechanism, managerial-technological level, 
innovation management technologies, types of enterprise development. 

Постановка проблеми. Сучасне ринкове середо-
вище характеризується невизначеністю, турбулентністю 
розвитку, симультаністю виникнення новацій, що спри-
чиняє невелику можливість ураховувати всі ризики. 
Розвиток підприємства залежить від можливостей 
ефективно реагувати на виклики, нівелювати загрози та 
функціонувати, використовуючи сучасні можливості, і 

розвиватися в майбутньому, що створює основу дина-
мічного розвитку підприємства. Система управління 
повинна відображати зміни в бізнес-середовищі, оціню-
вати динаміку і генерувати припущення щодо майбут-
нього стану підприємства, бути сигналом загроз набли-
ження показників підприємства до граничних значень 
або досягнення ними позамежної величини. 
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Динамічність – це процес постійного руху підпри-
ємства, перехід від стану рівноваги та збалансованості 
до стану флуктуацій (коливання у виборі вектору роз-
витку), біфуркації (наростання незадоволення певним 
станом розвитку всередині підприємства або необ-
хідність виконання ринкових вимог), формування 
аттрактору (як формування альтернативних сценаріїв 
розвитку підприємства, які не завжди піддаються керу-
ванню), кожний із таких станів  розглядається як стан 
підприємства в певний момент часу. Зміна  стану пев-
них показників виступає індикатором виміру стану, в 
якому знаходиться підприємство. Діагностику стану 
підприємство можна проводити як усередині системи 
за допомогою виміру рівня управлінсько-технологіч-
ної зрілості, так і зовні за допомогою виміру стану 
його фінансово-економічної рівноваги та стану кри-
зовості системи підприємства. Економічна дійсність 
приносить нові тенденції інтенсивних змін соціально-
економічної системи (підприємства), що, своєю чер-
гою, викликає необхідність оперативного реагування, 
пошуку нових методів прогнозування розвитку та 
нових інструментів управління підприємством. Вибір 
напрямів динамічного розвитку – один із найважли-
віших пріоритетів підприємства, передусім це вибір 
технологій управління, які безпосередньо впливають 
на можливі позитивні варіанти розвитку на основі від-
повідності критеріям оптимальності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчиз-
няній та зарубіжній науковій літературі є багато дослі-
джень, які розглядають вплив невизначеності, ризи-
кових і кризових ситуацій на діяльність підприємства 
та розроблення напрямів розвитку. Розробленням 
наведених питань займалися В.П. Савчук, І.О. Бланк, 
В.Є. Момот, В.В. Ковальов, В.В. Шеметов, А.А. Пана-
сюк, В.Ф. Гамалій, І.В. Ніколаєв, О.М. Гончаренко, 
Л.О. Лігоненко, В.М. Алексєєв, Л.М. Корчевська та 
ін. Функціонування підприємства в умовах ринкової 
невизначеності та нестійкості зовнішнього середовища 
вимагає високоефективних способів та методів управ-
ління його господарською діяльністю. Різні автори про-
понують альтернативні способи визначення рівня стій-
кості та динамічного розвитку  економічних систем. 
Але окремі дослідження іноді суттєво відрізняються 
економічним змістом та запропонованими методами 
вирішення проблеми, що, на нашу думку, декілька роз-
миває первинний зміст поняття «динамічний розви-
ток». Однозначної методики визначення динамічного 
розвитку підприємства не існує, тому вважаємо акту-
альним подальші дослідження та розроблення сучас-
них підходів до формування механізму забезпечення 
динамічного розвитку підприємства, адаптованих до 
ринкових умов нестандартних підходів до управління 
підприємством та використання інноваційних техноло-
гій управління, що має велике значення для сучасного 
розвитку економіки України. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження 
теоретико-методологічних основ формування адаптив-
ного підходу до забезпечення можливостей динаміч-
ного розвитку підприємства на довгостроковій основі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Управ-
ління динамічним розвитком базується на процесі під-
тримки підприємством запланованого напряму розви-
тку або штучної зміни еволюційного вектору розвитку 
підприємства для досягнення головних орієнтирів 

існування системи та формування адекватного меха-
нізму згідно зі стохастичними умовами, які постійно 
змінюються, рівнем конкурентоспроможності та забез-
печенням тривалого існування підприємства в еконо-
мічному просторі національної або світової економіки. 

Управління динамічним розвитком підприєм-
ства – це управління нового типу, в якому реалізується 
сучасний формат розвитку бізнес-середовища. Кожне 
підприємство як відкрита система на різних етапах 
розвитку перебуває в різних станах стабільності. Зва-
жаючи на те, що підприємство завжди діє в умовах 
впливу ендогенних та екзогенних факторів, стану абсо-
лютної стабільності не існує взагалі. Результати впливу 
на систему або окремі її підсистеми створюють про-
цеси висхідної невідповідності заданим параметрам, 
визначеним орієнтирам розвитку, структурною компо-
зицією технологій управління, виникають протиріччя 
в механізмі дії системи, і система втрачає рівновагу. 
Стани нестабільності, в яких може опинитися система, 
можуть бути відносними, граничними або критичними. 
За таких умов підприємство як система може втратити 
доцільність існування окремих підсистем, орієнтири 
розвитку або взагалі припинити існування.

Під час використання системного підходу підприєм-
ство виглядає як цілеспрямована система – об'єднання 
в єдине ціле структурно впорядкованих частин (еле-
ментів), кожна з яких обов'язково володіє хоча б однією 
властивістю, що забезпечує досягнення цілей системи. 

Розглядаючи зміст поняття «розвиток», низка 
дослідників визначає його як незворотну, спрямовану, 
закономірну зміну станів системи на основі реалізації 
внутрішніх притаманних їй механізмів самоорганізації 
[4; 5]. Вважаємо, що основними властивостями розви-
тку є незворотність, скалярність, закономірність, дис-
ипативність, а також упорядкованість та впливовість 
внутрішніх механізмів на процеси самоорганізації.  

Поняття «динаміка» етимологічно належить фізиці 
в загальноакадемічному сенсі, використовується для 
опису логіки процесів, що розвиваються у часі та про-
сторі, для формування механізму із використанням 
визначених параметрів, що визначають причини та 
закони такої залежності [6].

Поняття «рівновага» в широкому сенсі застосову-
ється для опису стійкості окремого елементу або пове-
дінки системи взагалі. Важливою характеристикою 
динамічних систем є дисипативність, що розглядається 
як властивість системи вертатися до рівноважного 
стану або циклічного режиму після усунення збурю-
вання, яке викликало порушення останніх [2, с. 38]. 
Звідси випливає, що економічні суб'єкти, прагнучі 
наблизити економічну систему до оптимального стану, 
постійно впливають на окремі параметри, тобто під-
приємство постійно рухається, виникають флуктуації, 
з’являються нові вектори розвитку (аттрактори), тобто 
система постійно рухається,  трансформується і змі-
нює свої параметри [7, с. 165].

Динамічний розвиток нами визначається як стан 
руху системи в межах керованих коливань за заданим 
вектором, спроможній привести систему до розши-
рення, збалансованого функціонування та можливого 
розвитку в довгостроковій перспективі.

Поняття динамічного розвитку найбільш повно 
може бути визначене в рамках теорії динамічних 
систем [3, с. 315]. Під системою у цьому разі варто 
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розуміти впорядковану сукупність взаємозалежних і 
взаємодіючих елементів, що утворюють єдине функці-
ональне ціле, призначене для рішення певних завдань 
(досягнення певних цілей). 

Розвиток системи підприємства в реальному еконо-
мічному просторі   залежить від великого масиву даних, 
які об’єднуються в групи факторів. Розвиток підпри-
ємства – це комплексне поняття, наділене зовнішніми 
формами прояву, що формується в процесі всієї фінан-
сово-господарської діяльності та постійно перебуває 
під впливом безлічі різних факторів [1, с. 15].

Оптимальне управління розвитком підприємства 
зводиться до рішення завдань мінімуму або максимуму 
вибору умов, за яких економічна система залишається 
в стані можливого динамічного розвитку. Обрані 
умови спрямовані на компенсацію зовнішніх впливів 
середовища, які виводять економічну систему з рів-
новаги. В умовах невизначеності система управління 
повинна бути сприйнятливою як до кількісної, так і 
до евристичної інформації, яка важко визначається. 
Таким чином, можна виділити такі стани стабільності 
системи:

– нормальна рівновага;
– відносна рівновага;
– відносна нерівновага;
– критична нерівновага;
– гранична нерівновага;
– гранична рівновага;
– оптимальна рівновага.
Стани стабільності системи підприємства виділено 

нами виходячи з факторів, які впливають на підприєм-
ство і на його підсистеми. Рівні управлінсько-техноло-
гічної зрілості характеризують лінійний етап розвитку 
підприємства, стани стабільності є диференційними 
етапами розвитку, саме вони виступають ініціаторами 
динамічності.

Етапи втрати підприємством рівноваги та формалі-
зований простір станів окремої системи можна пред-
ставити у вигляді матриці композиції станів переходу 
системі від стійкого стану до критичного біфуркацій-
ного.

Низка вчених розглядає стани рівноваги підпри-
ємства з фінансового погляду як утрату стабільності 
підприємством, що визначається взаємозалежною 
послідовністю економічних явищ, які призводять 
до неплатоспроможності підприємства. При цьому 
неплатоспроможність можна представити як змінну 
характеристику підприємства, що ухвалює значення: 
випадкова, епізодична, періодична, хронічна [1, с. 15; 
2, с. 39].

Розглядаючи механізм динамічного розвитку під-
приємства з переходом на різні рівні стабільності, 
можна визначити критерії декомпозиції втрати ста-
більності та визначити напрям генетичної схильності 
до певного рівня управлінсько-технологічної зрілості 
підприємства. Матриця простору станів підприємства 
дає змогу охарактеризувати стан рівноваги підприєм-
ства. Нами виділено сім основних рівнів стабільності 
підприємства (рис. 1). 

Стан «нормальна рівновага» характеризується стій-
кою фінансово-економічною стабільністю підприєм-
ства, при цьому можливий динамічний розвиток підпри-
ємства і внаслідок незначної (ентропії) втрати ресурсів 
виникає періодична (короткочасна) нестабільність.

Стан «відносна рівновага» визначається випадко-
вим відхиленням у фінансово-економічних показниках 
підприємства, при цьому можливий динамічний розви-
ток з урахуванням визначених технологій управління.

Стан «відносна нерівновага» є граничним станом, 
коли випадкова нестабільність перетікає в хронічну, 
комбінується з порушенням функціоналу діяльності 
підприємства і характеризується квазірозвитком під-
приємства.

Стан «критична нерівновага»  характеризується 
критичною нестабільністю фінансово-економічних 
параметрів, хронічною нестабільністю всієї системи 
підприємства або окремих підсистем; виникає «поле 
біфуркації», в якому визначається декілька точок 
біфуркації, тобто напрямів подальшого розвитку під-
приємства.

Стан «гранична нерівновага» – це перехід системи 
підприємства до певного напряму розвитку, тобто 
визначення нових або коректування наявних фінан-
сово-економічних параметрів, перехід на новий управ-
лінсько-технологічний рівень, та збереження ймовір-
ності нестійкості системи.

Стан «гранична рівновага» – повернення системи 
до стану епізодичної нестабільності, повернення ста-
більності фінансово-економічних параметрів, які 
характеризують певний рівень управлінсько-техноло-
гічний зрілості.

Стан «оптимальна рівновага» визначається такими 
характеристиками фінансово-економічних параметрів, 
які якнайкраще сприяють динамічному розвитку під-
приємства та всіх його підсистем, а також створюють 
умови для переходу підприємства на більш високий 
рівень управлінсько-технологічної зрілості та стійкої 
стабільності.

Для постійного моніторингу стану системи і перед-
часного запобігання негативним впливам необхідно 
постійно аналізувати та відслідковувати стан підпри-
ємства. Для цього необхідні розроблення та побудова 
гнучкої методики оцінки наявного рівня стабільності 
підприємства на основі якісного та кількісного аналізу 
економічних, соціальних та екологічних параметрів, 
який дає змогу адаптувати аналіз стану підприємства 
та його управлінсько-технологічного рівня до сучасних 
умов господарювання.

Як правило, перелік і методика збору якісної інфор-
мації визначаються особою або групою осіб, які про-
водять діагностику, тому залежить від особистих про-
фесійних якостей, досвіду роботи, ділового етикету 
підприємства до збору інформації та ще багатьох фак-
торів, отже, висновок щодо стану підприємства носить 
суб'єктивний характер.

Із погляду практичного застосування методики 
оцінки стабільності підприємства, дійсного і потенцій-
ного рівня управлінсько-технологічної зрілості, а також 
розроблення механізму динамічного розвитку важливо 
використання комплексного адаптивного підходу.

О.М. Гончаренко визначає «розвиток підприєм-
ства як системи, що супроводжується змінами всіх 
елементів системи. Розвиток підприємства припускає 
необоротні, спрямовані, закономірні зміни системи. 
За результатами розвитку виникає новий якісний стан 
системи» [2, с. 39]. 

Оцінка стабільності та динамічності розвитку під-
приємства містить у собі систему ретроспективного, 
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оперативного та перспективного цільового аналізу, 
спрямованого на виявлення ознак утрати рівноваги, 
визначенні точок біфуркації (тобто характеристик 
параметрів виходу підприємства зі стану рівноваги, 
та можливого переходу підприємства до нового стану 
системи, а також можливості визначення напряму роз-
витку (прогресивний або регресивний рух).

Формування механізму оцінки стану підприєм-
ства необхідно здійснювати з позиції його загальних 
параметрів, таких як економічний, фінансовий стан, 
та визначення його рівня управлінсько-технологічної 
зрілості. Для цього треба визначитися із сукупністю 
параметрів, вибіркою головних компонент та факторів 
впливу. Формування адаптивного механізму динаміч-
ного розвитку також передбачає визначення граничних 
значень та напряму вектору руху підприємства як сис-
теми та визначення стадії циклу його життєдіяльності.

Найголовнішим у формуванні механізму є можли-
вість із наявного поля біфуркації створювати такий 
басейн аттракторів, який допоможе створити необ-
хідний інформаційно-економічний стан розвитку під-
приємства для забезпечення динамічного розвитку. 
На нашу думку, впровадження комплексу інновацій-
ний технологій управління, які відповідають певному 
управлінсько-технологічному рівню зрілості підпри-
ємства, допоможе сформувати необхідні імпульс та 
напрям розвитку [7, с. 165].

В умовах параметричної невизначеності функціо-
нування підприємства як відкритої системи, стабіль-
ність підприємства можна виокремлювати завдяки 
параметричним границям у просторі станів (рис. 2) 
[1–4]. Підприємство одночасно знаходиться в різних 
станах. Так, можна виділити реальний, поточний, фор-
мальний та потенційних стани підприємства.

Поточна стабільність підприємства визначається 
на конкретний момент часу; потенційна пов'язана з 
трансформаційними процесами, що постійно виника-
ють у середовищі функціонування підприємства; фор-
мальна стабільність формується та підтримується нор-
мативно-законодавчою базою держави ззовні; реальна 
стабільність визначається тими конкурентними умо-
вами ринка, які допомагають підтримувати основне 
функціональне призначення підприємства – розши-
рене відтворення та розвиток ринку.

Підприємство є не просто відкритою системою, це 
складна багатоелементна система, тому оцінка його 
стабільності повинна характеризуватися комплек-
сністю підходу не тільки в реальному просторі станів, 
а й з використанням моделей визначення стабільності 
та можливостей до динамічного розвитку. 

Висновки з проведеного дослідження. Адаптивне 
управління динамічним розвитком підприємства – це 
новий сучасний формат використання таких інструмен-
тів і моделей управління підприємством, які ефективно 

Рис. 1. Матриця рівноваги та стабільності в процесі діяльності підприємства  
(авторська розробка)
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реагують на зовнішні і внутрішні прояви і виклики біз-
нес-середовища. Оперативним сигналами зміну стану 
підприємства є фінансово-економічні індикатори, 
які, виходячи за межі порогових значень, показують, 
що необхідно діяти. Для узагальнення та визначення 
порогових значень було визначено сім станів рівно-
ваги, які притаманні системі підприємства: нормальна 
рівновага; відносна рівновага; відносна нерівновага; 
критична нерівновага; гранична нерівновага; гранична 
рівновага; оптимальна рівновага. Стани стабільності 
системи підприємства виділено нами виходячи з фак-
торів, які впливають на підприємство і на його підсис-
теми. Рівні управлінсько-технологічної зрілості харак-
теризують лінійний етап розвитку підприємства, стани 
стабільності є диференційними етапами розвитку, саме 
вони виступають ініціаторами динамічності.

В умовах економічної невизначеності функціону-
вання підприємства як відкритої системи, стабільність 
підприємства можна виокремлювати завдяки параме-
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тричним границям у просторі станів. Підприємство 
одночасно знаходиться в різних станах. Так, можна 
виділити реальний, поточний, формальний та потен-
ційний стани підприємства. 

Оскільки підприємство – складна багатоелементна 
система, оцінка його стабільності повинна характери-
зуватися комплексністю підходу не тільки в реальному 
просторі станів, а й з використанням моделей визна-
чення стабільності та можливостей до динамічного 
розвитку. Розглянуті математичні моделі трьох типів 
розвитку можуть ефективно використовуватися для 
різних підприємств.

Прогнозування зміни параметрів підприємства дає 
можливість виявити переважні тенденції у векторі руху 
підприємства, можливості впливу на окремі елементи 
системи або взагалі на всю систему та можливості 
регулювання флуктуацій у системі і створення кон-
турних умов керованих аттракторів для забезпечення 
динамічного розвитку підприємства.

 

 

Поточний 
стан 

Формальний 
стан 

Потенційний 
стан  

Реальний  
стан 

Рис. 2. Формування простору станів підприємства в рамках визначення його стабільності 
(розроблено автором)
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ  ЕКОНОМІКИ: РЕСУРСНИЙ АСПЕКТ

Актуальність статті зумовлена необхідністю вирішення питань державного регулювання, пов’язаних 
зі створенням ефективної системи фінансового забезпечення інноваційної діяльності загалом на рівні 
держави, регіонів та на мікроекономічному рівні. Встановлено, що фінансування інноваційної діяльності 
в Україні зазвичай відбувається за рахунок державних коштів. Досліджено стан та основні тенденції 
фінансування діяльності елементів інноваційної інфраструктури та встановлено, що фінансування 
інноваційної діяльності та формування інноваційної інфраструктури здійснювалося переважно за раху-
нок державних коштів, зокрема за рахунок коштів місцевих і державних бюджетів покривалася ледь не 
половина сукупних витрат науково-дослідних установ та організацій на створення інновацій та ноу-хау. 
Розглянуто фактичні рівні непрямої державної підтримки інноваційної діяльності шляхом надання пода-
ткових пільг і субсидіювання та виявлено їх недостатність, що може призвести не лише до згортання 
дослідних робіт, а й до скорочення імплементації наявних розробок, що призведе до суттєвого гальмування 
інноваційного розвитку. Вивчено особливості та проблеми функціонування ринку венчурного капіталу в 
Україні, а динаміка створення венчурних фондів свідчить про популяризацію діяльності в Україні таких 
інститутів фінансування, хоча їх збільшення не підвищує ефективність інноваційної діяльності. Визначено 
тенденції фінансування інноваційної та науково-технологічної діяльності, яке в останні роки поступово 
скорочується, та встановлено головні причини такого зменшення ресурсної підтримки, а також передба-
чено наслідки, які тягнуть за собою недофінансування інноваційної діяльності та процесу формування й 
розвитку інноваційної інфраструктури України.

Ключові слова: ресурсне забезпечення, інноваційна інфраструктура,  інноваційно-технологічний розвиток, 
державне регулювання, фінансування, венчурні фонди.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ: РЕСУРСНЫЙ АСПЕКТ

Парижский И.В.

Актуальность статьи обусловлена необходимостью решения вопросов государственного регулирова-
ния, связанных с созданием эффективной системы финансового обеспечения инновационной деятельно-
сти в целом на уровне государства, регионов и на микроэкономическом уровне. Установлено, что финан-
сирование инновационной деятельности в Украине обычно происходит за счет государственных средств. 
Исследованы состояние и основные тенденции финансирования деятельности элементов инновационной 
инфраструктуры и установлено, что финансирование инновационной деятельности и формирования инно-
вационной инфраструктуры осуществлялось преимущественно за счет государственных средств, в том 
числе за счет средств местных и государственных бюджетов покрывалась чуть ли не половина совокупных 
расходов научно-исследовательских учреждений и организаций на создание инноваций и ноу-хау. Рассмо-
трены фактические уровни косвенной государственной поддержки инновационной деятельности путем 
предоставления налоговых льгот и субсидирования и выявлена их недостаточность, что может привести 
не только к свертыванию исследовательских работ, но и к сокращению имплементации существующих 
разработок, что приведет к существенному торможению инновационного развития. Изучены особенно-
сти и проблемы функционирования рынка венчурного капитала в Украине, а динамика создания венчурных 
фондов свидетельствует о популяризации деятельности в стране таких институтов финансирования, 
хотя их увеличение не повышает эффективность инновационной деятельности. Определены тенденции 
финансирования инновационной и научно-технологической деятельности, которое в последние годы посте-
пенно сокращается, и установлены главные причины такого уменьшения ресурсной поддержки, а также 
предусмотрены последствия, которые влекут за собой недофинансирование инновационной деятельности 
и процесса формирования и развития инновационной инфраструктуры Украины.

Ключевые слова: ресурсное обеспечение, инновационная инфраструктура, инновационно-технологическое 
развитие, государственное регулирование, финансирование, венчурные фонды.
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ORGANIZATIONAL SUPPORT OF INNOVATIVE INFRASTRUCTURE  
OF NATIONAL ECONOMY: RESOURCES ASPECT

Paryzhskyy I.

Background of research is due to the need to solve the issues of state regulation, associated with the creation of an 
effective system of financial support of innovation activity at the state, regional and microeconomic level. The purpose 
of the article is to assess the existing resource base of organizational and infrastructural support of innovation and 
technological development of the national economy. By the method of analysis, the systematization of scientific works 
of many scientists, it is founded that in Ukraine the financing of innovative activity usually made by public funds, 
foreign investment, own resources and other funds rose in the capital market. The conditions of the main trends and 
financing elements of the innovation infrastructure are researched. The analysis and comparison of statistical data 
help to found that the financing of innovation activity and the formation of innovative infrastructure was carried out 
mainly by an expense of public funds, in the other hand by an expense of local and state budgets covered almost half 
of the total costs of research institutions and organizations, which create innovation and "know-how". The actual 
levels of indirect state support of innovation activity by providing tax incentives and subsidies are considered and it 
is revealed failure of these method of government regulation, which can not only lead to the curtailment of research, 
but also to a reduction in the implementation of existing developments, which can lead to a significant inhibition of 
innovation development. The features and problems of functioning of market of venture capital in Ukraine are inves-
tigated, and the dynamics of the creation of venture capital funds showed that the work of such institutions in Ukraine 
is popular, although the increase number of these funds does not increase the effectiveness of innovation activity. 
The key cause-and-effect relationships that cause the failure of financial supporting of innovative development are 
established. The tendencies of financing innovation and scientific and technological activities are determined and it is 
argumented, that these tendencies are decreased in recent years. The main reasons for reduction of resource support 
are established and it is foreseen the negative effects, that entails under-funding of innovation activity and the process 
of formation and development of innovation infrastructure in Ukraine. 

Keywords: resource provision, innovation infrastructure, innovation and technological development, government 
regulation, financing, venture funds.

Постановка проблеми. Нині в умовах іннова-
ційно-технологічного розвитку національної еко-
номіки для підвищення ефективності виробництва 
високотехнологічної та наукомісткої продукції необ-
хідна достатня ресурсна база, зокрема фінансова 
підтримка з боку держави, оскільки інноваційна 
діяльність і технологічна модернізація країни харак-
теризуються високим рівнем ризику й потребують 
великого обсягу фінансових ресурсів. Доступ орга-
нізацій, які створюють та впроваджують інновації, 
до фінансових ресурсів є основним чинником інно-
ваційного розвитку, тож одним з особливо актуаль-
них питань державного регулювання є створення 
ефективної системи фінансового забезпечення інно-
ваційної діяльності загалом на рівні держави, регіо-
нів та на мікроекономічному рівні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми фінансового забезпечення суб’єктів інноваційної 
діяльності та розвитку  інноваційної інфраструктури 
досліджували відомі науковців, зокрема: О. Амоша, 
Д. Бовин, А. Гальчинський, В. Геєць, Н. Демчишак, 
С. Ілляшенко, Ю. Коваленко, В. Мамчук та ін. Водно-
час потребують активного розгляду питання ресурс-
ного і насамперед фінансового забезпечення розвитку 
інноваційної інфраструктури для визначення та лікві-
дації причин, які його стримують.

Постановка завдання. Метою статті є оцінка 
ресурсної основи організаційно-інфраструктурного 
забезпечення інноваційного розвитку національної 
економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ресурсне, зокрема фінансове забезпечення інновацій-
ного  процесу, має орієнтуватися на диференціацію 
джерел фінансування і передбачати швидке та ефек-
тивне впровадження інновацій та їх комерціалізацію. 

На практиці фінансування інноваційної діяльності 
відбувається за рахунок державних коштів, зовнішніх 
інвестицій, власних ресурсів та інших коштів, залуче-
них на ринку капіталу [8, с. 289].

Державне фінансування може бути в таких фор-
мах [1]:

– пряме фінансування фундаментальних дослі-
джень та прикладних розробок, що здійснюється на 
принципах програмно-цільового управління на кон-
курсній основі (програми, гранти, пілотні проекти);

– непряме фінансування інноваційних проектів у 
вигляді податкових пільг, субсидій, прискореної амор-
тизації, пільгового кредитування.

Прямі бюджетні видатки на іннноваційно-техно-
логічну діяльність здійснюються за рахунок комп-
лексу двох форм підтримки: у формі базового фінан-
сування наукових організацій та у формі конкурсного 
розподілу коштів на проведення фундаментальних 
пошукових досліджень (система грантів) і реалізацію 
завдань державних науково-технічних програм (сис-
тема контрактів).

Державне фінансування організаційно-інфраструк-
турного забезпечення інноваційно-технологічного в 
Україні здійснюється за рахунок асигнувань держав-
ного та місцевих бюджетів на наукову та науково-
технічну діяльність. Зокрема, з державного бюджету 
фінансується найбільша частина науково-дослідних 
робіт. Так, у період 2008–2014 рр. (рис. 1) найбільші 
обсяги фінансування були в 2013 р. та 2012 р., а це від-
повідно 4 709,1 та 4 762,1 млн. грн., хоча в 2014 р. ці 
видатки зменшилися на 740,6 млн. грн. (15,5%) порів-
няно з попереднім роком. 

Це пояснюється економічним напруженням у країні 
та переорієнтацією пріоритетів держави з інновацій-
ного розвитку на мілітаризацію економіки, пов’язану 
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з необхідністю захистку територіальної цілісності та 
національної безпеки. Проте порівняно з 2008 р. все-
таки спостерігається приріст фінансових ресурсів нау-
кових організації – +111,7 млн. грн. (3%).

Водночас схожа динаміка притаманна і для фінан-
сування наукових робіт із місцевих бюджетів, за винят-
ком того, що за період 2008–2014 рр. (рис. 2) піку воно 
досягло в 2014 р.

Загалом саме за рахунок коштів місцевих і держав-
них бюджетів покривалася ледь не половина сукупних 
витрат науково-дослідних установ та організацій на 
створення інновацій та ноу-хау (рис. 3). Проте, врахо-
вуючи вторинність інноваційної діяльності у стратегії 
України, у 2013–2014 р. частка державної фінансової 
підтримки зменшилася проти 2008 р. майже на 10%, а 
проти 2012 р.  – на 5,6%. 

У 2014 р. з державного бюджету також було перед-
бачено кошти на фінансування досліджень, приклад-
них наукових і науково-технічних розробок, а також 
на виконання робіт за державними цільовими програ-
мами: із загального фонду – 36 946,6 тис. грн., зі спеці-
ального фонду – 3 797,0 тис. грн. У 2008 р. цей показ-
ник суттєво перевищував рівень звітного року, зокрема 

із загального фонду виділялося 139 688,8 тис. грн. 
(-73,5%), а із спецфонду – 6 9403, 4 тис. грн. (-94,5%). 
У держбюджеті на 2014 р. на фінансування науки виді-
лили до 0,3% від суми валового внутрішнього про-
дукту, а не  передбачених законодавством 1,7%. Цей 
показник був найнижчим за роки незалежності Укра-
їни, й до того ж він утричі менший за мінімально необ-
хідну норму фінансової підтримки. 

Крім того, чіткий розподіл державних коштів на 
створення і розвиток інноваційної інфраструктури 
прописаний у Державній цільовій економічній про-
грамі «Створення в Україні інноваційної інфраструк-
тури на 2009–2013 роки», згідно з якою із державного 
бюджету на ці цілі повинні асигнувати 103,92 млн. грн., 
із місцевих бюджетів – 79,4 млн. грн., з інших джерел – 
73,69 млн. грн., що загалом у розрахунку на п’ять років 
становить 257 млн. грн.

Іншим методом державної підтримки інноваційно-
технологічної діяльності, крім прямого фінансування, 
є непрямі методи стимулювання, насамперед за раху-
нок податкових пільг та субсидій.

Зазвичай пільги держава надає під час оподатку-
вання податку на прибуток підприємств, податку на 

 Рис. 1. Динаміка видатків державного бюджету на фінансування науково-дослідної роботи  
в Україні, млн. грн.

Джерело: складено на основі [2]

 Рис. 2. Фінансування наукових і науково-технічних робіт із місцевих бюджетів  
у 2008–2014 рр., тис. грн.

Джерело: складено на основі [2]
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додану вартість та податку на землю. З 2008 р. най-
більше податкових пільг припало на податок на прибу-
ток підприємств і податок на землю, обсяг яких подано 
на рис. 4.

Обсяг податкових пільг не був стабільним, збіль-
шувався у 2008–2011 рр. і суттєво знижувався у  
2012–2013 рр., що свідчить про непослідовність фіс-
кальної підтримки держави суб’єктів підприємницької 
діяльності, у тому числі інноваційної. Вважаємо, що 
таке скорочення фінансово-податкових стимулів дер-
жави до впровадження новаторських розробок та нових 
технологій для модернізації виробничих процесів, так 
само як скорочення видатків державних та місцевих 
бюджетів на проведення наукових та науково-техніч-
них робіт спричинена перепрофілюванням державних 
стратегічних пріоритетів. Хоча таке недофінансування 
може призвести не лише до згортання дослідних робіт, 
а й до скорочення імплементації наявних розробок, що 
призведе до суттєвого гальмування інноваційного роз-
витку України.

Стосовно субсидіювання інноваційної діяль-
ності, то у розрізі галузей найбільше припадало на 
паливно-енергетичний комплекс та зв’язок. У 2013 р. 
проти 2011 р. різко зросла сума субсидії у цій галузі – 
на 78%, до 15 323,95 млн. грн. Державна підтримка 
галузі зв’язку, телекомунікацій та ІТ-сектору також 
збільшилася з 7,32 до 256,14 млн. грн. За звітний 
період критично скоротилися субсидії для сільського 
господарства – з 759,17 млн. грн. до 171,93 млн. грн., 
транспортної галузі – з 314,46 млн. грн. до 
213,34 млн. грн. Розподіл субсидій мав також регі-
ональний розподіл, відповідно до якого понад поло-
вини обсягу субсидій надавалися організаціям та 
підприємствам Київської, Донецької та Луганської 
областей. 

Проте у ході встановлення розміру податкових 
пільг та субсидій держава визначає лише їх розмір, не 
вказуючи функціональний цільовий розподіл коштів 
за напрямами реалізації головних завдань національ-
ної інноваційної політики, тож доводиться лише при-

Рис. 3. Частка державного фінансування у загальних витратах  
на наукову та інноваційну діяльність, %

Джерело: складено на основі [2]

Рис. 4. Розмір податкових пільг в Україні в 2008–2013 рр., млн. грн.
Джерело: складено на основі [4]
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пустити, що отримані вигоди сприяють фінансуванню 
інноваційної діяльності та формуванню організаційно-
інфраструктурному забезпечення інноваційно-техно-
логічного розвитку України.

Розвиток інноваційної інфраструктури у більшості 
країн світу до того ж здійснюють за рахунок коштів 
венчурних фондів – недиверсифікованих інститутів 
спільного інвестування закритого типу, які здійсню-
ють виключно приватне розміщення цінних паперів 
інституту спільного інвестування серед юридичних та 
фізичних осіб [5].

Ефективність роботи інститутів спільного фінансу-
вання, зокрема венчурних фондів, в інноваційній сфері 
України проявляється у динаміці наявності активів 
(табл. 1). 

У 2010–2014 рр. найбільшу вартість активів 
мали недиверсифіковані, венчурні та пайові інвести-
ційні фонди. Крім того, варто відзначити позитивну 
динаміку збільшення активів цих фондів. У 2014 р. 
проти базового року стрімко зросла загальна вар-
тість активів інститутів спільного інвестування – до 
213,8 млрд. грн.  (+95,6%), а їх розмір у венчурних 
фондів зріс більше ніж удвічі – до 202,9 млрд. грн. 
(+102,3%). Водночас у загальному обсязі активів 
інститутів спільного фінансування левова частка 
(94,9%) припадала на венчурні фонди. Це свідчить 
про популяризацію діяльності в Україні венчурних 
фондів, хоча їх збільшення не доводить її ефектив-
ності в інноваційній сфері.

Як правило, венчурні фонди інвестують кошти в 
компанії, що представляють швидкозростаючі галузі й 
здатні зростати разом із ринком і вийти з інвестиції до 
того, як потенціал ринку буде вичерпаний. Саме така 
стратегія дає змогу одержувати значні доходи за при-
йнятного ризику. Найпопулярнішими серед них секто-
рами для інвестування є інформаційно-комп’ютерні та 
Інтернет-технології. Зокрема, зарубіжних інвесторів 
приваблюють електронна комерція, соціальні ігри, 
онлайн-туризм, фінансові послуги онлайн, реклама в 
Інтернеті, мобільні додатки. Хоча зазвичай робота у 
названих сферах здебільшого обмежується вивченням 
ринкової ситуації або представницькими функціями 
[3, с. 33].

Таким чином, нині розвиток венчурного фінансу-
вання в Україні стримується не лише слабкою законо-
давчою базою, а й нерозвиненістю фондового ринку, 
відсутністю гарантій для інвесторів, умови інвесту-
вання українських підприємств не дуже привабливі 
для інвесторів. Подальший розвиток венчурного 
фінансування створить сприятливі умови для ефектив-
ної роботи українських підприємств та оживить еконо-
міку країни.

Загалом проведений аналіз доводить, що основні 
перешкоди для надання достатньої фінансової під-
тримки організаційно-інфраструктурного забезпе-
чення інноваційно-технологічного розвитку спричи-
няють:

– відсутність фінансових ресурсів, необхідних для 
повноцінного використання висококваліфікованого 
кадрового складника, що призводить до непоправної 
втрати талановитих конструкторів, інженерів та вина-
хідників;

– нестачу фінансових ресурсів, що призводить до 
морального та фізичного старіння матеріально-техніч-
ного складника, що гальмує в часі, а інколи унемож-
ливлює ефективне здійснення науково-дослідних і 
дослідно-конструкторських робіт, що зумовлює втрату 
інноваційної ідеї;

– недостатній рівень розвитку інноваційної інфра-
структури, що ускладнює процес формування та роз-
витку джерел фінансування інноваційної діяльності, 
гальмує розвиток інформаційно-методичного склад-
ника інноваційного потенціалу та ускладнює процес 
комерціалізації інновацій, перешкоджає впровадженню 
інновацій шляхом забезпечення їхнього повного фінан-
сування [6].

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, із метою розбудови сприятливого інвестицій-
ного середовища для інвестування значущих іннова-
ційних проектів необхідно формування стимулюючої 
інвестиційно-інноваційної політики, яка охоплюватиме 
як елементи загальної макроекономічної політики, так 
і спеціальних стимулів (пільг, субсидій, дотацій, піль-
гового кредитування тощо), які слід запроваджувати 
на державному рівні. Разом із тим це питання вимагає 
подальшого дослідження та вдосконалення.

Таблиця 1. Динаміка активів інститутів спільного інвестування в Україні, млн. грн.

Вид інституту спільного фінансування Вартість активів, млн. грн.
2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р.

Пайові інвестиційні фонди 81078,1 96047,3 118404,6 137426,3 148123,6
Корпоративні інвестиційні фонди 28228,5 36077,3 42012,5 45959,6 65627,5
Усього 109306,6 132124,5 160417,0 183385,9 213751,1
Диверсифіковані 1889,7 1763,5 2189,7 1497,8 1196,7
Спеціалізовані - - - - 33,6
Недиверсифіковані 107416,8 130361,0 158227,4 181888,1 212520,7
Усього 109306,6 132124,5 160417,0 183385,9 213751,1
Закриті (не венчурні) 8298,5 10135,3 11365,1 9864,8 10708,9
Інтервальні 271,6 188,6 164,0 128,7 110,71
Відкриті 432,2 230,7 163,0 105,8 61,1
Венчурні 100304,4 121569,9 148725,0 173286,6 202870,4
Усього 109306,6 132124,5 160417,0 183385,9 213751,1

Джерело: складено на основі [7]
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ФАКТОРИ ТА УМОВИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА РЕГІОНУ

У статті проаналізовано сучасні проблеми формування і розвитку інноваційного середовища регіонів України. 
Згруповано чинники, що сприяють формуванню інноваційного середовища регіону, та класифіковано умови 
впливу на інноваційне середовище регіону, під дією яких відбуваються регіональні зміни, що визначають тип 
інноваційного середовища регіону. Сформульовано поняття «формування інноваційного середовища регіону», яке 
являє собою послідовну діяльність, здійснювану з урахуванням факторів та умов, що впливають на нього, спря-
мовану на досягнення приватних і групових інтересів агентів інноваційного середовища шляхом ефективного 
управління наявними ресурсами. Визначено, що метою формування інноваційного середовища регіону є забезпе-
чення ефективної взаємодії його агентів шляхом інтеграції.

Ключові слова: регіон, суб’єкти регіональної економіки, інноваційна діяльність, інноваційне середовище 
регіону, фактори та умови формування інноваційного середовища регіону.

ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ РЕГИОНА

Приходченко Т.А.

В статье проанализированы современные проблемы формирования и развития инновационной среды регионов 
Украины. Сгруппированы факторы, способствующие формированию инновационной среды региона, и классифи-
цированы условия влияния на инновационную среду региона, под действием которых происходят региональные 
изменения, определяющие тип инновационной среды региона. Сформулировано понятие «формирование инно-
вационной среды региона», которое представляет собой последовательную деятельность, осуществляемую с 
учетом факторов и условий, влияющих на нее, направленную на достижение частных и групповых интересов 
агентов инновационной среды путем эффективного управления имеющимися ресурсами. Определено, что целью 
формирования инновационной среды региона является обеспечение эффективного взаимодействия его агентов 
путем интеграции.

Ключевые слова: регион, субъекты региональной экономики, инновационная деятельность, инновационная 
среда региона, факторы и условия формирования инновационной среды региона.

FACTORS AND CONDITIONS OF FORMATION  
OF INNOVATIVE ENVIRONMENT OF THE REGION

Prykhodchenko T.

The article analyses modern problems of formation and development of innovative environment of regions of Ukraine. 
The author grouped the factors contributing to the formation of the innovative environment of the region, and classified 
the conditions of influence on the innovative environment of the region, which occur under the influence of the regional 
changes that define type of the innovative environment of the region. Formulated the concept of «formation of innovative 
environment of the region», which is a sequential operation which take into consideration the factors and conditions affect-
ing it, aimed at the achievement of private and group interests of agents of the innovation environment through effective 
management of available resources. Determined that the purpose of formation of the innovative environment of the region 
is maintenance of effective interaction of agents through the integration.

Keywords: region, the subjects of the regional economy, innovative activity, innovative environment of the region, 
factors and conditions of formation of innovative environment of the region.

Постановка проблеми. Формуючись під дією різ-
них факторів, інноваційне середовище регіону (далі – 
ІСР) являє собою концентрацію інноваційно активних 
суб’єктів, що беруть участь у процесах, які можуть бути 
об’єднані в дві групи: інтеграційні та дезінтеграційні. 
Ефективність і результативність останніх девальву-
ється вітчизняною і зарубіжною практикою господа-
рювання. Інтеграційні процеси, навпаки, володіючи 
безліччю переваг, являють собою проекцію ефективної 
взаємодії та розвиваються у більш досконалих формах, 

таких як науково-виробничі фірми, когнітивні центри, 
науково-виробничі кластери, інноваційні комплекси. 
При цьому характер і зміст інтеграційних процесів 
відповідають тенденціям, що складаються в іннова-
ційному середовищі та відповідають його особливос-
тям. Дана обставина актуалізує необхідність детермі-
нування факторів та умов, що впливають на ІСР, для 
визначення особливостей інтеграційних процесів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дане 
дослідження базується на теоретико-методологічних 
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положеннях, які обґрунтовані вітчизняними і зару-
біжними авторами та присвячені розвитку інтеграцій-
них процесів за участі інноваційно-активних учасни-
ків регіональної економіки, практиці застосування в 
управлінні регіональними системами інструментів, що 
спрямовані на формування ІСР.

Теоретико-методологічні положення, що розкри-
вають сутнісні характеристики регіональної еконо-
мічної системи, знайшли своє відображення в працях 
О. Амоши, Л. Бадалової [4], С. Білої, З. Варналія, 
А. Гальчинського, В. Геєця, А. Гончарова, О. Гран-
берга, Б. Данилишина, Д. Ендовицького [6], Я. Жалила, 
Р. Качалова [9], Г. Клейнера [8], Д. Лук’яненка, 
С. Мочерного, В. Орешина [1], Н. Сироткіної [2], 
О. Соскіна, Д. Стеченка [10], А. Ткача, М. Фащевского, 
В. Чужикова, М. Чумаченко, Н. Яковлевої [9].

Постановка завдання. Мета статті – згрупувати 
та систематизувати фактори й умови, які впливають на 
формування ІСР.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Регіон являє собою територіальну одиницю держави 
й є конструкцією, що виникає в результаті політичної 
боротьби і/або адміністративного управління.

Функціонування регіону як цілісного утворення 
виявляється можливим завдяки взаємодії таких груп, 
зацікавлених у його розвитку (стейкхолдерів регі-
онального розвитку): бізнесу, інститутів громадян-
ського суспільства, держави та населення. На відміну 
від стейкхолдерського підходу, використаного для 
детермінації змісту регіону, В.П. Орешин і Л.В. Пота-
пов  як системоутворюючі елементи регіону виділили 
економіку, населення, природне середовище і державні 
структури, які взаємодіють під впливом зовнішнього 
середовища, а саме зарубіжної економіки та економіки 
сусідніх регіонів [1, с. 107]. Не ставлячи під сумнів 
об’єктивність і правомірність наведеної позиції, під-
креслимо, що для цього дослідження особливе зна-
чення має саме стейкхолдерський підхід, згідно з яким 
кожен суб’єкт регіональної економіки проявляє заці-
кавленість у власному розвитку, а як умови для досяг-
нення власних цілей розглядає одночасний розвиток 
інших суб’єктів регіональної економіки.

В основі розвитку регіону лежать зв’язки між його 
суб’єктами, що призводять до відтворювальних про-
цесів. Основними регіональними відтворювальними 
циклами є відтворення трудових ресурсів, кредитно-
грошових та інвестиційних ресурсів, природних ресур-
сів, виробничих і соціальних послуг, інформаційних 
послуг та інноваційної інфраструктури.

Віддаючи належне багатоаспектності структурної 
організації регіональної економіки, слід зауважити, що в 
сучасних умовах особливе значення для мезоекономіки 
набуває створення атмосфери, яка стимулює інноваційну 
діяльність. У ситуації, що характеризується загостренням 
конкурентної боротьби, «інновації стають обов’язковим 
елементом функціонування господарюючого суб’єкта, 
регіону і цілої держави та є основною рушійною силою 
і передумовою його розвитку» [2, с. 123].

Інновації відіграють вирішальну роль у стратегіч-
ному управлінні на корпоративному, регіональному, 
державному та міжнародному рівнях. Так, суб’єкти 
регіональної економіки, які займаються розробленням, 
упровадженням та розповсюдженням інновацій, фор-
мують інноваційне середовище. У загальному вигляді 

ІСР являє собою сукупність зосереджених на його 
території агентів – провайдерів інновацій, k-агентів, 
агентів – розпорядників інновацій, агентів – провідни-
ків інновацій та агентів – споживачів інновацій, тобто 
різних підприємств та організацій, що здійснюють 
інноваційну діяльність.

Особливістю інноваційної системи українських 
регіонів є те, що взаємодія агентів інноваційного 
середовища багато в чому залежить від проведеної на 
мезо- і макроекономічних рівнях державної науково-
технічної та інноваційної політики, яка, на жаль, у 
сучасних умовах є недосконалою, оскільки не містить 
у собі ефективних законодавчо закріплених і фінан-
сово забезпечених інструментів, що регламентують 
здійснення суб’єктами регіональної економіки іннова-
ційної діяльності.

Ефективна інноваційна діяльність включає в себе 
різноманітні креативні заходи, що спрямовані на роз-
ширення номенклатури продукції, освоєння нових 
видів діяльності, збільшення кола постачальників, роз-
ширення внутрішнього і зовнішнього ринків, пошуки 
новаторських ідей, рішень і партнерів із фінансування 
та впровадження інноваційних проектів.

Інноваційна діяльність здійснюється науково-
дослідницькими, освітніми організаціями, науковими 
підрозділами промислових підприємств. При цьому 
профіль інноваційної діяльності визначається особли-
востями ресурсного забезпечення суб’єкта регіональ-
ної економіки, а також станом процесів, що характе-
ризують його залученість в інноваційне середовище. 
Ось чому в поняття ефективної інноваційної діяльності 
деякі дослідники включають «сукупність матеріально-
речових, організаційно-економічних умов, кадровий та 
інформаційний складники, а також процеси невироб-
ничого характеру, що супроводжують наукові дослі-
дження та розробки» [2].

Аналіз сучасного інноваційного середовища регі-
онів у країні свідчить про його недостатню ефектив-
ність, що зумовлено такими обставинами, як:

• відсутність узгодженості в діях агентів іннова-
ційного середовища, яка проявляється в тому, що регі-
ональні особливості, такі як наявний науково-техноло-
гічний потенціал, спеціалізація та потреби домінуючих 
учасників регіональної системи, не враховуються під 
час створення об’єктів інноваційної інфраструктури. 
Найважливішим елементом промислової політики 
країн, які орієнтуються на інноваційну модель розви-
тку, є створення передумов для випереджаючого розви-
тку машинобудівних виробництв. Забезпечення еконо-
мічної безпеки національної економіки досягається за 
умови, що частка машинобудівних виробництв стано-
вить не менше 20%, у розвинених країнах це значення 
становить 30–50%, в Україні ж лише 15% [3]. Наведені 
факти свідчать про те, що пріоритети регіонального та 
національного розвитку не враховуються під час розро-
блення планів, стратегій і програм інноваційного роз-
витку, які гармонізують інтереси агентів інноваційного 
середовища. При цьому необхідність неоіндустріалі-
зації є поширеним предметом економічної рефлексії, 
що ґрунтується на досвіді нових індустріальних країн, 
успіх яких був зумовлений ефективним процесом ство-
рення та впровадження технологічних інновацій;

• девальвація інститутів, концепцій і моделей 
формування інноваційного середовища, яка викликана 
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низькою ефективністю їх реалізації на практиці й відбу-
лася на тлі загальної незадовільної економічної ситуації;

• низький (порівняно з індустріально розвину-
тими країнами) рівень фінансування інноваційної 
сфери. Мова йде про наукові дослідження та розробки, 
обсяг фінансування яких у нашій країні виявляється в 
три рази менше, ніж у європейських і північноамери-
канських країнах;

• стагнація у сфері наукових досліджень і розро-
бок, якісне й кількісне погіршення стану агентів – про-
вайдерів інновацій.

Перелічені та інші проблеми утворюють безліч 
факторів та умов, що впливають на формування і роз-
виток ІСР.

Стосовно об’єкта дослідження під факторами слід 
розуміти безліч причин, що викликають зміни в ІСР 
і визначають характер процесів, які відбуваються в 
ньому. Дослідниками запропоновано велику різно-
манітність підходів до аналізу факторів, що вплива-
ють на регіональний розвиток узагалі та зокрема, які 
сприяють формуванню ІСР. Так, Л.В. Бадаловою та 
Л.Н. Чайниковою запропоноване групування факторів, 
що викликають зростання регіонального розвитку вна-
слідок реалізації конкурентного потенціалу регіону [4]. 
А.В. Корицький причинами формування інноваційного 
середовища в регіонах, які стійко розвиваються, роз-
глядає людський капітал, техніко-технологічне вдо-
сконалення виробництва, забезпеченість реалізації 
промислової політики інтелектуальними ресурсами, 
інноваційну сприйнятливість та активність розташова-
них у регіоні підприємств і організацій, а також інші 
фактори, що впливають на рівень життя населення 
регіону [5].

Узагальнюючи різноманітні підходи, можна виді-
лити три основні групи факторів, що сприяють форму-
ванню ІСР:

1. Економічні фактори – можливість залучення 
венчурного капіталу, зростання забезпеченості влас-
ними ресурсами, зростання інвестиційної привабли-
вості регіону, дуалізм інтересів суб’єктів регіональної 
економіки [6], зростання фінансування інноваційних 
програм із бюджетних (позабюджетних) джерел, інно-
ваційна активність суб’єктів регіональної економіки, 
підвищення концентрації конкурентоспроможних 
учасників регіональної соціально-економічної сис-
теми, ємність локального, регіонального, національ-
ного і світового ринків інноваційної продукції, інтен-
сивність конкуренції, прибутковість видів економічної 
діяльності, що пов’язані з розробленням і поширенням 
інновацій.

2. Виробничо-технологічні фактори – інноваційний 
потенціал регіону і його суб’єктів, зростання вироб-
ничих потужностей, зростання рівня технологічних 
процесів, інноваційна сприйнятливість суб’єктів регі-
ональної економіки, зростання кількості організацій, 
що здійснюють інноваційну діяльність. Вплив на інно-
ваційне середовище регіону виробничо-технологічних 
факторів пояснюється особливостями відтворення 
виробничих послуг у регіоні. Наданням виробничих 
послуг займаються підприємства й організації вироб-
ничої інфраструктури, що забезпечують просування 
товарів і послуг від виробників до споживачів. Осо-
бливістю сфери надання виробничих послуг, на думку 
В.П. Орешина та Л.В. Потапова, є «їх немобільність, 

тобто збіг місця і часу їх виробництва та споживання», 
що є підставою для виділення особливого відтворю-
вального циклу, який функціонує в регіональній еко-
номіці [1, с. 112]. Розвиток виробничої інфраструктури 
та відтворення послуг виробничого призначення в 
сучасних регіонах України пов’язані з низкою про-
блем, таких як: відсутність збалансованості у розвитку 
основних, допоміжних та обслуговуючих виробництв; 
необхідність нарощування виробничих потужностей 
згідно з вимогами ринкової кон’юнктури; дефіцит 
ресурсів, необхідних для фінансування виробничої 
інфраструктури; дезінтеграція регіонального еконо-
мічного простору.

3. Адміністративні чинники – наявність інновацій-
ної інфраструктури, державна підтримка інноваційних 
програм, навчання інноваціям, орієнтація на стратегіч-
ний менеджмент-маркетинг, розроблення інноваційної 
стратегії та політики.

Характеризуючи фактори, що сприяють форму-
ванню ІСР, слід відзначити їх загальну націленість на 
оптимізацію видів економічної діяльності та забез-
печення у цілому збалансованого сталого розвитку 
регіону. Так, з урахуванням виробничо-технологічних, 
адміністративних та економічних чинників слід прово-
дити відбір пріоритетних для регіону видів економіч-
ної діяльності, відповідних національній спеціалізації. 
При цьому вивільнені за рахунок згортання неефектив-
них виробництв ресурси слід мобілізувати для реаліза-
ції пріоритетних регіональних проектів [7].

Відчуваючи на собі вплив охарактеризованих вище 
факторів, інноваційне середовище розвивається і пере-
творюється на «полігон» для практичної реалізації тео-
ретичних досліджень наукових організацій, надає мож-
ливість агентам – провайдерам інновацій та k-агентам 
виконувати свої функції та сприяє закріпленню за регі-
оном іміджу інвестиційно привабливої території. 

Виступаючи причинами, зазначені групи факторів 
визначають фінансово-економічні, виробничі та орга-
нізаційні умови формування ІСР.

Під фінансово-економічними умовами розуміється 
ресурсна забезпеченість території, фіскальна політика, 
розвиток малого бізнесу, економіко-соціально-еколо-
гічна стійкість регіональної економіки.

Г.Б. Клейнер для характеристики ресурсного забез-
печення регіональної економіки використовує таке 
поняття, як «системний» ресурс, під яким він розу-
міє «сукупність функціонуючих у регіоні економіч-
них систем чотирьох видів: об’єктного, середового, 
процесного та проектного» [8], функціонування яких 
приводить до утворення в регіоні базових системних 
ресурсів відповідних (тих самих) видів:

– об’єктного типу (обмежені в просторі та необме-
жені у часі, тобто за тривалістю функціонування), які 
утворюються за рахунок функціонуючих у регіоні під-
приємств, організацій та їх об’єднань;

– процесного типу (необмежені в просторі та 
обмежені в часі), що представлені «сукупністю регіо-
нальних і міжрегіональних процесів переміщення цін-
ностей, які призводять у результаті до послідовних і/
або еволюційних змін стану економіки»;

– середового типу (необмежені в просторі та обме-
жені в часі), що забезпечують взаємодію «економічних 
об’єктів регіону та місце протікання економічних про-
цесів»;
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Рис. 1. Фактори та умови формування інноваційного середовища регіону

охоплення інноваціями видів економічної діяльності, 
утруднення поширення інновацій. Надлишок же в регіоні 
зазначених ресурсів також негативно впливає на форму-
вання інноваційного середовища, оскільки призводить до 
перевитрати ресурсів, виявляє «перекоси» в інфраструк-
турному забезпеченні інноваційної діяльності, погіршує 
якість управління регіональною економікою.

До виробничих умов, що сприяють формуванню 
інноваційного середовища, було віднесено: виробничу 
спеціалізацію регіону, тип регіональної економіки, залу-
чення економіки регіону в національний і світовий еко-

– проектного типу (обмежені в просторі та обме-
жені в часі), що представлені реалізованими в регіоні 
проектами, спрямованими на розвиток інноваційної 
інфраструктури [9].

Для забезпечення ефективного формування іннова-
ційного середовища в регіонах, які стійко розвиваються, 
потрібне збалансоване використання системних ресурсів 
усіх чотирьох видів. Так, дефіцит системних ресурсів 
процесного, проектного та середового типу здатний при-
звести до уповільнення рівня технологічного розвитку, 
ослаблення інноваційної активності, скорочення ступеня 
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номічний простір, рівень техніко-технологічної забезпе-
ченості суб’єктів регіональної економіки (рис. 1).

Характеристика виробничих умов формування 
інноваційного середовища дає змогу отримати уяв-
лення про ступінь відкритості регіональної економіки 
та спрямованості її розвитку.

Організаційні умови, що сприяють формуванню 
інноваційного середовища, проявляються у цільовій 
орієнтації мезо- та макроекономіки, формуванні та 
функціонуванні інституціонального середовища регі-
ональної економіки, підвищенні ефективності реаліза-
ції повноважень органів державної виконавчої влади в 
галузі інноваційного розвитку регіону (рис. 1).

Переважання виробничо-технологічних та еконо-
мічних факторів і наявність сприятливих виробничих 
і фінансово-економічних умов сприяють формуванню 
автономного інноваційного середовища.

Адміністративні чинники та відповідні їм органі-
заційні умови більшою мірою дають змогу ефективно 
реалізувати трансфер інновацій у регіони з низьким 
інноваційним потенціалом.

Ураховуючи наведені факти, організаційні умови 
формування ІСР оцінювалися нами не як ресурсна під-
тримка, а як загальний каркас здійснення ефективної 
взаємодії агентів інноваційного середовища.

Висновки з проведеного дослідження. Форму-
вання інноваційного середовища регіону являє собою 
послідовну діяльність, здійснювану з урахуванням 
факторів та умов, що впливають на неї, спрямовану 
на досягнення приватних і групових інтересів агентів 
інноваційного середовища шляхом ефективного управ-
ління наявними ресурсами. Метою формування інно-
ваційного середовища регіону є забезпечення ефектив-
ної взаємодії його агентів шляхом інтеграції.
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ЗМІНА ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ  
В ЕПОХУ БАГАТОВЕКТОРНОГО ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВA

Розглянуто питання управління в XXI ст., яке базується на здатності справлятися з постійними змінами. 
Проблемою для підприємств  в епоху невизначеності, безсумнівно, також є комунікаційна та інформаційна 
революція, яка переживає свій підйом, адже нині створено простір для діяльності віртуальних організацій та 
інших непередбачуваних проектів. Пріоритети працівників, які функціонують у світі, де домінує Інтернет, 
мають визначальний вплив на сучасну модель управління людьми, на міжособистісні стосунки в організаціях, 
на спосіб спілкування. Сучасні технології та демографічні зміни сприяють еволюції на рівні реалізації основних 
професійних  функцій та підвищують ефективність праці, а за рахунок її автоматизації – креативність та 
інноваційність працівників, одночасно змінюючи моделі управління та мотивування колективу.

Ключові слова:  комунікаційна та інформаційна революція, культура участі в мережі, інформаційний вплив, 
інформаційні технології, продуктивність, креативність, інноваційність, мотивація.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ  
В ЭПОХУ МНОГОВЕКТОРНОГО ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА

Липыч Л.Г.

Рассмотрены вопросы управления в XXI веке, которое базируется на способности справляться с посто-
янными изменениями. Проблемой для предприятий в эпоху неопределенности, несомненно, также является 
коммуникационная и информационная революция, которая переживает свой подъем, ведь сейчас создано про-
странство для деятельности виртуальных организаций и других непредсказуемых проектов. Новая культура 
участия в сети является демократичной, потребитель и креатор меняются ролями, отходя от иерархической, 
элитарной модели управления. Приоритеты работников, функционирующих в мире, где доминирует Интернет, 
имеют определяющее влияние на современную модель управления людьми, на межличностные отношения в 
организациях, на способ общения. Современные технологии и демографические изменения способствуют эво-
люции на уровне реализации основных профессиональных функций. Они повышают эффективность труда, а 
за счет его автоматизации – креативность и инновационность работающих, одновременно изменяя модели 
управления и мотивации коллектива.

Ключевые слова: коммуникационная и информационная революция, культура участия в сети, информационное 
воздействие, информационные технологии, производительность, креативность, инновационность, мотивация.

CHANGE OF MANAGEMENT APPROACHES  
IN THE ERA OF MULTI-VEKTOR POAS-INDUATRIAL SOCIETY

Lipych L.

Management in the twenty-first century is based on the ability to cope with constant changes. The problem for enterprises 
in the era of uncertainty is communicative and information revolution, which is experiencing its rise. The space for virtual 
organizations and other unpredictable projects has now been created. The new culture of participation in the network is 
democratic, the consumer and the creator are exchanging their roles, moving away from the hierarchical, elitist model of 
government. The number of people, users of the global Internet network is constantly growing. Accordingly, the priorities 
of workers operating in a world dominated by the Internet are changing, and this has a decisive influence on the modern 
model of people's management, on interpersonal relationships in organizations, on the way of communication between 
them. Modern technologies and demographic changes contribute to the evolution of the level of implementation of the main 
professional functions. They increase the efficiency of labor, and due to its automation, creativity and innovation of employ-
ees, simultaneously changing the model of staff managing and motivating. The effects of these changes, as experts predict, 
will be seen in the next 10-15 years. So today we should look for answers to the questions what motivational tools are valu-
able for an employee in the rapidly changing and difficult to predict tomorrow, as well as what will demotivate an employee.

Keywords: communication and information revolution, culture of participation in the network, information influence, 
information technologies, productivity, creativity, innovation, motivation.
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Постановка проблеми. Глибоке проникнення Інтер-
нету в усі сфери життя і діяльності людини є основною 
рушійною силою сучасних соціальних та виробничих 
трансформацій. Це вимагає зміни підходів до системи 
управління виробничою сферою. Важливо, що харак-
тер інформаційного впливу нині змінюється у зв’язку зі 
стрімким розвитком інформаційних технологій.

Актуальність теми визначається необхідністю здій-
снити аналіз  впливу Інтернету на працівника, його 
мотивацію до підвищення продуктивності праці та, як 
наслідок, потреби у зміні підходів до управління на про-
мисловому підприємстві. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Упро-
довж останніх 50–60 років відбувається активний дис-
курс щодо  характеристик сучасного виробництва та його 
переорієнтації від матеріальних носіїв до інформаційних 
пріоритетів та домінанти знань у побудові промислово-
соціальної інфраструктури.

Розгляд проблем інформаційного суспільства запо-
чатковано в працях Д. Белла, О. Тоффлера, Й. Масуди, 
Д. Лайона. Динаміку цивілізації, роль інформації в 
житті суспільства розглядали у своїх працях М. Вебер, 
X. Ортега-і-Гассет, А. Тойнбі, О. Шпенглер, М. Хайдег-
гер, К. Ясперс. Питання інформаційних відносин в умо-
вах постіндустріального суспільства як об’єкту наукового 
аналізу висвітлено в роботах таких зарубіжних авторів, 
як Ф. Фукуяма, Ю. Габермас, Д. Тапскотт.  Однак не всі 
питання, пов’язані з виокремленням і розглядом управ-
лінських проблем інформаційного суспільства, достатньо 
досліджені.

Постановка завдання. Метою дослідження є роз-
гляд зміни підходів до управління підприємством в 
умовах стрімкого розвитку в суспільстві інформаційних 
технологій.

Для досягнення поставленої мети передбачено вирі-
шити такі завдання: розглянути вплив комунікаційної 
та інформаційної революції на діяльність підприємства, 
особливості функціонування нових організаційних моде-
лей та культури  участі в мережі; виокремити загрози 
інформаційних технологій для сучасного етапу розвитку 
суспільства; розглянути основні тенденції впливу інфор-
матизації на сучасну модель управління людьми.

Виклад основного матеріалу  дослідження. Управ-
ління в XXI ст. приймає нову орієнтацію. Все частіше 
воно базується на здатності справлятися з постійними 
змінами, а не на стабільності, реалізовується через 
мережу, а не на основі ієрархії, побудоване на швидкій 
трансформації засновників, партнерів і альянсів, а не на 
самодостатності. Нові організації тісно пов'язані через 
віртуальну мережу, а не на вертикальній  інтеграції, вза-
ємозалежності, а не  незалежності, на всебічній зацікав-
леності  клієнтом, а не на масовому виробництві продук-
ції. Нині ми спостерігаємо якісні зміни з далекосяжними 
наслідками у соціально-економічній реальності. 

Суттєвою особливістю цих змін є складність  управ-
ління, що проявляється через синергетичний ефект, який 
є результатом спільного впливу швидких перетворень та 
збільшення їх варіативності. Це призводить до розривів у 
процесах розвитку, хоча специфіка нового соціально-гос-
подарського устрою поки що не зовсім зрозуміла. 

Особливою проблемою для підприємств  в епоху 
невизначеності, безсумнівно, є комунікаційна та інфор-
маційна революція, що переживає свій підйом протягом 
двох останніх десятиліть. Це сприяє  не тільки створенню 

нових ніш, а й появі нової економіки. Технологічна рево-
люція створила умови для спілкування сучасного суспіль-
ства й економіки в парадигмі мережі, де швидкість пере-
мовин, зв’язки та взаємодії між окремими структурами 
є екстраординарним викликом для підприємства. Все 
більше організацій  перетворюються  в продавців знань 
або товарів і послуг, заснованих на знаннях. Спостеріга-
ється також підвищений інтерес до безперервної освіти 
та продукції, зорієнтованої на ринок ІТ-технологій, який 
залишається надзвичайно атракційним із погляду потен-
ціалу розвитку. Цей ринок спровокував появу нових мож-
ливостей, продуктів, а також абсолютно нову якість бага-
тьох послуг, наприклад електронний банкінг, електронне 
навчання, електронна комерція чи телеробота.

Цифрові засоби масової інформації відкрили можли-
вості для функціонування нових організаційних моделей, 
в яких різні суб'єкти можуть мати спільні цілі, спільні 
завдання, спільні ресурси чи спільну ІТ-систему. Рево-
люційні зміни в технології зумовлюють необхідність змін 
у наявних бізнес-моделях різних підприємств, зокрема 
через втрату здатності витримувати  конкуренцію. Таким 
чином,  створено простір для діяльності віртуальних 
організацій та інших непередбачуваних проектів. Інтер-
нет став членом сім'ї,  партнером нашого сімейного, 
професійного та соціального життя. Він став частиною 
віртуальної реальності, створив нові концепції управ-
ління підприємствами он-лайн – віртуальне управління, 
виокремив  нову соціальну верству населення – нетокра-
тів, здатних створювати віртуальні зв’язки, контролювати 
мережу, яких деякі вчені визначають як пануючу еліту [1].

Започаткування у січні 2001 р. проекту Вікіпедії – 
енциклопедії, що появилася завдяки спільним інтелек-
туальним зусиллям користувачів – сприяло появі епохи 
Web 2.0. На думку Ю. Морбітзера,  це був другий етап 
розвитку Інтернету, і те, що відрізняє його від першого 
Web 1.0, – це створення продукту за допомогою пере-
січних, раніше пасивних користувачів. Ідея співучасті 
у  створенні культурного чи інтелектуального про-
дукту була швидко реалізована в різних сферах люд-
ської діяльності, наприклад «Школа 2,0», «Костел 2.0», 
«Нобель 2,0», «Пост 2,0», «Політика 2.0», «Суспіль-
ство 2.0», «Культура 2.0», «Наука 2,0», «Мудрість 2,0», 
«Громадянин 2.0», «Світ 2.0» тощо. Як зазначає 
автор, нині в принципі все може бути відображене 
в Web 2.0 [2, с. 19–22].  Тобто можна стверджувати, 
що відбувся плавний перехід від моделі мережевих 
рішень Web 1.0 (тільки читання в Інтернеті), заснованої 
виключно на пасивній конструкції  змісту, до філософії 
Web 2.0 (читай і пиши в Інтернеті), де мережа створю-
ється для того, щоб уможливити онлайн-дії так званого 
колективного інтелекту. Web 2.0 стає для багатьох при-
родним середовищем, перебування в якому є веселим і 
легким, часто приємнішим, аніж реальність. 

У Web 2.0 людина мріє про те,  якою хоче бути, куди 
хоче піти або з ким поспілкуватися. Крім того, корис-
тувач стає повноправним співзасновником мережі, 
креатором  нового світу – абсолютно відповідно до 
індивідуальних вимог. Так виникла концепція «Підпри-
ємство 2.0», яка передбачає використання тренду соці-
альних платформ  для прийняття колективних рішень 
між підприємствами,  їх партнерами та клієнтами. Плат-
форми  створюються у віртуальному середовищі, в якому 
представлені інформація і взаємодія, як правило, доступні 
всім  і постійні в часі. Рішення, пропоновані через про-
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грамне забезпечення, розроблене в «Підприємстві 2.0», 
допомагають перетворенню неявних знань співробітни-
ків у відповідні документи. 

Варто зауважити, що епоху Web 2.0 слід розгля-
дати як перехідний, але не кінцевий етап. Після нього 
ми перейдемо до Web 3.0, тобто епохи семантичних 
мереж  (semanic Web). Це бачення майбутнього (мож-
ливо, вже сьогодення), в якому комп'ютери зможуть обро-
бляти інформацію в порядку, що відповідає  їх значи-
мості. Іншими словами, це бачення майбутнього, в якому 
машина буде розуміти інформацію та документи, що зна-
ходяться  в мережі. 

Віртуальний простір дає змогу мріяти про те, ким 
ми хочемо бути, про «ідеального Я». Коли ви набира-
єте в пошуку слово «ресторан» або «кіно», передусім 
з'являються об'єкти, що розміщені найближче до вас. 
Інтернет відслідковує наші рухи і намагається показати 
те, що нас може найбільше зацікавити. Кожен наш крок 
у цифровому світі записується, а математичні розрахунки 
персоналізують наші потреби. Спираючись на дані  з 
Facebook або IP-адрес, Інтернет намагається запропону-
вати найкраще для нас рішення. Можемо стверджувати, 
що це Інтернет турбується про те, що ми виберемо. Пози-
ціонування в пошуку – одна з особливостей Web 3.0.

Нова культура участі надає людині просте у подо-
ланні  бар'єрів творче самовираження, передачу знань 
шляхом неформального наставництва, створюючи умови, 
в яких вона може вважати свою справу важливою, маючи 
одночасно при цьому почуття спільності з іншими корис-
тувачами Інтернету чи вважаючи за суттєві думки «спів-
товариства мережі» щодо своїх власних творчих напрацю-
вань. Культура участі в мережі є демократичною, споживач 
і креатор міняються ролями, відходячи від ієрархічної, елі-
тарної моделі, спираються  на інформаційну анархію, де 
ключовими стають навички відбору і оцінки змісту. Дані 
для користувача характеризуються повсякденністю (нова 
інформація надається автоматично і постійно), відкри-
тістю (загальний доступ до інформації, що знаходиться 
в мережі) і спільністю (послуги, аплікації і додатки при-
значені для груп, а не індивідуальних споживачів). Окрім 
технічних навичок, «людина в мережі» набуває нових 
суспільних навичок і вмінь співпраці, сучасних засобів 
зв'язку, відносин нового типу, почуття приналежності до 
віртуальної спільноти, згуртування навколо ідеї, що іноді 
починаються і завершуються в Інтернеті. Зростаюча роль 
соціальних медіа в сучасному світі, зв'язана з їх безперерв-
ним поширенням, розвитком віртуальних спільнот і силь-
ним впливом на організаційну культуру. 

Діагноз щодо того, що невід'ємною рисою сучасності 
є її нестабільність, не вимагає особливого підтвердження, 
але, зважаючи на темп, рівень складності та величину 
впливу цих змін, що не мають прецеденту в історії люд-
ства, вимагає всебічного аналізу. Феномен «змінність» 
більше не стосується лише тих елементів, які старіють 
щораз швидше, елімінуються в більш досконалі і такі, 
що більше відповідають різноманітним потребам клієн-
тів. Феномен «змінність» включає в себе щораз ширший 
спектр відносин між людьми. З більшістю людей, які нас 
оточують, відносини мають обмежений функціональний 
характер. Ми не налагоджуємо всебічних відносин із 
певною особою, а тільки з частиною її вподобань. Лави-
ноподібний розвиток Iнтернет-форумів інтересів, обмін 
інформацією, виконання торговельних операцій зміцню-
ють цей тип соціальних відносин, часто навіть наклада-

ючи на них анонімність. Сім'я, робота, місце народження 
або проживання перестають бути запорукою стійкості. Їх 
відсутність певною мірою компенсується відносинами з 
«людьми  із зовнішнього середовища»: героями фільмів, 
серіалів, людьми шоу-бізнесу, політики тощо.

З кіберпростору ми  кожного разу отримуємо нові 
інформаційні потоки, які,  з одного боку, відкривають 
нам раніше невідомі сфери знань, а з іншого – дезорієн-
товують. Додатковою складністю є значне збільшення 
закодованої інформації, отриманої на основі даних, ство-
рених іншими людьми, а не з прямого спостереження за 
первинними, «незашифрованими» подіями. Надмірні 
обсяги  даних призводять до того, що прийняття  навіть 
тривіальних рішень перетворюється в ранг аналітичних 
задач. Ми потребуємо зібрання  й оброки набагато біль-
шого обсягу інформації, щоб мати відчуття, що зробили 
раціональний вибір. І тому, що живемо в умовах, коли 
зростання різноманітності переплітається з швидкоплин-
ністю  та  стрімким потоком новизни, балансуємо на межі 
наших можливостей та атракційності. Реакція на над-
мірну кількість стимулів, що приходять через афективну, 
когнітивну та площину прийняття рішень, є для нас осо-
бливим видом дезорієнтації  – «шоком майбутнього». Ми 
його відчуваємо як хаос думок, виснаження, як фізичне, 
так і психічне, викликане перевантаженням перцептивних 
механізмів, що призводять до втечі від реального  життя в 
соціальних, інтелектуальних та емоційних вимірах.

Кіберпростір, маючи багато переваг, насичений  чис-
ленними  загрозами: Iнтернет-залежністю, низьким рів-
нем цензури, шахрайством в мережі, поширенням вірусів, 
злочинами хакерів, шкідливим впливом на здоров'я, замі-
ною живого спілкування віртуальним, відходом книги на 
задній план, тролінгом. М.К. Гжегожевська виокремлює 
такі з них:

1. Маніпулювання інформацією (передача неправ-
дивої інформації –  опускаючи важливу, представляє як 
дуже важливу ту, що не має значення).

2. Глобалізація інформації (занадто великий обсяг 
інформації).

3. Інфляція інформації (недооцінка інформації, яка 
через легкість доступу до неї не розглядається як цінна).

4. Загрози психологічного характеру (внутрішній 
примус перебування в мережі, втеча від реального 
світу до штучного – віртуального, повне занурення  в 
Інтернет – «інформаційне звалище», доступ до патоло-
гічних або токсичних культурних груп, ізоляція в квар-
тирі, відчуження).

5. Ризики технічного характеру (втрата даних через 
крадіжки або їх знищення людиною чи комп'ютерними 
вірусами).

6. Ризики медичного характеру (напруга очей, випро-
мінювання монітору, захворювання хребта).

7. Правова загроза  (захист авторських прав).
8. Загрози соціального характеру (проблеми охо-

рони приватного життя, наплив непотрібної та недоціль-
ної  інформації).

9. Синдром IDA (Iнтернет-залежність) – внутрішнє 
бажання постійно бути в мережі, без Інтернету – це не 
життя.

10. Синдром техногіпнозу – впадання в транс, напри-
клад під час комп’ютерної гри.

11.  Синдром ASC (алкогольний ступор) – до такого 
стану свідомості приводить інтенсивне використання 
комп'ютеру.
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12. Залежність від віртуальної реальності [3, с. 100–102].
Звернути на них увагу особливо важливо з огляду на 

зростання кількості Інтернет-користувачів (табл. 1).
Аналіз даних табл. 1 свідчить, що кількість осіб – 

користувачів всесвітньої мережі різко зростатиме про-
тягом наступних  років. Це стане можливим завдяки 
мобільному широкосмуговому зв'язку з використан-
ням смартфонів і планшетів. Нині кількість користу-
вачів мобільного широкосмугового зв'язку в три рази 
більша від тих, хто застосовує традиційні стаціонарні 
з'єднання. Зокрема, 1,9 млрд. осіб користуються соці-
альними мережами.

Нині до Інтернету підключено понад 40% населення 
світу,  до кінця року прогнозують близько 3,5 млрд. корис-
тувачів. Перше місце у світі за використанням широкос-
мугового зв'язку займає Корея (у розрахунку на сім'ю). 
У нинішньому році її застосовують більше 98% жите-
лів країни, у Монако ці показники перевищують 44%, 
а у Швейцарії, Данії та Нідерландах – 40%. Найбільше 
жителів,  які використовують стаціонарний широкосму-
говий зв'язок на душу населення, у США, Японії, Макао 
(Китай) та Естонії. При цьому більше 50% користувачів 
Інтернету від загального населення проживають в 77 кра-
їнах. У 2013 р. таких держав було 70.

Перше місце у світі з підключення до всесвітньої 
мережі посідає Ісландія (96,5% населення), а найнижчі 
показники в країнах Африки (менше 2%). Найменше 
користувачів Інтернету в Ефіопії, Нігері, Сьєрра-Леоне, 
Гвінеї, Сомалі, а щодо Південного Судану даних вза-
галі немає.

«Зв'язок  – це не розкіш для багатих, а скоріше най-
потужніший в історії інструмент людини, за допомогою 

якого можливо заповнити прогалини в таких галузях 
розвитку, як охорона здоров'я, освіта, управління навко-
лишнім середовищем, розширення прав і можливостей 
жінок», – зазначив Хамадун Туре [4].

Загальна Iнтернет-аудиторія на території України 
(без урахування Криму) зросла до 66,1% і становить 
21,8 млн. користувачів. Такі результати дослідження, 
проведеного компанією Factum Group Ukraine. Дані 
дослідження також показують зменшення відмінностей 
за рівнем проникнення в Інтернет між окремими кате-
горіями користувачів. Так, співвідношення користувачів 
за статтю практично зрівнялося: 54% жінок і 46% чоло-
віків. Окрім того, скоротилася різниця в проникненні 
між містом і селом: проникнення в сільській місцевості 
досягло 60%. Найбільш активно зростає аудиторія стар-
шого віку. Кожен десятий українець у віці 65 років уже 
користується Інтернетом.

Динамічний розвиток нових технологій, нових 
форм  комуні кування супроводжується тим, що праців-
ник епохи Web 2.0  повинен відповідати новим викликам, 
уміти справлятися з інформаційним перевантаженням 
(інформацією, текстами, твітами, електронними лис-
тами, телефонними дзвінками, конфіденційними викли-
ками тощо).  Кожен співробітник користується своїми 
комп’ютерними пристроями  в середньому до 150 разів 
на день, завжди  має постійно підключені ресурси, 
доступні в Інтернеті, проте більшість із них не знає, як 
зробити інформацію більш доступною. Майже три чверті 
(72%) працівників заявили, що вони досі не можуть зна-
йти у своїх інформаційних системах інформацію, яка 
їм необхідна. Цей постійний і неконтрольований рівень 
активності породжує додаткові витрати, майже на рівні 

Таблиця 1. Країни – лідери серед користувачів Інтернету, млн. осіб 
Країна 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Китай 620,7 643,6 669,8 700,1 736,2 777,0
США 246,0 252,9 259,3 264,9 269,7 274,1
Індія 167,2 215,9 252,3 283,8 313,8 346,3
Бразилія 99,2 107,7 113,7 119,8 123,3 125,9
Японія 100,0 102,1 103,6 104,5 105,0 105,4
Індонезія 72,8 83,7 93,4 102,8 112,6 123,0
Росія 77,5 82,9 87,3 91,4 94,3 96,6
Німеччина 59,5 61,6 62,2 62,5 62,7 62,7
Мексика 53,1 59,4 65,1 70,7 75,7 80,4
Нігерія 51,8 57,7 63,2 69,1 76,2 84,3
Великобританія 48,8 50,1 51,3 52,4 53,4 54,3
Франція 48,8 49,7 50,5 51,2 51,9 52,5
Філіппіни 42,3 48,0 53,7 59,1 64,5 69,3
Туреччина 36,8 41,0 44,7 47,7 50,7 53,5
В’єтнам 36,6 40,5 44,4 48,2 52,1 55,8
Південна Корея 40,1 40,4 40,6 40,7 40,9 41,0
Єгипет 34,1 36,0 38,3 40,9 43,9 47,4
Італія 34,5 35,8 36,2 37,2 37,5 37,7
Іспанія 30,5 31,6 32,3 33,0 33,5 33,9
Канада 27,7 28,3 28,8 29,4 29,9 30,4
Аргентина 25,0 27,1 29,0 29,8 30,5 31,1
Колумбія 24,2 26,5 28,6 29,4 30,5 31,3
Таїланд 22,7 24,3 26,0 27,6 29,1 30,6
Польща 22,6 22,9 23,3 23,7 24,0 24,3
ПАР 20,1 22,7 25,0 27,2 29,2 30,9
Всього 2692,9 2892,7 3072,6 3246,3 3419,9 3600,2

Джерело: htp/www.wirtualnemedia.pl/artykul3-miliardy-internautow-w-2015r-polska-w-top25
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10 млн. доларів на рік для компанії середнього розміру. 
Згідно з результатами одного дослідження,  57% перерв і 
аварій у роботі викликані соціальними медіа або переклю-
ченнями між різними незалежними додатками [5, с. 110].

Зростаюча популярність Інтернету і нових форм кому-
нікації відкриває підприємствам і споживачам абсолютно 
нові можливості. Сучасним джерелом інформації про під-
приємство, продукцію або послуги вже є не реклама,  що 
втрачає довіру, а соціальні мережі: форуми (особливо 
тематичні,  порівняльні), блоги, портали тощо. Згідно з 
результатами дослідження, проведеного IAB Europe у 
співпраці з TNS і Google, до 50% українських спожива-
чів перед покупкою продукту в онлайн-магазині шукають 
інформацію про нього в Інтернеті. Таку поведінку при-
йнято називати ROPO (Reasearch On-line, Purchase Off-
line) [5,с. 187]. 

Підприємства використовують можливості, що їм 
пропонує  розвиток соціальних медіа,  для формування 
думки користувачів Інтернету та визначення їх потреб. На 
жаль, не завжди методи  формування думок та вивчення 
потреб, яке здійснюють учасники ринку, є етичними. 

Загальна потреба  використовувати віртуальний про-
стір, можливість вирішувати майже кожну справу через 
Інтернет свідчать про те, що кіберсередовище (якщо воно 
використовується правильно) є джерелом багатьох пере-
ваг для своїх користувачів. Ретельного аналізу, однак, 
вимагають його «темні» сторони і руйнівні впливи на 
особистість. Ми не повинні забувати, що кожен користу-
вач Інтернету (сьогоднішній і майбутній) – це особа, яка 
функціонує  в реальному  світі  та виконує різні соціальні 
ролі: учень, студент, мати, батько, дочка, син, друг, колега, 
член громадської організації і, нарешті, працівник (керів-
ник чи підлеглий).  Турбує ситуація, що останнім часом 
окреслюється тематичною літературою, висновками 
звітів, спостереженнями за реальністю, щодо зміни прі-
оритетів працівників, які функціонують у світі, де домі-
нує Інтернет, який має визначальний вплив на сучасну 
модель управління людьми, на міжособистісні стосунки 
в організаціях, на спосіб спілкування [7; 8]  Кіберпростір 
в окремих випадках і загалом впливає на вартість праці 
окремого працівника та його вимоги й очікування від 
неї. Сучасні технології та демографічні зміни сприяють 
еволюції на рівні реалізації основних професійних  функ-
цій, підвищують ефективність праці, а за рахунок її авто-
матизації  – креативність та інноваційність працівників, 

одночасно змінюючи моделі управління та мотивування 
колективу. Ефекти від цих змін, за прогнозами фахівців, 
ми побачимо через 10–15 років. Підвищення мобільності 
та еластичності в реалізації службових обов’язків, на 
думку респондентів, буде супроводжуватися підвищен-
ням продуктивності (думка 79% респондентів) та дасть 
змогу підвищити їх інноваційність (думка 73% респон-
дентів), але одночасно матиме негативний вплив на без-
пеку даних. За даними опитування, 70% респондентів 
уважають, що автоматизація дасть змогу працівникам 
вирішувати більш складні завдання, реалізуючи їх потен-
ціал повною мірою. Відбудеться зміна пріоритетів. Зросте 
роль компетенцій (думка 42% респондентів), зменшаться 
флуктуації  працівників (думка 39% респондентів), під-
вищиться  індивідуалізація під час виконання покладе-
них функцій (думка 79% респондентів). Це чинники, що 
матимуть пріоритетне значення в майбутньому. Нині най-
більше значення мають ефективність (думка 61% респон-
дентів) та контроль витрат (думка 55% респондентів) [6].

Висновки з проведеного дослідження. Управління в 
XXI ст. базується на здатності справлятися з постійними 
змінами. Проблемою для підприємств  в епоху невизна-
ченості, безсумнівно, також є комунікаційна та інформа-
ційна революція, яка переживає свій підйом, адже нині 
створено простір для діяльності віртуальних організа-
цій та інших непередбачуваних проектів. Нова культура 
участі в мережі є демократичною, споживач і креатор 
міняються ролями, відходячи від ієрархічної, елітарної 
моделі управління. Кількість осіб – користувачів всес-
вітньої мережі Інтернет постійно зростає. Відповідно, 
змінюються пріоритети працівників, які функціонують у 
світі, де домінує Інтернет, і це має визначальний вплив 
на сучасну модель управління людьми, на міжособис-
тісні стосунки в організаціях, на спосіб спілкування між 
ними. Сучасні технології та демографічні зміни сприяють 
еволюції на рівні реалізації основних професійних  функ-
цій. Вони підвищують ефективність праці, а за рахунок 
її автоматизації – креативність та інноваційність праців-
ників, одночасно змінюючи моделі управління та моти-
вування колективу. Ефекти від цих змін за прогнозами 
фахівців ми побачимо впродовж наступних 10–15 років. 
Отже, вже зараз необхідно шукати відповіді на питання, 
які мотиваційні інструменти будуть цінними для пра-
цівника у важко передбачуваному та швидкозмінному 
завтра, а що його буде демотивувати.
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ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО АДАПТОВАНОГО МЕНЕДЖЕРА

Швидкозмінювані умови функціонування організацій вимагають від їх менеджерів функціональної 
адаптованості як сукупності вмінь щодо вирішення нових професійних завдань за допомогою нових методів 
та підходів. У статті представлено авторський погляд щодо необхідності набуття менеджерами сукупності 
якостей та компетенцій, якими він повинен володіти для пристосування до впливу ендогенних та екзогенних 
детермінант. Визначено основні фактори, які зумовлюють індивідуальну реакцію менеджера на умови реалізації 
професійних завдань. Узагальнено теоретико-методичний базис процесу формування функціонально адаптова-
ного менеджера та наведено низку підходів до реалізації цього процесу. На базі моделей Маєрс-Брігс, розкручу-
вання та настанов описаний алгоритм їх імплементації в процес підвищення функціональної адаптованості 
менеджера.

Ключові слова: менеджер, адаптація, функціональна адаптація, індивідуальні зміни, компетенції, стейкхол-
дери.

ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНО АДАПТИРОВАНОГО МЕНЕДЖЕРА 

Овсянюк-Бердадина А.Ф.

Быстроизменяющиеся условия функционирования организаций требуют от их менеджеров функциональ-
ной адаптированности как совокупности умений по решению новых профессиональных задач с помощью новых 
методов и подходов. В статье представлен авторский взгляд о необходимости приобретения менеджерами 
совокупности качеств и компетенций, которыми он должен обладать для приспособления к воздействию эндо-
генных и экзогенных детерминант. Обобщены основные факторы влияния на индивидуальную реакцию менед-
жера на условия реализации профессиональных задач. Подано теоретико-методический базис процесса фор-
мирования функционально адаптированного менеджера и ряд подходов к реализации этого процесса. На базе 
моделей Майерс-Бриггс, раскрутки и установок описан алгоритм их имплементации в процесс повышения функ-
циональной адаптированности менеджера.

Ключевые слова: менеджер, адаптация, функциональная адаптация, индивидуальные изменения, компетен-
ции, стейкхолдеры.

APPROACHES OF FORMATION OF FUNCTIONALLY ADAPTED MANAGER

Ovianiuk-Berdadina O.

Difficult operating conditions of organizations require their managers of functional adaptation as a set of skills for the 
solution of new professional tasks with the help of new methods and approaches. The article substantiates the necessity of 
acquiring by a manager a set of qualities and competencies which he must gain in the process of adaptation to the influ-
ence of endogenous and exogenous determinants. For that purpose, the theoretical and methodological basis of the process 
of formation of a functionally adapted manager is generalized and a number of approaches to the implementation of this 
process are given. Generalized are factors that determine the individual response of the manager to the conditions for the 
implementation of professional tasks are summarized. The theoretical and methodological basis of the process of formation 
of a functionally adapted manager is generalized and a number of approaches to the implementation of this process are 
given. Based on the Maers-Briggs models, promotion and guidance, an algorithm for their implementation is described in 
the process of increasing the manager's functional adaptability.

Keywords: manager, adaptation, functional adaptation, individual changes, competencies, stakeholders.

Постановка проблеми. Прояви динамічного рин-
кового середовища дифузують практично в усі сфери 
суспільного життя, першу симптоматику яких відчува-
ють організації як керовані та водночас керуючі сис-
теми економіки. У приватному секторі це проявляється 
необхідністю постійного пристосування організації до 
вимог стейкхолдерів та загального вектору суспіль-
них запитів. Унаслідок цього організації знаходяться 
в процесі постійних перманентних та радикальних 
змін, шукаючи оптимум власної поведінки у зовнішніх 

умовах їх діяльності. Така парадигма функціонування 
організацій зумовлює необхідність набуття її менедже-
рами специфічних якостей, які, крім ключових когні-
тивних компетенцій, повинні володіти потенційною 
можливістю їх удосконалювати та посилювати про-
явами власних функціональних та особистісних харак-
теристик. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
матика формування, ефективного використання та роз-
витку менеджерів ґрунтовно досліджувалася вченими 
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Т. Білорус [4], О. Гришновою [5], С. Ковальовим [9], 
О. Кузьміним [7] та ін. Серед зарубіжних учених, які 
приділяли увагу дослідженню алгоритмів індивідуаль-
них змін менеджерів слід зазначити М. Армстронга 
[2], І. Адізеза [1], Р. Белбіна [3], Д. Майстера [8] та ін. 
Однак постійна змінюваність екзогенних та ендоген-
них параметрів функціонування організацій вимагає 
постійного пошуку науково-прикладних засад удоско-
налення механізму розвитку менеджерів як ключового 
елементу управління організацією. Це вказує на необ-
хідність дослідження цієї тематики та її прагматичну 
актуальність. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження 
сучасних підходів до формування функціонально адап-
тованого менеджера, змістове наповнення яких син-
тезує організаційний, управлінський інструментарій з 
урахуванням психологічних підходів до коригування 
поведінки індивідів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Адап-
тація як дефініційна категорія означає здатність при-
стосовуватися до умов зовнішнього середовища. Кінце-
вим ефектом адаптації є підвищення стійкості системи 
до факторів зовнішнього середовища. У такому контек-
сті адаптація менеджера проявлятиметься як ефектив-
ний, адекватний, реактивний чи проактивний процес 
пристосування менеджера до впливу різних факторів 
функціонування організації, де він здійснює власну 
діяльність. 

Функціональна адаптація менеджера реалізується 
через уміння вирішувати нові професійні завдання 
за допомогою принципово нових методів, підходів та 
засобів у нових умовах діяльності організації. У цьому 
процесі пріоритетної ваги набувають власна орієнтація 
на розвиток та особистісні зміни. 

У цьому напрямі Е. Кемерон та М. Грін виділяють 
п'ять факторів, які зумовлюють індивідуальну реак-
цію менеджера до нових умов реалізації професійних 
завдань. 

1. Джерела виникнення змін. Залежно від джерел 
виникнення змін зумовлюється поведінка менеджера та 
працівників у їх реалізації. Джерелами змін є зовнішні, 
внутрішні, еволюційні, революційні, щоденні, однора-
зові, поверхневі та глибокі.

2. Наслідки адаптації. Результативність адаптації 
залежить від переваг, що отримують конкретні групи 
стейкхолдерів організації (співробітники, клієнти, сус-
пільство у цілому, акціонери чи інші суспільні групи). 

3. Історія розвитку організації, котра засвідчує 
позитивний чи негативний досвід попередніх змін.

4. Тип особистості. Реакція на зміни значною мірою 
визначається особистими психоемоційними характе-
ристиками, а також наявною владою, положенням в 
організації чи у суспільстві у цілому. 

5. Особиста історія, яка проявляється як особиста 
реакція на необхідність адаптації, залежить від рівня 
знань, досвіду, етапу кар’єри особи, яка є безпосеред-
нім або опосередкованим об’єктом змін [6]. 

Таким чином, у функціональній адаптації мене-
джера проявляються дві антогоністичні особливості. 
З одного боку, існує необхідність змін функціональних 
обов'язків, а з іншого – потреба збереження динаміч-
ної рівноваги менеджера як особистості. Це окреслює 
принципову необхідність застосування психологічних 
підходів для досягнення балансу цих двох груп потреб.

Для вирішення цієї проблеми всесвітньо відомий 
коуч-менеджер Д. Майстер виокремлює дві характе-
ристики працівників [8]. Перша характеристика врахо-
вує час, на який орієнтуються працівники під час вико-
нання своїх професійних обов’язків. Такі працівники 
націлені на майбутнє й готові відтермінувати задово-
лення поточних власних потреб. Друга характеристика 
працівників ураховує їх відношення до колективної 
діяльності. Об’єднуючи ці дві характеристики, Д. Май-
стер визначає чотири види працівників:

– працівник-одинак, який цінує незалежність, не 
бажає здійснювати будь-які інвестиції в майбутнє та 
окреслює власним пріоритетом свою здатність прино-
сити щоденну користь;

– працівник, що надає перевагу колективній праці, 
однак не бажає відтермінувати задоволення власних 
потреб;

– відносно незалежний працівник, який зацікавле-
ний вкладати ресурси в майбутнє задля нових досягнень;

– працівник колективу, який має достатньо тер-
піння і цілеспрямованості, щоб допомогти організації 
досягати успіху в майбутньому. 

Визначити, до якого типу належить працівник, 
можна за допомогою двох питань:

– якою хотів би працівник бачити систему винаго-
род в організації (врахування індивідуальної ефектив-
ності працівника чи загальної ефективності підрозділу, 
команди);

– чи зацікавлений працівник в інвестиціях органі-
зації в її майбутнє, якщо це зумовить зниження його 
поточного доходу.

Для об’єктивного визначення типу працівника, 
доцільним є проведення анонімного опитування праців-
ників для подачі ними характеристики на своїх колег. На 
основі отриманих результатів можна прогнозувати мож-
ливість реалізації змін та коригувати їх реалізацію. 

Процес формування функціонально адаптованого 
менеджера повинен передбачати використання соці-
ально-психологічного інструментарію шляхом подо-
лання негативних проявiв темпераменту керованою 
позитивною поведінкою, оскільки в аспекті управління 
організацією саме ці чинники провокують низку нега-
тивних тенденцій.

Пристосування темпераменту до вимог професійної 
діяльності можливе через тренування власних харак-
теристик менеджера. І хоча темперамент належить до 
стiйких психологiчних властивостей особистостi, це не 
означає, що він не пiддається коригуванню. При цьому 
варто зазначити, що прояв темпераменту залежить вiд 
загальної культури особистості, яку можливо та необ-
хідно постійно підвищувати. 

Унiверсальним процесом пристосування тем-
пераменту в процесі адаптації є формування 
iндивiдуального стилю менеджера як системи окре-
мих прийомiв та інструментів виконання професій-
них обов'язків. Передумовою його набуття є стiйкi 
iндивiдуальнi особливостi реалізації менеджером 
вiдчуттів, пам’ятi, уяви через знання і професійний 
досвiд, сукупність яких становить професiйне сприй-
няття. Посилення професійного сприйняття може від-
буватися через набуття менеджером таких якостей, як:

– рефлексивнiсть як здатнiсть моделювати пове-
дінку партнера, передбачати можливi його ходи i впли-
вати на нього;
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– інтуїтивнiсть як реалізована можливість швидко 
знаходити потрiбнi рiшення, зменшувати лаг часу їх 
прийняття на основi професiйного досвiду та компе-
тенцій; 

– імовiрне прогнозування як здатнiсть приймати 
рiшення з урахуванням ступеня ймовiрностi очiкуваних 
результатів.

Таким чином, потенційна функціональна адапто-
ваність менеджера визначається тим, на що спрямо-
вана його професійна дiяльнiсть, які цiлі та потреби 
його мотивують, які iдеали та переконання є наріжним 
каменем його поведiнки. 

Для підвищення мотивації менеджера до набуття 
нових функціональних характеристик доцільним до 
застосування є метод розкрутки, запропонований 
російським науковцем С. Ковальовим. Він обґрун-
товує, що люди не досягають мети через три основні 
причини:

– ціль не має мотивуючої сили, оскільки не має 
суттєвої ваги;

– досягнення цілі є бажаним, однак є неможливим 
через незначні перепони та умовності;

– ціль є мотивованою, однак її досягнення є немож-
ливим через відсутність алгоритму її досягнення [9]. 

Для цього доцільною до використання є техніка роз-
кручування, яка зумовлює свідомий рух людини в бік 
змін. Так зване розкручування вверх використовується, 
коли ціль не має суттєвої ваги і дає змогу підвищити 
мотивацію до змін через пошук більш важливих для 
людини цінностей за допомогою розширення погляду 
на проблему. Для цього менеджер для себе повинен 
дати відповіді на питання щодо мети та вагомості реа-
лізації змін власної поведінки.

Розкручування вниз використовується, коли ціль 
щодо набуття нових професійних характеристик 
менеджером є досить складною та допомагає визна-
чити конкретні способи досягнення цілі за допомо-
гою деталізації і конкретизації. Розкручування вбік 
є необхідним, коли ціль не має чіткого алгоритму 
вирішення. У цьому разі доцільним є пошук аналогів 
вирішення наявних проблем, що дає змогу подиви-
тися на проблему під іншим кутом зору та збільшити 
емоційну зацікавленість менеджера щодо вирішення 
проблеми. Типовими питаннями при цьому є: на яку 
проблему схожа наявна, які є приклади вирішення 
типових проблем. 

Оскільки психотипи менеджерів як особистостей 
є різними, підходи до формування їх функціональної 
адаптації повинні диференціюватися. У цьому напрямі 
доцільною для практичного застосування є типологія 
Майерс-Бріггс, яка базується на наукових розробках 
швейцарського психоаналітика Карла Юнга та харак-
теризує особистість через такі характеристики:

 1. Джерела енергії. За екстраверсії джерелами 
творчої енергії є зовнішній світ, завдання та об’єкти, за 
інтроверсії – внутрішній світ, почуття й думки. 

2. Способи отримання інформації. За екстравер-
сії інформація менеджером сприймається на основі 
реальних подій та досвіду у минулому, за інтроверсії – 
окреслення можливостей у майбутньому. 

3. Способи прийняття рішень. За екстраверсії 
рішення приймаються логічно та об’єктивно, за інтро-
версії переважає психоемоційне судження на основі 
особистих цінностей.

4. Стиль життя. За екстраверсії особистість прагне 
до визначеності та впорядкованості, за інтроверсії – 
до гнучкого вирішення ситуацій, за якого існує безліч 
варіантів вибору [6].

Враховуючи ці характеристики, можна значною 
мірою підвищити ефективність роботи менеджера, 
оскільки, знаючи свій особистий психотип чи своїх 
працівників, можна визначити раціональний порядок 
реалізації управлінських рішень. Для цього психотипи 
об’єднуються у чотири групи.

Для інтроверта, що надає перевагу відчуттям, най-
кращим алгоритмом упровадження індивідуальних змін 
буде зміна лише тих об’єктів, які об’єктивно вимагають 
змін. Для інтроверта, котрий надає перевагу інтуїції та 
створює концепції, що відображають реальний стан 
речей, доцільно залучати для створення програми дій 
із реалізації змін, оскільки вони дуже точно відчувають 
зв’язки між усіма можливими елементами. Екстраверти, 
що надають перевагу відчуттям та мають достатньо 
ентузіазму для реалізації задуманого, люблять активно 
експериментувати, а тому їх доцільно залучати до без-
посередньої реалізації змін, що передбачатиме реаліза-
цію ними практичних кроків і дій. Четвертою групою 
є екстраверти, що надають перевагу інтуїції та опану-
ванню нових сфер діяльності. Цих працівників доцільно 
залучати як до створення, так і до реалізації програми 
дій з упровадження змін в організації. 

У напрямі досягнення функціональної адаптова-
ності менеджера до нової парадигми реалізації ним 
професійної діяльності вагомою перешкодою може 
стати неконгруентність, тобто неспівпадання свідомого 
та несвідомого власного цілепокладання. Тобто якщо 
особистість відчуває, думає, говорить і робить одне й 
те ж, то таку особистість можна назвати конгруентною. 
Але дуже часто менеджери надто переймаються тим, 
що оточуючі будуть думати про них, а тому видають 
бажане за дійсне. Для нівелювання вищезазначеного 
психологічного прояву менеджери під час формування 
коротко- та довгострокових цілей власного професій-
ного розвитку повинні чітко усвідомити їх бажаність, 
мати переконання в реальності та етичному характері 
їх досягнення та впевненість у власному потенціалі.

Універсальним шляхом пристосування темпераменту 
до вимог діяльності є формування індивідуального стилю 
як системи прийомів і способів дій, що притаманні інди-
віду і доцільні для досягнення успішного результату, який 
формується в процесі навчання і виховання. 

Серед професійно важливих якостей функціо-
нально адаптованого менеджера є його професійне 
сприйняття. Професійне сприйняття є вмінням реагу-
вати на явища навколишнього середовища опосередко-
вано, через знання, досвід і професійний інтерес. Добре 
розвинуте професійне сприймання дає можливість 
бачити глибше і ширше, реагувати не тільки головне, 
а й на деталі. Щоб реалізовувати власні функціональні 
навички, менеджеру необхідно вміти ідентифіковувати 
різноманітні типи поведінки працівників, їх характери, 
враховуючи при цьому вплив щодо сприйняття психо-
логічних настанов. У цьому контексті настанова роз-
глядається як неусвідомлений особистістю стан готов-
ності до певної діяльності, за допомогою якої може 
бути задоволена та чи інша потреба.

Проблему настанови розробили психолог Д. Узна-
дзе із співробітниками. На їхню думку, у структурі 



–107–

Інтелект ХХІ № 4 ‘2017 БІЗНЕС ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ

особистості в результаті багаторазових повторень 
настановчих ситуацій поступово складається низка 
передумов, які непомітно для людини визначають 
її життєву позицію у низці випадків [10]. Так, наста-
новою пояснюється у ділових людей ставлення до 
бухгалтерів як до людей черствих і педантичних, до 
вчених – як до розсіяних і непрактичних, до праців-
ників торгівлі – як до людей хитрих, що не цураються 
жодних засобів для досягнення вигоди. Ці настанови 
є результатом поспішних, недостатньо обґрунтованих 
висновків із деяких фактів особистого досвіду людей 
або результатом некритичного засвоєння стереотипів 
мислення, прийнятих у певній суспільній групі. Стере-
отипи, як правило, засвоюються людьми під впливом 
соціального оточення. Наприклад, створені у підлеглих 
настанови виконують насамперед функцію фільтра 
інформації, що йде від їх менеджера. 

Для посилення власної або командної функціональ-
ної адаптації менеджерів необхідно враховувати такі 
передумови змін:

– обґрунтована історія причин та наслідків змін, 
тобто менеджер повинен розуміти їх зміст та прагма-
тичну необхідність; 

– посилення механізмів змін, тобто система вну-
трішньоорганізаційного менеджменту через мотива-

цію та контроль повинна стимулювати менеджерів до 
набуття нових функціональних навичок;

– набуття нових компетенцій через навчання в 
організації та самоосвіта;

– моделювання нової поведінки, зокрема через 
копіювання поведінки лідерів та інших успішних мене-
джерів.

Висновки з проведеного дослідження. Професійна 
діяльність менеджера не є сталою за суттю своєї реа-
лізації, а тому вимагає постійного пристосування до 
вимог внутрішнього та зовнішнього середовища функ-
ціонування організації, де він реалізує свій фах. Процес 
формування функціональної адаптованості менеджера 
є перманентним за своєю суттю і повинен включати 
вдосконалення індивідуально-психологічних, комуні-
кативно-креативних, професійно-ділових та соціальних 
компонентів. Таким чином, для підвищення ефектив-
ності роботи менеджера необхідним є реалізація комп-
лексу управлінських впливів, що спрямовані на набуття 
ними вищезазначених якостей. Різновекторність окрес-
леної тематики визначає необхідність подальших нау-
кових пошуків доцільних алгоритмів зміни поведінки 
менеджерів для набуття ними повного комплексу про-
фесійних та конгнітивних компетенцій для високоякіс-
ного виконання професійних завдань. 
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МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ  
ОЩАДЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА: СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ

Розроблено модель розвитку організації обліку на основі концепції ощадливого виробництва, що включає такі 
елементи: філософію ощадливості в обліку; класифікацію втрат облікової системи; методи ощадливого вироб-
ництва; ощадливі показники; ощадливу звітність. Виходячи із запропонованої моделі, найважливішу роль у 
підвищенні якості організації обліку на підприємстві займає впровадження філософії ощадливості в діяльність 
усіх суб’єктів ведення обліку, що передбачає необхідність здійснення своєї діяльності шляхом постійного вдоско-
налення в напрямі зменшення витрат на ведення обліку, зменшення помилок, дефектів та викривлень в обліковій 
інформації, що надається у вигляді бухгалтерської звітності суб’єктам прийняття рішень. Виділено основні 
групи підходів до формування ощадливої звітності: формування оперативної ощадливої звітності, формування 
звіту про доходи в розрізі потоків цінності. Розроблено узагальнюючу модель звіту про доходи в розрізі потоків 
цінності, що може використовуватися для аналізу облікового процесу як потоку створення цінності.

Ключові слова: якість облікової інформації, організація обліку, ощадливе виробництво, ощадливий облік, 
потік цінності.

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ  
БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА: СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ

Плахтий Т.Ф.

Разработана модель развития организации учета на основе концепции бережливого производства, вклю-
чающая следующие элементы: философию бережливости в учете; классификацию потерь учетной системы; 
методы бережливого производства; экономные показатели; экономную отчетность. Исходя из предложенной 
модели, важнейшую роль в повышении качества организации учета на предприятии занимает внедрение фило-
софии бережливости в деятельность всех субъектов ведения учета, предусматривает необходимость осущест-
вления своей деятельности путем постоянного совершенствования в направлении уменьшения расходов на 
ведение учета, уменьшение ошибок, дефектов и искажений в учетной информации, предоставляемой в виде бух-
галтерской отчетности субъектам принятия решений. Выделены основные группы подходов к формированию 
экономной отчетности: формирование оперативной экономной отчетности, формирование отчета о доходах 
в разрезе потоков ценности. Разработана обобщающая модель отчета о доходах в разрезе потоков ценности, 
которая может использоваться для анализа учетного процесса как потока создания ценности.

Ключевые слова: качество учетной информации, организация учета, бережливое производство, экономный 
учет, поток ценности.

MODEL OF ACCOUNTING ORGANIZATION DEVELOPMENT  
BASED ON THE CONCEPT OF LEAN PRODUCTION: STRUCTURAL ANALYSIS

Plakhtii T.

The model of accounting organization development is developed on the basis of the concept of lean production, which 
includes the following elements: the philosophy of thrift in accounting; classification of losses of the accounting system; 
methods of lean production; lean indicators; lean reporting. Following the proposed model, the most important role in 
improving the quality of accounting organization at the enterprise is occupied by the introduction of the philosophy of 
thrift in the activities of all subjects of accounting, which implies the need to implement their activities through continuous 
improvement in order to reduce the cost of accounting, reduce errors, defects and distortions in accounting information 
provided in the form of financial statements to the subjects of decision-making. Basic groups of approaches to formation of 
lean reporting are identified, namely formation of operative lean reporting; formation of the income statement in terms of 
value flows. A generalized model of the income statement in terms of value flows that can be used to analyze the accounting 
process as a flow of value creation is developed.

Keywords: quality of accounting information, organization of accounting, cost-effective production, saving accounting, 
flow of value.

Постановка проблеми. В умовах сьогодення 
дослідники виділяють цілу низку недоліків чинної 
облікової системи, які також можна розглядати як 

причини виникнення і розвитку ощадливого обліку. 
Однією з таких основних причин є те, що облікові сис-
теми не задовольняють потреби ощадливого виробни-
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цтва, оскільки є застарілими відносно потреб суб’єктів 
ощадливого управління, не враховують особливостей 
даної концепції та є досить заплутаними і неефектив-
ними. Зокрема, класична облікова модель розроблена 
під потреби масового виробництва та не враховує осо-
бливостей функціонування ощадливих підприємств, 
які працюють лише на основі врахування запитів спо-
живачів. Ураховуючи функціональну роль бухгалтер-
ського обліку відносно системи управління підприєм-
ства, можна констатувати, що виникнення ощадливого 
обліку є закономірним явищем, оскільки є відповідною 
реакцією на виникнення нових інформаційних запитів 
із боку суб’єктів ощадливого управління підприєм-
ством. Для підвищення адекватності облікової системи 
потребам суб’єктів ощадливого управління необхід-
ним є обґрунтування загальних напрямів її трансфор-
мації і подальшого розвитку в організаційному аспекті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням розроблення наукових засад організації обліку та 
формування шляхів її подальшого розвитку на основі 
використання концепції ощадливого виробництва 
присвячено дослідження С.Г. Авруцької, Б. Баггаллі, 
С. Вафаа, І.Л. Грабчук, Дж. Каннінгем, Ю.Н. Каткова, 
І.В. Колоса, А.Д. Копилової, О.І. Костюкової, Дж. Лай-
кера, Г.І. Ляхович, Д. Майера, Б. Маскелла, Г.М. Ску-
даря, К.В. Троєльникової, З. Ханафі, Т.Є. Хмельової.

Постановка завдання. Основною метою статті є 
розроблення та обґрунтування структурних елементів 
моделі розвитку організації обліку на основі концепції 
ощадливого виробництва.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Загальна модель розвитку організації обліку на основі 
використання концепції ощадливого виробництва 
може бути представлена так (рис. 1).

Основним завданням побудови й обґрунтування 
даної моделі (рис. 1) є своєчасне задоволення обліко-
вою інформацією суб’єктів ощадливого управління в 
тих обсягах і розрізах, яких вони потребують, і за тією 
вартістю, яку підприємство готове сплатити для задо-
волення їх потреб.

Виходячи із запропонованої моделі, найважливішу 
роль у підвищенні якості організації обліку на підпри-
ємстві відіграє впровадження філософії ощадливості 
в діяльність усіх суб’єктів ведення обліку, що перед-
бачає необхідність здійснення своєї діяльності шля-
хом постійного вдосконалення в напрямі зменшення 
витрат на ведення обліку, зменшення помилок, дефек-
тів та викривлень в обліковій інформації, що надається 
у вигляді бухгалтерської звітності суб’єктам прийняття 
рішень. Відповідно, запровадження філософії ощадли-
вості передбачає неухильне дотримання всіма праців-
никами бухгалтерської служби керівних ідей (напри-
клад, «Кайдзен», що передбачає ретельне, постійне 
та послідовне уникнення втрат облікового процесу), 
принципів (настановчих засад щодо реалізації ідей в 
облікову практику) і окремих методичних інструментів 
ощадливого виробництва (картування потоку цінності, 
5С, витягаюче поточне виробництво, SMED, PM, JIT 
та ін.).

Зацікавленість працівників бухгалтерської служби 
у використанні філософії ощадливості обґрунтову-
ється такими перевагами:

– загальним підвищенням конкурентоспромож-
ності підприємства, що забезпечується в результаті 
запровадження концепції ощадливості в діяльності 
підприємства, значно підвищує ймовірність збере-
ження робочих місць за працівниками бухгалтерської 
служби;

– створенням кращих умов праці в бухгалтерській 
службі;

– забезпеченням ощадливої організації праці бух-
галтерів, що дає змогу зменшити втрати облікової сис-
теми та у цілому покращує їх працездатність;

– формуванням системи мотивації та заохочення 
працівників бухгалтерської служби в процесі пошуку 
більш досконалих методів здійснення облікових про-
цедур.

Застосування філософії ощадливості в контексті 
облікової системи підприємства передбачає організа-
цію її діяльності як потоку створення цінності, іден-

Рис. 1. Загальна модель розвитку організації обліку  
на основі концепції ощадливого виробництва
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тифікацію та обґрунтування потреб користувачів облі-
кової інформації, встановлення ролі бухгалтерського 
обліку для суспільства у цілому, оскільки в контексті 
комунікаційного підходу до розуміння якості облікової 
інформації саме її користувачі визначають її рівень, 
унаслідок чого прагнення до задоволення потреб 
користувачів в обліковій інформації є основною пере-
думовою для подальшого розвитку працівників бух-
галтерської служби та облікових процедур, що здій-
снюються на підприємстві.

Суб’єкти управління, що використовують облікову 
інформацію, постійно вдосконалюють підходи, моделі 
та системи прийняття рішень, що обґрунтовується 
значним зростанням обсягів доступної внутрішньої 
та зовнішньої інформації, вдосконаленням засобів її 
обробки, а також ускладненням ринкового конкурент-
ного середовища. Це призводить до постійної зміни їх 
потреб в обліковій інформації, що зумовлює необхід-
ність адаптування до таких змін шляхом удосконалення 
системи організації обліку на підприємстві. У рамках 
концепції ощадливого виробництва це здійснюється 
шляхом виключення з облікового процесу різних видів 
утрат, що не забезпечують підвищення якості облікової 
інформації, а навпаки, віддаляють показники цінності 
облікової інформації від параметрів, що відповідають 
запитам її користувачів. Згідно з концепцією ощадли-
вого виробництва, рівень адаптивності облікової сис-
теми потребам користувачів визначається обсягами 
наявних утрат облікової системи, чим їх менше, тим 
вищим є рівень її адаптованості.

Втрати облікової системи є визначальним об’єктом 
концепції ощадливого виробництва, що застосовується 
для підвищення організації обліку на підприємстві 
й яка спрямована на їх ідентифікацію і класифіка-
цію, виявлення причин їх виникнення і пошук шляхів 
їх усунення. Виходячи з розуміння сутності роботи 
бухгалтерів, що створює цінність облікової інформа-
ції, можна виділити два її основні види: робота, що 
створює (підвищує) цінність облікової інформації 
для користувачів; робота, що не створює (підвищує) 
цінність облікової інформації для користувачів. Саме 
другий вид робіт, що не створює (підвищує) цінність, 
але під час здійснення яких відбувається споживання 
різних видів ресурсів (фінансових, матеріальних, нема-
теріальних, трудових та ін.), слід розуміти як утрати 
облікової системи.

Можна виділити три основні рівні втрат облікової 
системи підприємства:

1. Всі види робіт, які є зайвими або небажаними під 
час виконання облікових процедур (очікування праців-
ників бухгалтерської служби, пошук даних та їх носіїв 
(первинних документів), дублювання господарських 
операцій, неефективне ергономічне забезпечення, нее-
фективна мережева взаємодія між працівниками бух-
галтерської служби або між її окремими підрозділами, 
браковані (неправильно заповнені або складені) пер-
винні документи, облікові регістри та бухгалтерська 
звітність та ін.). Такі види втрат досить легко ідентифі-
кувати в результаті аналізу діяльності бухгалтерської 
служби або внаслідок аналізу якості кінцевого облі-
ково-інформаційного продукту, що формується систе-
мою обліку підприємства.

2. Ті види робіт, які складаються лише з утрат, 
але мають виконуватися через наявність тих або 

інших причин (вмикання/вимикання комп’ютерів та 
периферійних пристроїв, авторизація під час входу в 
комп’ютеризовану облікову систему підприємства, очі-
кування під час проведення первинних документів або 
господарських операцій у системі, обробка первинних 
документів у паперовому вигляді, передача первинних 
документів аутсорсинговій фірмі та ін.). Ці втрати є 
прихованими, вони відбуваються під час здійснення 
операцій у рамках прийнятих методик або техноло-
гій обробки даних та інформації. Їх можна уникнути в 
разі вдосконалення таких методик і технологій або за 
умови зміни умов функціонування облікової системи 
підприємства (повна комп’ютеризація діяльності всіх 
контрагентів підприємства (постачальників, покупців, 
інвесторів, позичальників та ін.) тощо).

3. Втрати, що зумовлені особливостями технічного 
та програмного забезпечення, яке використовується в 
процесі функціонування облікової системи (витрати на 
цілодобову роботу серверів, де розміщені облікові бази 
даних, та витрати на засоби їх безперебійного жив-
лення, невикористання всіх модулів та можливостей 
установленого бухгалтерського програмного забезпе-
чення та ін.).

Детальну характеристику втрат системи обліку 
наведено в табл. 1.

Виділені втрати системи обліку, згідно з концепцією 
ощадливого виробництва (табл. 1), переважно стосу-
ються технічного (вибір оптимальної форми обліку 
та її окремих елементів) та організаційного (організа-
ції роботи облікового апарату) складників організації 
обліку на підприємстві, внаслідок чого шляхи їх усу-
нення слід розглядати як напрями підвищення ефек-
тивності реалізації відповідних складників.

Методи ощадливого виробництва. Дослідниками 
у сфері теорії ощадливого виробництва виділяється 
значна кількість методів, інструментів та засобів, які 
можуть застосовуватися для забезпечення практичного 
впровадження концепції ощадливості. При цьому серед 
учених відсутня єдність стосовно їх чітко визначеного 
переліку, оскільки значна кількість методів управління 
або інструментів управлінського обліку своєю осно-
вною метою теж мають підвищення ефективності 
управління господарськими процесами на основі 
застосування концепції ощадливості. Це дає змогу кон-
статувати, що інструментарій концепції ощадливого 
виробництва перебуває в процесі свого розвитку та 
вдосконалюється шляхом інтеграції з іншими управ-
лінськими та обліковими інструментами.

У цілому застосування методів ощадливого вироб-
ництва стосовно системи бухгалтерського обліку дає 
змогу трансформувати базові основи її організації 
шляхом структурного перерозподілу видів робіт, що 
виконуються працівниками бухгалтерської служби. 
Нині більшість бухгалтерських процедур має висо-
кий ступінь рутинної роботи та низький ступінь ана-
літичного опрацювання. Для вирішення цієї проблеми 
можуть бути застосовані методи ощадливості, внаслі-
док чого менше часу буде витрачатися на ті види робіт, 
що не створюють цінність, і більше часу приділяти-
меться аналітичній роботі, яка забезпечує підвищення 
цінності облікової інформації, що використовується 
користувачами для прийняття рішень. Відповідно, 
застосування методів ощадливого виробництва в дов-
гостроковій перспективі дає змогу трансформувати 
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Таблиця 1. Втрати системи обліку згідно з концепцією ощадливого виробництва
Вид втрат Характеристика

Перевироб-ництво  
облікової інформації

Збір та обробка облікових даних у регістрах накопичення в такій кількості, що є непотрібною 
для здійснення наступних облікових процесів. Генерування облікової інформації в більшій 
кількості, ніж це потрібно її користувачам, а також надання її раніше, ніж це їм потрібно. Це 
стосується як безпосередньо кількості бухгалтерських звітів, які надаються користувачам для 
прийняття рішень, так і обсягу показників, які розкриваються в таких звітах, а також рівня 
агрегації показників у звітах. Друк і поширення надлишкової кількості копій звітів у паперовій 
формі. Формування надмірної кількості бухгалтерських звітів або окремих показників, які не 
використовуються суб’єктами прийняття рішень, призводить до зайвого витрачання робочого 
часу працівників бухгалтерської служби та породжує виникнення інших витрат (витрати на збір 
даних для звітів/показників та їх обробку, витрати на передачу та оприлюднення звітів/показни-
ків, витрати на формування надлишкового сховища даних тощо)

Очікування (втрати часу)

Працівники бухгалтерської служби, які очікують надходження або затвердження первинних 
документів, очікують на можливість доступу або безпосередньої роботи в комп’ютерній системі 
бухгалтерського обліку (наприклад, через її блокування головним бухгалтером під час форму-
вання фінансових результатів або виправлення метаданих), або просто не працюють унаслідок 
технічних або програмних збоїв у роботі облікової системи підприємства, що можуть бути 
викликані впливом низки внутрішніх або зовнішніх загроз

Зайве переміщення  
облікових даних  
та інформації

Непотрібний рух облікових даних (первинних документів) між працівниками бухгалтерської 
служби підприємства та сформованих бухгалтерських звітів перед тим, як вони потраплять 
до кінцевого користувача облікової інформації. Виникає в результаті недосконалого розподілу 
обов’язків між працівниками або окремими підрозділами підприємства та через недоліки під 
час формування або за повної відсутності графіку документообігу

Зайва або неправильна 
обробка облікових даних 
та інформації

Непотрібні операції під час обробки первинних документів можуть виникати у разі неповного 
або неправильного налагодження комп’ютерної системи бухгалтерського обліку, внаслідок чого 
під час формування господарських операцій  працівники бухгалтерської служби можуть вико-
нувати низку зайвих дій. Наприклад, під час ведення господарських операцій у ручному режимі 
вони мають здійснювати групування документів, їх таксування та контирування, що в умовах 
сучасного рівня розвитку облікових інформаційних систем є порушенням нормальної роботи. 
Під час використання системи електронного документообігу причинами неправильної обробки 
можуть бути помилки налаштування криптографії, одержання унікального ідентифікатора, фор-
мування і відправки електронного документу, одержання й обробки електронного документу

Надлишок  
облікових даних

Надлишок реквізитів первинних документів, властивостей окремих об’єктів та їх надмірна 
деталізація збільшують час на їх обробку в інформаційній системі та час на формування 
бухгалтерських звітів. Під час формування багаторівневих аналітичних звітів у сучасних 
комп’ютерних облікових системах слід використовувати механізми фільтрації та розширені 
опції налаштування системи звітів, що вступає в суперечність із філософією концепції ощадли-
вості, згідно з якою звіти мають бути простими, зрозумілими і формуватися без використання 
особливих навичок користувачів

Зайві рухи бухгалтерів

Всі рухи, які доводиться робити працівникам бухгалтерської служби в процесі виконання поса-
дових обов’язків, але які не додають цінності: вхід у комп’ютеризовану облікову систему під-
приємства, переключання програм та їх модулів, пошук первинних документів, на основі яких 
уводяться господарські операції, їх ручне введення, додаткові кліки або натискання клавіш, 
налаштування механізму формування бухгалтерських звітів, видалення записів у системі тощо

Дефекти облікової  
інформації

Формування неправдивих, фальсифікованих первинних документів на основі шахрайських 
фактів господарського життя або формування шахрайських господарських операцій на основі 
реальних або шахрайських фактів господарського життя призводить до формування бухгалтер-
ських звітів, інформація в яких не відповідає господарській реальності підприємства. Для усу-
нення подібних дефектів або їх попередження залучаються аудитори, за результатами перевірки 
яких може здійснюватися виправлення помилок, що призводить до втрати часу та фінансових 
ресурсів. Одним із дефектів також є несвоєчасне формування бухгалтерських звітів, свідченням 
чого є пропущення термінів їх формування та подачі суб’єктам прийняття рішень

Нереалізований творчий 
потенціал бухгалтерів

Неналежне використання можливостей, досвіду та навичок працівників бухгалтерської служби 
підприємства для більш ефективного виконання покладених на них посадових завдань та 
обов’язків. Проявляється в нездатності приймати самостійні рішення в процесі реалізації профе-
сійного судження бухгалтера, формування і реалізації облікової політики підприємства, вирішення 
нестандартних облікових ситуацій. Відсутність повноцінної професійної підготовки працівників 
бухгалтерської служби та примушування до виконання некваліфікованих завдань є однією з осно-
вних причин утрати часу на їх виконання, що впливає на якість облікової інформації

що чітко характеризуватимуть діяльність підприєм-
ства в контексті мінімізації втрат, які виникають у 
процесі формування облікової інформації (втрат сис-
теми обліку). Такі показники за змістом відрізняються 
від звичайних аналітичних показників, що використо-
вуються в традиційних організаційно-управлінських 
системах, а їх визначальною рисою є оперативність 
розрахунку, що дає змогу забезпечити постійне і без-
перервне вдосконалення бізнес-процесів підприєм-

структуру облікових робіт шляхом скорочення вико-
ристання часу на облікові процедури та надлишкові 
операції, а переважна увага працівників бухгалтерської 
служби при цьому має приділятися аналізу операцій та 
консультуванню суб’єктів реалізації концепції ощадли-
вого виробництва.

Для здійснення управління підприємством на заса-
дах концепції ощадливості, зокрема, організації облі-
кової системи, слід запровадити систему показників, 
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ства, підвищує ефективність системи оперативного 
контролю.

Порівняно з традиційними аналітичними показни-
ками, які формуються на основі даних фінансового та 
управлінського обліку, ощадливих показників існує 
значно менша кількість через набагато меншу кіль-
кість інформації, що надається системою ощадливого 
обліку. Вони є досить вузькоспеціалізованими, що 
обмежує можливість їх застосування іншими користу-
вачами, оскільки спрямовані на формування інформа-
ційної підтримки діяльності суб’єктів, відповідальних 
за досягнення підприємством ощадливих цілей. Окрім 
цього, в систему ощадливих показників досить часто 
включаються нефінансові показники, які характери-
зують якісні аспекти запровадження концепції ощад-
ливості, оскільки фінансові показники, необхідні для 
аналізу ефективності lean-перетворень на підприємстві, 
не завжди можуть бути розраховані через наявні обме-
ження конвенційної системи бухгалтерського обліку.

В результаті аналізу ощадливих показників щодо 
матеріальних бізнес-процесів запропоновано викорис-
товувати в діяльності підприємств такі показники, які 
сприяють підвищенню ефективності функціонування 
системи організації бухгалтерського обліку, що побу-
дована на основі використання концепції ощадливого 
виробництва (табл. 2).

Виділені ощадливі показники (табл. 2) мають бути 
узгоджені з параметрами створення, обробки та пере-

дачі до архіву документів/звітів, що затверджено в гра-
фіку документообігу/формування звітів підприємства. 
Їх використання в практичній діяльності підприємств 
дає змогу мотивувати працівників бухгалтерської 
служби або виробничого осередку до досягнення цілей 
і завдань функціонування облікової системи підприєм-
ства, в основі якої покладено концепцію ощадливості, 
а також стимулювати подальші lean-перетворення 
на підприємстві на основі використання відповідних 
інструментів для усунення втрат облікової системи.

Вищенаведені показники можуть бути доповнені 
іншими ощадливими показниками на конкретному 
підприємстві, що залежить від наявного техніко-тех-
нологічного та організаційного забезпечення обліко-
вої системи підприємства та обраної стратегії подаль-
шого розвитку, оскільки ощадливі показники також 
застосовуються як для розроблення нових стратегій, 
так і для аналізу успішності ефективної реалізації 
наявної стратегії.

Необхідність у формуванні ощадливих звітів вини-
кла внаслідок неможливості конвенційної облікової 
системи забезпечити надання облікової інформації, 
яка б сприяла ефективному запровадженню концеп-
ції ощадливого виробництва та її подальшого вико-
ристання. Так, на думку Т.Є. Хмельової, традиційна 
звітність зазвичай відображає продуктивність праці, 
завантаженість обладнання, поглинання прикладних 
витрат і стає доступною співробітникам в кінці місяця. 

Таблиця 2. Ощадливі показники функціонування облікової системи підприємства

Назва показника Порядок розрахунку 
показника Характеристика показника

Роль показника в 
контексті концепції 

ощадливості
Своєчасна передача 
первинного документу 
суб’єкту обробки

Нормативний час передачі / 
Фактичний час передачі

Вимірює успішність передачі первин-
ного документу з місця його виникнення 
суб’єкту його обробки (бухгалтеру, опе-
раціоністу тощо) в той час, коли він має 
бути переданий. Позитивною тенденцією 
є наближення показника до 1

Збільшення пропус-
кної здатності потоку 
створення цінності, 
встановлення контролю 
над процесами потоку 
створення цінності

Своєчасна передача 
обробленого документу / 
сформованого звіту 
суб’єкту аналізу

Нормативний час передачі / 
Фактичний час передачі

Вимірює успішність передачі обробле-
ного документу / сформованого звіту 
суб’єкту його аналізу (аналітику, контр-
олеру тощо) в той час, коли він має бути 
переданий. Позитивною тенденцією є 
наближення показника до 1

Придатність оброблених 
документів з першого 
разу (FTT)

(Загальна кількість обробле-
них документів – брак чи 
доопрацювання) /  
Загальна кількість обробле-
них документів * 100 %

Відображає загальний відсоток первин-
них документів, оброблених бухгалтер-
ською службою / окремим підрозділом 
бухгалтерської служби (виробничим 
осередком), без необхідності їх доопра-
цювання або вибраковки. Позитивною 
тенденцією є наближення показника до 
100%

Виробництво відпо-
відно до стандартизова-
них облікових практик у 
всіх процесах створення 
потоку цінності

Придатність створених 
звітів з першого разу

(Загальна кількість ство-
рених звітів – брак чи 
доопрацювання) / Загальна 
кількість створених звітів 
* 100 %

Відображає загальний відсоток створе-
них бухгалтерською службою / окремим 
підрозділом бухгалтерської служби 
(виробничим осередком) звітів для 
користувачів, без необхідності їх доопра-
цювання або вибраковки. Позитивною 
тенденцією є наближення показника до 
100%

Час такту звіту Час формування звіту про-
тягом певного періоду часу /  
Попит на звіти протягом 
певного періоду часу

Це інтервал часу або періодичність, з 
якою споживач запитує облікову інфор-
мацію у вигляді звіту, тобто той інтервал 
часу, з якою бухгалтерська служба надає 
користувачам облікову інформацію. Роз-
раховується в цілому по бухгалтерській 
службі або по виробничому осередку

Встановлення контролю 
над продуктивністю 
облікового процесу та 
здатністю виконання 
замовлень користувачів
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Це виключає можливість виправляти помилки відразу 
на місці їх виникнення [3, с. 70]. Про це також наго-
лошують Ф.А. Кеннеді та Б.Х. Маскелл, зазначаючи, 
що традиційні системи бухгалтерського обліку демон-
струють «заморожені» погляди на операції, які не відо-
бражають цілі постійного вдосконалення ощадливого 
підприємства. Щоб забезпечити більш збалансований, 
динамічний перегляд їхньої діяльності, багато під-
приємств доповнили свої традиційні системи бухгал-
терського обліку інформаційними панелями та систе-
мами індикаторів, що відображають основні показники 
ефективності на основі операційних даних [5, с. 7]. 
Таким чином, невідповідність чинної облікової сис-
теми потребам суб’єктів ощадливого менеджменту 
зумовила використання на підприємствах додаткових 
інформаційно-аналітичних систем, які забезпечують 
формування інформації в необхідних розрізах та у 
формі, що є зручною для використання. Для підви-
щення значимості облікової системи як засобу інфор-
маційної підтримки суб’єктів ощадливого менедж-
менту чинна облікова система потребує вдосконалення 
з урахуванням їх інформаційних потреб. Основними 
напрямами вдосконалення традиційної системи бух-
галтерської звітності в контексті застосування кон-
цепції ощадливості є підвищення релевантності, сво-
єчасності, оперативності, зрозумілості, візуалізації, 
зручності збору та обробки облікової інформації.

Проведений аналіз підходів дослідників, що займа-
ються питаннями впровадження концепції ощадли-
вості в діяльність підприємств, дав змогу виділити дві 
основні групи підходів до формування ощадливої звіт-
ності:

1. Формування оперативної ощадливої звітності є 
характерним для підприємств, що тільки розпочали 
роботу над запровадженням концепції ощадливого 
виробництва у своїй діяльності, яка переважно форму-
ється в розрізі виділених осередків ощадливого вироб-
ництва. Б. Маскелл та Б. Баггаллі [2, с. 43–44] відзна-
чають, що найбільш поширеними звітами, які можна 
віднести до цієї групи, є «Погодинний звіт про робочий 
день», «Звіт про приймання з першого пред’явлення», 
«Звіт про незавершене виробництво/стандартне неза-
вершене виробництво», «Звіт про оперативну ефектив-

ність обладнання». Такі ощадливі звіти також можуть 
застосовуватися для надання інформації про ефек-
тивність функціонування системи обліку на основі 
застосування концепції ощадливості, зокрема шляхом 
їх адаптації до потреб суб’єктів організації обліку на 
підприємстві та шляхом включення до їх складу запро-
понованих ощадливих показників функціонування 
облікової системи підприємства. Як свідчить практика 
функціонування зарубіжних підприємств, які викорис-
товують концепцію ощадливого виробництва під час 
побудови інформаційних систем, оперативні ощадливі 
звіти складаються щоденно, що дає змогу оперативно 
реагувати на збурення, що відбуваються у внутріш-
ньому та зовнішньому середовищі облікової системи.

2. Формування звіту про доходи в розрізі пото-
ків цінності є характерним для підприємств, у яких 
концепція ощадливого виробництва набула значного 
поширення, що в кінцевому підсумку призвело до 
побудови системи управління підприємством на 
основі потоків створення цінності. Діяльність ощадли-
вих підприємств свідчить, що такий звіт складається 
щотижня, а його основною метою є відображення 
доходів та витрат у розрізі потоків створення цінності, 
фінансовий результат кожного з потоків, їх рентабель-
ність, підсумковий фінансовий результат діяльності 
підприємства.

Проведений аналіз підходів дослідників (Е.А. Закі-
ров [1, с. 64], Ф.А. Кеннеді та Б.Х. Маскелл [5, с. 9], 
Д. Хансен, М. Моуен, Л. Гуан [4, с. 574], Б.Х. Маскелл 
та Н. Катко [6, с. 161]) дав змогу встановити, що нині 
серед учених відсутня єдина позиція щодо структур-
них елементів звіту про доходи в розрізі потоків цін-
ності, зокрема щодо переліку затрат, які здійснюються 
в процесі його формування на підприємстві. На нашу 
думку, структура затрат визначається щодо конкрет-
ного потоку цінності залежно від потреб менеджменту, 
що здійснюють управління підприємством на засадах 
концепції ощадливості.

Узагальнююча модель звіту про доходи в розрізі 
потоків цінності може бути представлена так (табл. 3).

У вищенаведену модель звіту (табл. 3) як один із 
потоків створення цінності може бути включена облікова 
система підприємства, на розроблення, впровадження й 

Таблиця 3. Узагальнююча модель звіту про доходи в розрізі потоків цінності
Період складання звіту, рік

Показник Поток 
цінності 1 … Поток 

цінності n

Затрати на 
підтримку 

ощадливого 
підприємства

Всього,  
тис. грн

Доходи х
Матеріальні затрати х
Конверсійні затрати х
Інші затрати х
Загальні затрати х
Затрати на оплату праці
Затрати на використання обладнання
Затрати на використання нематеріальних активів
Інші затрати
Прибуток потоку цінності х
Рентабельність потоку цінності, % х Х
Загальний прибуток ощадливого підприємства х х х х
Рентабельність ощадливого підприємства, % х х х х
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експлуатацію якої здійснюється значна кількість витрат. 
Для їх ідентифікації на підприємстві має бути запро-
ваджена система управлінського обліку затрат у розрізі 
виділених потоків створення цінності. Затрати на під-
тримку ощадливого підприємства зазвичай складаються 
з традиційних «непрямих» витрат (витрати технічного 
обслуговування, витрати на якість, витрати на управ-
ління матеріалами тощо), які мають бути розподілені 
між виділеними потоками створення цінності, для чого 
можуть використовуватися різні способи.

Оскільки процес створення облікової інформації 
на відміну від інших матеріальних потоків створення 
цінності напряму не пов'язаний зі створенням дохо-
дів (виручки від їх реалізації), для побудови звіту про 
доходи щодо даного потоку необхідно використовувати 
непрямі способи розрахунку доходів, які одержуються 
підприємством від даного потоку. Одним із таких спо-
собів є визначення тижневої економії від невикорис-
тання альтернативних управлінських інформаційних 
систем та інформаційних панелей («Збалансована сис-
тема показників», Value Reporting, Businessobjects™ 
Profitability and cost management application (SAP) та 
ін.), які забезпечують формування інформації за допо-
могою фінансових і нефінансових показників та інди-
каторів для ефективної реалізації концепції ощадли-
вого виробництва на підприємстві.

Для підвищення ефективності функціонування 
елементів окремих сфер діяльності на ощадливих 
підприємствах можуть формуватися окремі субзвіти 
про доходи в розрізі потоків цінності, які пов’язані з 
формуванням інформаційного забезпечення системи 
управління (облікова система, маркетингова система, 
система планування, система контролю тощо).

У цілому використання в діяльності підприємства 
звіту про доходи в розрізі потоків цінності має такі 
переваги:

– основним об’єктом ощадливого управління на 
підприємстві є потоки створення цінності, одним з 
яких може розглядатися процес створення облікової 
інформації;

– інформація про діяльність ощадливого під-
приємства подається в більш зручному і зрозумілому 

для сприйняття вигляді та дає змогу порівнювати між 
собою потоки цінності;

– тижневий період складання звіту дає змогу 
більш оперативно реагувати на проблеми, що вини-
кають на підприємстві, підвищувати ефективність 
функціонування окремих потоків створення цінності й 
ощадливого підприємства у цілому;

– щотижневі звіти про доходи в розрізі потоків 
цінності також можуть доповнюватися оперативними 
ощадливими показниками, що розраховуються за 
такий же період, створюючи загальну модель інфор-
маційної підтримки ощадливого оперативного управ-
ління на підприємстві у вигляді «коробочних звітів», 
що включають різноманітні показники ощадливого 
потоку створення цінності.

Висновки з проведеного дослідження. Для забез-
печення адекватності облікової системи підприємства 
потребам суб’єктів ощадливого управління розроблено 
модель розвитку організації обліку на основі концепції 
ощадливого виробництва, що включає такі елементи: 
філософію ощадливості в обліку; класифікацію втрат 
облікової системи; методи ощадливого виробництва; 
ощадливі показники; ощадливу звітність. 

На основі використання наявної класифікації 
втрат, згідно з концепцією ощадливого виробництва, 
виділено й обґрунтовано основні види втрат системи 
обліку, які пов’язані з роботами, що виконуються пра-
цівниками бухгалтерської служби: всі види робіт, які є 
зайвими або небажаними під час виконання облікових 
процедур; ті види робіт, які складаються лише з утрат, 
але мають виконуватися через наявність тих або інших 
причин; утрати, що зумовлені особливостями техніч-
ного та програмного забезпечення, яке використову-
ється в процесі функціонування облікової системи.

Для підвищення ефективності функціонування сис-
теми організації обліку на підприємстві розроблено 
такі ощадливі показники: своєчасна передача первин-
ного документу суб’єкту обробки; своєчасна передача 
обробленого документу/сформованого звіту суб’єкту 
аналізу; придатність оброблених документів із пер-
шого разу; придатність створених звітів із першого 
разу; час такту звіту.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ БІОМАСИ ВІДХОДІВ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА НА ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОТРЕБИ

У статті приділено увагу питанням енергоефективності аграрного виробництва. Розглянуто можливість 
використання енергії, виробленої з побічної продукції рослинництва та тваринництва на енергетичні потреби. 
Проведено аналіз щодо можливості використання незернової частини врожаю сільськогосподарських підприємств 
Львівської області на енергетичні потреби, для яких розраховано можливий рівень заміщення обсягів природ-
ного газу й умовного палива. Проведено розрахунок потенційного обсягу виходу біогазу з екскрементів тварин 
та розраховано можливе заміщення природного газу сільськогосподарською біомасою в розрізі адміністративних 
районів Львівської області на основі наявних обсягів енергії з рослинницької та тваринницької біомаси. Дове-
дено, що сільськогосподарські підприємства Львівської області мають у наявності достатню кількість 
сільськогосподарської біомаси, яку можна використовувати на енергетичні потреби і тим самим зменшити 
споживання викопного палива. 

Ключові слова: енергоефективність, сільськогосподарська біомаса, енергетичний потенціал, рослинництво, 
тваринництво, біогаз.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОМАССЫ ОТХОДОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НУЖДЫ

Янковская К.С.
В статье уделено внимание вопросам энергоэффективности аграрного производства. Рассмотрена возмож-

ность использования энергии, произведенной из побочной продукции растениеводства и животноводства на 
энергетические нужды. Проведен анализ возможности использования незерновой части урожая сельскохозяй-
ственных предприятий Львовской области на энергетические нужды, для которых рассчитан возможный уро-
вень замещения объемов природного газа и условного топлива. Проведен расчет потенциального объема выхода 
биогаза из экскрементов животных. Рассчитано возможное замещение природного газа сельскохозяйственной 
биомассой в разрезе административных районов Львовской области на основе имеющихся объемов энергии с рас-
тениеводческой и животноводческой биомассы. Обосновано, что сельскохозяйственные предприятия Львовской 
области имеют в наличии достаточное количество сельскохозяйственной биомассы, которую можно использо-
вать на энергетические нужды и тем самым уменьшить потребление ископаемого топлива.

Ключевые слова: энергоэффективность, сельскохозяйственная биомасса, энергетический потенциал, рас-
тениеводство, животноводство, биогаз.

EFFICIENCY OF APPLICATION OF BIOMASS  
OF AGRICULTURAL PRODUCTION RESIDUES FOR ENERGY NEEDS

Yankovska K.
The article considers the issue of energy efficiency of agrarian production. The work studies a possibility to use the 

energy, produced of  by-products of crop production and animal breeding for energy needs. The author analyzes opportuni-
ties to use non-grain part of yield of agricultural enterprises in Lviv region for energy needs. The opportunities are analyzed 
with a calculated possible level of substitution of the amount of natural gas and conditional fuel.   The article provides calcu-
lations of a potential amount of biogas output, produced of animal droppings at agricultural enterprise in Lviv region. The 
research estimates possible substitution of natural gas with agricultural biomass in terms of administrative districts of Lviv 
region, basing on current amounts of energy, made of crop and animal biomass. It is proved that agricultural enterprises 
in Lviv region have a sufficient amount of agricultural biomass, which can be used for energy needs and thus, reduce con-
sumption of fossil fuels.

Keywords: energy efficiency, agricultural biomass, energy potential, crop production, animal breeding, biogas. 

Постановка проблеми. Враховуючи наявний 
ресурсний потенціал та значну кількість біологічної 
сировини, зокрема відходів сільськогосподарського 
виробництва, які можуть бути використані в енерге-
тичних цілях, біоенергетика є перспективним напря-
мом енергозабезпечення виробництва.

Використання енергії, виробленої з побічної про-
дукції рослинництва та тваринництва, є актуальним 

та перспективним напрямом господарської діяльності, 
яка забезпечує підвищення рівня товарності та еконо-
мічну стабільність, а також енергетичну незалежність 
сільськогосподарських підприємств. 

До енергоресурсу можна віднести значну частину 
біомаси рослинного і тваринного походження. У рос-
линництві доцільно використовувати сучасні техноло-
гії для конверсії біомаси в зручні для споживання види 
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енергоносії, а в тваринництві – створювати енергетичні 
комплекси метанової конверсії екскрементів тварин у 
біогазових установках із подальшою утилізацією виро-
бленого біогазу в когенераційних установках.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний 
внесок у дослідження розвитку біоенергетики, оцінки 
його потенціалу зробили такі вчені, як Г. Гелетуха 
[6; 7], Т. Желєзна [6; 7], О. Дроздова [6], Ю. Лупенко 
[2], В. Месель-Веселяк [2], О. Грищенко [2], М. Душко 
[2] та ін.

Підвищення енергоефективності та оцінки вико-
ристання  енергоресурсів у сільському господарстві 
досліджували В. Перебийніс [8; 9], О. Захарченко [9], 
О. Федірець [8], Р. Морозов [5], Є. Федорчук [5] та ін. 

Енергетична стратегія України до 2030 р. передба-
чає динамічне зростання обсягів використання енергії 
біомаси в 2030 р. до 20 млн. т у. п., що становитиме 
10% загального енергоспоживання [4].

Аналіз стану виробництва сільськогосподарських куль-
тур у підприємствах показує, що вони формують середній 
та високий рівні врожайності, мають високі економічні 
показники [2]. Проте вивченню можливості використання 
рослинних решток та побічної продукції рослинництва не 
приділяється достатньої уваги, тому дослідження потен-
ціалу продуктивності побічної продукції сільськогоспо-
дарських культур в умовах певного регіону чи аграрного 
підприємства є надзвичайно актуальними.

Щодо виробництва тваринницької продукції, то від-
ходи у вигляді екскрементів тварин становлять загрозу 
навколишньому середовищу, тому потребують засто-
сування метанової конверсії. 

Постановка завдання. Метою дослідження є 
оцінка потенціалу сільськогосподарської біомаси рос-
линного та тваринного походження, яка може бути 

використана на енергетичні потреби в сільськогоспо-
дарських підприємствах Львівської області в розрізі 
адміністративних районів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Важ-
ливою передумовою ефективного використання біо-
маси сільського господарства в біоенергетиці є пра-
вильна і достовірна оцінка її потенціалу.

Ефективне використання потенціалу біомаси сіль-
ськогосподарських підприємств можливе в разі ство-
рення відповідного механізму, дія якого на практиці 
матиме вигляд набору управлінських рішень, спрямо-
ваних на розв’язання енергетичного питання.

Найбільш енергозатратною галуззю сільського гос-
подарства є рослинництво, яке споживає близько 80% 
усіх енергетичних ресурсів [7]. Значна їхня частка може 
бути заміщена за рахунок використання енергії, отри-
маної під час конверсії біомаси. Це дасть змогу сут-
тєво підвищити коефіцієнт енергетичної ефективності 
сільськогосподарського виробництва як основного 
критерію ефективності на відміну від суто економіч-
ної. Він відображається витратами сукупної праці на 
отримання продукції в енергетичних одиницях і слугує 
реальною основою регулювання ціноутворення.

Специфічні особливості сільськогосподарського 
виробництва зумовлюють своєрідне визначення показ-
ників ефективності енерговитрат. Оскільки продукція 
рослинництва надходить протягом кількох місяців дру-
гої половини року, а продукція тваринництва харак-
теризується більшою рівномірністю надходження 
продукції, то енергоємність сільськогосподарської 
продукції, як правило, підраховують лише після закін-
чення виробничого циклу [8, с. 28].

Економічна категорія «енергетична ефективність» 
дає змогу виявити кількісні розходження між наяв-

Таблиця 1. Розрахунок обсягів заміни природного газу та умовного палива за рахунок незернової частини 
врожаю в сільськогосподарських підприємствах Львівської області, 2016 р. 

Райони Валовий збір 
зерна,  т

Кількість 
доступних 
відходів, т

Енергетична 
цінність відходів, 

ГДж

Обсяг заміщення 
природного газу, 

тис. м³

Обсяг заміщення 
умовного палива, 

тис. т у. п.
Бродівський 72 243 21673 307755 8645 10,50
Буський 53 496 16049 227893 6401 7,78
Городоцький 41 216 12365 175580 4932 5,99
Дрогобицький 17 401 5220 74128 2082 2,53
Жидачівський 75 354 22606 321008 9017 10,95
Жовківський 150 570 45171 641428 18018 21,89
Золочівський 59 292 17788 252584 7095 8,62
Кам'янка-Бузький 29 118 8735 124043 3484 4,23
Миколаївський 32 015 9605 136384 3831 4,65
Мостиський 23 448 7034 99888 2806 3,41
Перемишлянський 33 372 10012 142165 3993 4,85
Пустомитівський 39 023 11707 166238 4670 5,67
Радехівський 90 104 27031 383843 10782 13,10
Самбірський 67 431 20229 287256 8069 9,80
Сколівський 0 0 0 0 0,00
Сокальський 132 411 39723 564071 15845 19,25
Старосамбірський 6 908 2072 29428 827 1,00
Стрийський 39 740 11922 169292 4755 5,78
Турківський 0 0 0 0 0,00
Яворівський 8 978 2693 38246 1074 1,30
По області 972120 291636 4141231 116326 141,30

Джерело: розраховано автором на основі [3]
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ними і перспективними енерго-зберігаючими техноло-
гіями й уможливлює виявити тенденцію до зростання 
енергетичної «ціни». Вона дає можливість оцінити 
потенційну та фактичну ефективність технологій. 
Потенційна – це відношення нормативних витрат до 
потенційних обсягів виробництва, а фактична – поне-
сених витрат енергоресурсів до фактичних обсягів 
виробленої продукції.

Згідно з дослідженнями С.С. Бакая, «за дійсного 
рівня розвитку техніки і технологій в Україні ріст обся-
гів виробництва сільськогосподарської продукції на 
1% вимагає росту енерговитрат більш ніж на 3%» [1]. 

Зважаючи на те, що зростання врожайності сіль-
ськогосподарських культур супроводжується більш 
інтенсивним зростанням енергозатрат на одиницю про-
дукції, її виробництво може перетворитися в занадто 
енергомістку галузь виробництва.

Основним поняттям енергетичного аналізу сіль-
ського господарства є енергетична ефективність аграр-
ного виробництва, кількісним вираженням якої слу-
жить відношення енергії, акумульованої за рахунок 
фотосинтезу рослин і біоконверсії тварин, до сумарних 
витрат (прямих і непрямих) енергоресурсів. Виділя-
ють потенційну (нормативну) і фактичну енергетичну 
ефективність виробництва визначеного виду продук-
ції, галузі (рослинництво, тваринництво), сільськогос-
подарського виробництва у цілому [8].

Досліджуючи сільськогосподарські підприємства 
Львівської області, виявлено, що вони використовують 
незернову частину врожаю як корм для тварин, осо-
бливо ВРХ, а також подрібнюють для добрива. Проте 
такі відходи ефективно можна використовувати на 
енергетичні потреби. За даними статистичної звітності 
Львівської області нами було розраховано можливий 

рівень заміщення обсягів природного газу й умовного 
палива за рахунок використання незернової частини 
врожаю в енергетичних цілях.  Оскільки зернові куль-
тури характеризуються різною врожайністю, співвід-
ношенням між зерновою та незерновою частинами 
рослин та коефіцієнтами доступності, цей розрахунок 
був виконаний за укрупненими показниками з ураху-
ванням доцільного обсягу використання сировини на 
енергетичні цілі (табл. 1).

У сільськогосподарських підприємствах Львівської 
області валовий збір зерна, а звідси й кількість доступ-
них відходів у 2016 р. по адміністративних районах сут-
тєво відрізняється. Так, у Турківському та Сколівському 
районах узагалі немає, а в інших районах становить від 
6,9 тис. т у Старосамбірському районі до 150,5 тис. т у 
Жовківському районі. У цілому по Львівській області – 
972,1 тис. т. Загальний обсяг відходів, які можна викорис-
товувати для отримання енергії, становить 291,6 тис. т, з 
якої можна виробити 141,3 тис. т у. п.

Суттєвий інтерес для біоенергетики являють тва-
ринницькі комплекси, де утворюється значна кількість 
гною й який потребує переробки. Гній худоби та птиці 
доцільно піддавати метановій ферментації для проду-
кування органічних добрив, а також для виробництва 
біогазу як супутнього технологічного процесу. Проана-
лізуємо наявність у сільськогосподарських підприєм-
ствах поголів’я тварини і птиці та вихід гною (табл. 2). 

Практикою доведена економічна ефективність ути-
лізації гною з виробництвом біогазу з гною великої 
рогатої худоби, свиней та пташиного посліду.

Провівши розрахунок потенційного обсягу виходу 
біогазу з гною ВРХ, свиней та пташиного посліду 
виявили, що значний обсяг біогазу є наявним майже в 
усіх районах Львівської області, крім Сколівського та 

Таблиця 2. Наявність у сільськогосподарських підприємствах поголів’я тварин і птиці  
та вихід гною в розрізі районів Львівської області, 2016 р.

Назва районів Поголів’я ВРХ, 
гол.

Вихід гною, 
тис. т

Поголів’я 
свиней, гол.

Вихід 
гною, 
тис. т

Поголів’я 
птиці, тис. гол.

Вихід посліду 
птиці, тис. т

Бродівський 3408 37,6 0 0 3,7 0,3
Буський 464 5,1 24254 53,1 0 0
Городоцький 505 5,6 4935 10,8 47,8 3,5
Дрогобицький 1320 14,6 17911 39,2 185,4 13,5
Жидачівський 3280 36,2 10480 23,0 317,9 23,2
Жовківський 1190 13,1 9753 21,4 60,5 4,4
Золочівський 165 1,8 11576 25,3 0 0
Кам'янка-Бузький 260 2,9 9620 21,1 75,4 5,5
Миколаївський 280 3,1 1395 3,1 190,2 13,9
Мостиський 441 4,9 369 0,8 17,1 1,3
Перемишлянський 40 0,4 3072 6,7 79,0 5,8
Пустомитівський 1472 16,3 340 0,7 434,7 31,7
Радехівський 947 10,5 543 1,2 0 0
Самбірський 1786 19,7 19116 41,9 420,5 30,7
Сколівський 0 0 0 0 0 0
Сокальський 2742 30,3 15527 34,0 17,2 1,3
Старосамбірський 337 3,7 864 1,9 0 0
Стрийський 377 4,2 82745 181,2 297,4 21,7
Турківський 0 0 0 0 0 0
Яворівський 292 3,2 1475 3,2 244,5 17,8
По області 19306 213,2 213975 468,6 2391,3 174,6

Джерело: розраховано автором на основі [3]
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Турківського. Проте найбільша кількість його в Стрий-
ському, Самбірському, Жидачівському, Дрогобицькому 
районах (рис. 1). 

Суттєвою перевагою виробництва біогазу з сіль-
ськогосподарських відходів є те, що сам процес є 
екологічним і не завдає шкоди навколишньому серед-
овищу. У виробництві біогазу застосовується первинна 

сировина, яка раніше не використовувалася і тільки 
додатково забруднювала довкілля. Такі органічні речо-
вини використовуються або окремо, або в поєднанні з 
іншими органічними речовинами. 

На основі розрахованих обсягів енергії з сільсько-
господарської біомаси подамо у відсотковому співвід-
ношенні можливе заміщення природного газу сіль-

Рис. 1. Потенційний обсяг біогазу з відходів тваринництва в розрізі адміністративних районів 
Львівської області, 2016 р.

Джерело: власні дослідження

Таблиця 3. Обсяг можливого заміщення природного газу сільськогосподарською біомасою  
в розрізі адміністративних районів Львівської області, 2016 р.

Назва районів
Обсяг заміщення природного газу, млн. м³ Споживання 

природного газу, 
млн. м³

Відношення біомаси до 
загального обсягу споживання 

природного газу, %
за рахунок 

твердої 
біомаси

за рахунок 
біогазу

загальний 
обсяг

Бродівський 8,645 1,156 9,801 23,9 41,0
Буський 6,401 2,810 9,211 21,7 42,4
Городоцький 4,932 1,057 5,989 43,4 13,8
Дрогобицький 2,082 3,752 5,834 17,9 32,6
Жидачівський 9,017 4,555 13,572 41,2 33,0
Жовківський 18,018 1,904 19,922 30,4 65,6
Золочівський 7,095 1,322 8,417 33,3 25,3
Кам'янка-Бузький 3,484 1,690 5,174 31,8 16,3
Миколаївський 3,831 1,634 5,465 30,4 18,0
Мостиський 2,806 0,311 3,117 36,4 8,6
Перемишлянський 3,993 0,926 4,919 16,6 29,6
Пустомитівський 4,670 3,698 8,368 62,3 13,4
Радехівський 10,782 0,373 11,155 48,8 22,9
Самбірський 8,069 5,754 13,823 33,9 40,7
Сколівський 0 0,0 0 6,7 0,0
Сокальський 15,845 2,734 18,579 29,2 63,7
Старосамбірський 0,827 0,206 1,033 20,9 5,0
Стрийський 4,755 11,357 16,112 33,9 47,5
Турківський 0 0,0 0 2,6 0,0
Яворівський 1,074 2,043 3,117 148,8 2,1
По області 116,326 47,282 163,608 714,1 22,9

Джерело: розраховано автором на основі [3]
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ськогосподарською біомаси в розрізі адміністративних 
районів Львівської області (табл. 3).   

У результаті отриманих даним проведемо групу-
вання районів Львівської області за обсягами можли-
вого заміщення природного газу.

Зазначимо, що райони Львівській області спро-
можні значну частину споживання природного газу 
замінити енергією із сільськогосподарської біомаси. 
В області є два депресивних райони – Сколівський і 
Турківський, які не мають у наявності сільськогос-
подарської біомаси. Два райони потенційно можуть 
замістити природний газ за рахунок біомаси понад 
60% – Жовківський (65,6%) та Сокальський (63,7%). 
У цих районах високий вміст рівня заміщення природ-
ного газу отримано за рахунок утилізації біомаси рос-

Таблиця 4. Групування районів Львівської області за обсягами можливого заміщення природного газу 
сільськогосподарською біомасою, 2016 р.

% біомаси до загального обсягу споживання газу Кількість районів
одиниць у % до загальної кількості

до 20,0 9 45
20,1-40,0 5 25
40,1-60,0 4 20
більше 60,0 2 10
Райони усього 20 100

Джерело: власні дослідження

линництва. Щодо тваринництва, то найбільший рівень 
заміщення спостерігається у Стрийському, Самбір-
ському та Жидачівському районах.

Висновки з проведеного дослідження. Аналіз енер-
гетичного потенціалу сільськогосподарських підпри-
ємств Львівської області свідчить про наявність достат-
ньої кількості сільськогосподарської біомаси, яку можна 
використовувати на енергетичні потреби і тим самим 
зменшити споживання викопного палива. Енергетичне 
використання відходів продукції рослинництва і тва-
ринництва надасть можливість сільськогосподарським 
підприємствам отримати додатковий дохід, заощадити 
суттєві фінансові ресурси та спрямувати їх на іннова-
ційне відновлення основного виробництва. Крім того, 
запобігти погіршенню параметрів довкілля.
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МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ  
ВОДНИХ РЕСУРСІВ ПІВДЕННОГО БУГУ

У статті розглянуто основні методи та моделі еколого-економічної оцінки водних ресурсів в Україні та 
Південного Бугу зокрема. Охарактеризовано основні економічні підходи до оцінки ефективності водних ресурсів 
та наведено аналіз водних ресурсів Південного Бугу в розрізі екологічної ситуації. Подано класифікацію підходів до 
соціально-економічної оцінки природних ресурсів, серед яких – витратний, результативний, відтворювальний, 
підхід з економічної оцінки природних ресурсів на основі відшкодування збитку та кадастровий підхід. Для ком-
плексного еколого-економічного аналізу й оцінки водокористування вибрано водно-господарський комплекс басейну 
р. Південний Буг – єдиної великої річки, що повністю розміщена в Україні в межах Хмельницької, Вінницької, 
Кіровоградської, Черкаської, Миколаївської, Київської і Одеської областей. Проаналізовано основні показники 
використання та охорони природних ресурсів в Україні в 2000–2015 рр. Подано динаміку капітальних інвестицій 
на очищення зворотних вод в Україні в 2006–2016 рр. Проаналізовано водогосподарську ситуацію на основних 
водосховищах в басейні річки Південний Буг станом на 14 червня 2017 р. та зміну рівнів води на гідрологічних 
постах в басейні річки Південний Буг.

Ключові слова: водні ресурси, еколого-економічна оцінка, методи, моделі, Південний Буг.

МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ  
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ЮЖНОГО БУГА

Марущак И.А.
В статье рассмотрены основные методы и модели эколого-экономической оценки водных ресурсов в Украине 

и Южного Буга в частности. Охарактеризованы основные экономические подходы к оценке эффективности 
водных ресурсов и приведен анализ водных ресурсов Южного Буга в разрезе экологической ситуации. Представлена 
классификация подходов к социально-экономической оценке природных ресурсов, среди которых – затратный, 
результативный, воспроизводственный, подход к экономической оценке природных ресурсов на основе возмещения 
ущерба и кадастровый подход. Для комплексного эколого-экономического анализа и оценки водопользования выбран 
водно-хозяйственный комплекс бассейна р. Южный Буг – единственной крупной реки, полностью размещенной 
в Украине в рамках Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Николаевской, Киевской и Одесской 
областей. Проанализированы основные показатели использования и охраны природных ресурсов в Украине в 2000–
2015 гг. Представлена динамика капитальных инвестиций на очистку сточных вод в Украине в 2006–2016 гг. 
Проанализированы водохозяйственная ситуация на основных водохранилищах в бассейне реки Южный Буг по 
состоянию на 14 июня 2017 г. и изменение уровней воды на гидрологических постах в бассейне реки Южный Буг.

Ключевые слова: водные ресурсы, эколого-экономическая оценка, методы, модели, Южный Буг.

METHODS AND MODELS OF ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC EVALUATION  
OF WATER RESOURCES OF SOUTH BOUGH

Maruschak I.
The article considers the main methods and models of the ecological and economic assessment of water resources in 

Ukraine and the Southern Bug in particular. The main economic approaches to assessing the efficiency of water resources 
are described and the analysis of the Southern Bug water resources in the context of the ecological situation is given. Classi-
fication of approaches to the socio-economic assessment of natural resources is presented, among which a costly, productive, 
reproductive approach from the economic assessment of natural resources on the basis of compensation for damages and a 
cadastral approach. In the article for integrated ecological and economic analysis and assessment of water supply, the water-
economic complex of the basin of the river was chosen. Southern Bug - the only major river, is fully placed in Ukraine within 
the framework of Khmelnitsky, Vinnytsia, Kirovograd, Cherkassy, Mykolayiv, Kiev and Odessa regions. The main indicators 
of the use and protection of natural resources in Ukraine in 2000-2015 are analyzed. Presented dynamics of capital invest-
ments for wastewater treatment in Ukraine in 2006-2016. The author also analyzed the water management situation at the 
main reservoirs in the Yuzhny Bug river basin as of June 14, 2017 and the change in water levels at the hydrological posts 
in the Yuzhny Bug river basin.

Keywords: water resources, ecological and economic assessment, methods, models, Southern Bug.
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Постановка проблеми. Нині навколишнє при-
родне середовище піддається величезному антропо-
генному впливу. Для адекватної економічної оцінки 
впливу необхідна грошова оцінка природних ресурсів. 
Якщо на невідновлювані ресурси є сформовані ринки 
та, відповідно, ринкова ціна, то поновлювані природні 
ресурси практично не підлягають вартісній оцінці. 
Особливо складно оцінити такий життєво необхідний 
для людини ресурс, як природні води. Це зумовлено 
великою різноманітністю вод у природі, що здається 
необмеженістю блага і відсутністю ринкових механіз-
мів під час його розподілу. У статті розглядаються різні 
підходи до еколого-економічної оцінки водних ресур-
сів, використовуваних для господарсько-питних цілей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню методів та моделей еколого-економічної 
оцінки водних ресурсів присвячено значну кількість 
праць науковців. Проте в багатьох роботах наво-
диться теоретичний огляд основних методів водних 
ресурсів за допомогою різних показників. Наприклад, 
Н.Б. Закорчевна розглядає еколого-економічні про-
блеми водокористування в басейні Південного Бугу, 
а Е.А. Дмитрієва та Н.І. Проскурня провели розра-
хунок еколого-економічного показника природоохо-
ронних об’єктів. Окрім того, дослідженням пробле-
матики займалися В.П. Василенко, В.А. Калашников, 
Т.А. Разапова, М.А. Хвесик та ін.

Проаналізувавши роботи дослідників, можемо 
констатувати, що нині не існує конкретного прикладу 
оцінки сучасного стану водних ресурсів за допомо-
гою методів та моделей еколого-економічних оцінок 
через відсутність повноцінних даних для проведення 
досліджень. 

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження еколого-економічних оцінок водокористування 
в басейні  р. Південний Буг. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  Еконо-
мічна оцінка природних ресурсів – визначення в грошо-
вих одиницях народногосподарської цінності природ-
них благ, які дають природні ресурси, тобто суспільна 
корисність, виміряна через виробництво і споживання. 
Таким чином, економічною оцінкою природного 
ресурсу є ефект від його використання. Розрізняють 
галузеву оцінку, тобто як об'єкт оцінки може виступати 
джерело окремих видів ресурсів (лісові масиви, водо-
йми, земельні ділянки) та регіональну оцінка, тобто 
оцінку всієї сукупності ресурсів на тій чи іншій терито-
рії (оцінка природно-ресурсного потенціалу) [2].

Особливість оцінки водних ресурсів (від інших 
видів природних ресурсів) полягає в різноманітті їх 
господарського використання. Економічна оцінка 
водних ресурсів може бути визначена на основі суми 
корисних ефектів за кожним напрямом їх викорис-
тання. Нині використовуються такі підходи до соці-
ально-економічної оцінки природних ресурсів [9]:

1. Витратний підхід – оцінка вартості ресурсів 
визначається за величиною витрат на їх видобуток, 
освоєння або використання. 

2. Результативний підхід – економічна оцінка 
робиться для природних ресурсів, які приносять дохід. 
Тобто вартість ресурсу визначається як вартість пер-
винної продукції, одержуваної від експлуатації при-
родного ресурсу, або різниця між отриманим доходом і 
поточними витратами.

3. Відтворювальний підхід – економічна оцінка 
вартості ресурсу здійснюється на основі витрат на від-
новлення в колишній якості та кількості (для понов-
люваних ресурсів) або на основі компенсації за погір-
шення стану навколишнього середовища на території 
під час використання невідновлюваного ресурсу. Вар-
тість природного ресурсу буде в цьому разі визнача-
тися як сукупність витрат, необхідних для відтворення 
(або компенсації втрат) ресурсу на певній території. 

4. Підхід до економічної оцінки природних ресур-
сів на основі відшкодування збитку – економічна 
оцінка природних ресурсів (переважно біологічних) 
робиться на основі нормативів відшкодування шкоди, 
збитків і втрат, пов'язаних із порушенням режимів при-
родокористування, незаконного вилучення ресурсів 
з екосистеми, порушенням природоохоронних норм і 
правил, законодавства в галузі охорони навколишнього 
середовища.

5. Кадастровий підхід – заснований на сукупній 
інформації про конкретний вид природного ресурсу, 
включаючи характеристики його кількості, якісного 
складу, розташування та інших показників. Кадастро-
вий підхід забезпечує досить деталізовану оцінку 
ресурсів.

Екологічна оцінка водних ресурсів – це визначення 
характеристик їх стану для природних і схильних до 
антропогенного впливу умов. Мета оцінки – визна-
чення допустимого впливу, оцінки наявного стану і 
прогнозу впливу використання водних ресурсів [9].

Таким чином, екологічна оцінка водних ресурсів 
включає визначення:

1) якості води водних об'єктів (якість води – сукуп-
ність складу і властивостей води, що визначають її 
використання);

2) екологічного стану водних об'єктів.
Для оцінки якості поверхневих і підземних вод, 

а також забруднення стічних вод використовуються 
фізико-хімічні та біологічні методи. Фізико-хімічні 
методи дають змогу кількісно визначити зміст кон-
кретної речовини у воді і зробити висновок про мож-
ливість її використання людиною, але не дають змоги 
судити про стан водної екосистеми. Біологічні методи, 
навпаки, дають змогу лише якісно оцінити забрудне-
ність води, але при цьому характеризують стан екосис-
теми. Дані методи доповнюють один одного і викорис-
товуються спільно.

Оцінка якості води проводиться на основі викорис-
тання нормативів гранично допустимих концентрацій 
(ГДК), які розроблені для санітарно-гігієнічних і рибо-
господарських цілей. Біологічні методи засновані на 
різних підходах до аналізу стану водних екосистем, 
серед яких розрізняють організменний, популяційний 
і біоценотичний.

Організменний підхід проводиться на основі ана-
лізу фізіологічних і морфологічних ознак конкретних 
аналізованих організмів (біотестів). Популяційний під-
хід полягає в аналізі зміни складу і структури популя-
ції організмів. Біоценотичний підхід проводиться на 
основі аналізу складу і трофічної структури спільноти.

Сутність еколого-економічної оцінки об`єктів 
водокористування полягає у визначенні їх цінності, з 
одного боку, як джерел природних умов життєзабез-
печення людини, засобів виробництва, просторового 
базису розміщення виробництва, а з іншого – як комп-
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лексу природних умов, що зумовлюють формування і 
розвиток біорізноманіття гідроекосистем.

Еколого-економічну оцінку водокористування про-
понується  здійснювати за двома групами показників. 
Перша група – це відносні показники, що характери-
зують еколого-економічну ефективність використання 
води на підприємствах, їх сукупність за галузевими чи 
регіональними ознаками. Оцінюються безповоротні 
втрати води, скиди забруднених стоків, економія води 
за рахунок оборотних систем водопостачання, ефектив-
ність роботи очисних споруд. Друга група показників 
характеризує рівень негативного впливу водокористу-
вання на водні ресурси, що формуються у відповідному 
річковому басейні, його частині, адміністративному 
утворенні. Розрахунки рекомендується виконувати від-
носно водних ресурсів розрахункового маловодного 
року, що відповідає найнесприятливішим умовам водо-
забезпечення й екологічного стану водних систем. 
Основні показники оцінки – забезпеченість загальних 
водопотреб ресурсами; безповоротне вилучення річко-
вого стоку з джерела; спроможність річкового стоку до 
самоочищення (через коефіцієнти розбавлення стічних і 
забруднених вод, що скидаються в річку) [8].

Для комплексного еколого-економічного аналізу 
й оцінки водокористування вибрано водно-господар-
ський комплекс басейну р. Південний Буг – єдиної 
великої ріки, що повністю розміщена в Україні в межах 
Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Черкась-
кої, Миколаївської, Київської і Одеської областей. 
Загальна площа басейну 63,7 тис. км2. Басейн Півден-
ного Бугу характеризується високим рівнем господар-
ської освоєності території. Тут розміщено 70 адміні-
стративних районів, 35 міст, 65 селищ, 2 878 сіл, в яких 
проживає 4,2 млн. осіб (у тому числі 2,4 млн. міських 
жителів) [8].

Потенційні ресурси річкового стоку Південного 
Бугу становлять у середньому 3,4 км3. Їх якісний стан 
характеризується значним вмістом у воді органіч-
них сполук та біогенних речовин. У басейні створено 
197 водосховищ і 6,9 тис.  ставків. Водоводами з інших 
басейнів надходить вода у міста Хмельницький, Біла 
Церква, Умань, Кропивницький та Миколаїв. Най-
більшими споживачами води в басейні є Ладижинська 
ДРЕС, Південно-Українська АЕС, міста Хмельниць-
кий, Вінниця, Кропивницький, Миколаїв. Суттєвим 
чинником сезонного впливу на стан водних ресурсів є 
висока насиченість території басейну підприємствами 
з переробки цукрового буряка [1].

У 2017 р. радіологічний та гідрохімічний моніто-
ринг поверхневих вод басейну річки Південний Буг 
здійснюється згідно з Програмою державного моні-
торингу довкілля в частині здійснення Держводагент-
ством України контролю над якістю поверхневих вод 
(Наказ Держводагентства № 14 від 10 лютого 2015 р.).

У першому кварталі в басейні річки Південний 
Буг лабораторії спостерігали 38 створів. На гідрохі-
мічні дослідження було відібрано 68 проб та виконано 
2 136 визначень. Перевищення гранично допустимих 
концентрацій (ГДК) зафіксовано у відсотках [7]:

1) Хмельницька область – 13% ;
2) Вінницька область – 8% ;
3) Миколаївська область – 9% ;
4) Кіровоградська область – 18,4% (за лютий-

січень, березневі проби в роботі);

5) Одеська область – 3%.
Згідно з результатами гідрохімічних вимірювань, 

найбільш забрудненою дільницею басейну р. П. Буг є 
створи на території Хмельницької, Вінницької та Кіро-
воградської областей. На якість води на цих ділянках 
мають вплив скиди забруднюючих речовин зі стічними 
водами МКП «Хмельницькводоканал», КП «Вінни-
цяводоканал» та  Кропивницький водоканал. Так, у 
березні на Хмельниччині у створі на р. П. Буг у с. Копис-
тин, нижче м. Хмельницький, амоній сольовий зафік-
сований у концентрації 18,53 мг-дм3 за ГДК 2,6 мг/дм3, 
що  становить максимальне перевищення в 7,12 рази. 
В усьому басейні мають місце органічні забруднення 
за ХСК (хімічне споживання кисню) та БСК (біохі-
мічне споживання кисню). На Вінниччині у створі на р. 
П. Буг нижче скиду «Вінницяводоканал» (Сабарівське 
водосховище) в березні зафіксовано БСКп 9,3 мгО2/дм3  
за ГДК 3,0 мгО2/дм3, що  становить максимальне пере-
вищення в 3,1 рази; та ХСК 46,5 мгО2/дм3 за ГДК 
15,0 мгО2/дм3, що також становить максимальне пере-
вищення в 3,1 рази. У Кіровоградській області порів-
няно з минулим роком відповідного періоду кількість 
перевищень  збільшилася на 2,3% [6].

На Миколаївщині якість води залишилася на рівні 
минулого року відповідного періоду з відсотком пере-
вищень 9%, з яких 3% припадає на техногенні забруд-
нення (ХСК і БСКп), 6% – це перевищення за сухим 
залишком, сульфатами, хлоридами, кальцієм, магнієм, 
що є природнім у притоках р. П. Буг та лимані. В межах 
цілого басейну кисневий режим задовільний, вміст 
біогенних елементів групи азоту (нітрати і нітрити) та 
концентрації солей важких металів знаходяться значно 
нижче ГДК. Хром та кадмій не виявлені.

За результатами спостережень можливо зробити 
висновок, що якість поверхневих вод басейну Півден-
ного Бугу за більшістю гідрохімічних показників відпо-
відає нормам СанПіН № 4630-88 для водойм водогос-
подарсько-питного водокористування. За станом якості 
поверхнева вода в межах басейну річки П. Буг належить 
до другого класу третьої категорії та є доброю [7].

Для радіологічних досліджень по басейну р. П. Буг 
відібрано 40 проб та проведено 80 вимірювань за 
визначенням цезію-137 та стронцію-90. Радіаційний 
стан поверхневих водойм басейну Південного Бугу в 
І кварталі 2017 р. є задовільним. Порівняно з минулими 
роками він залишається майже незмінним та відпові-
дає Державним гігієнічним нормативам «Допустимі 
рівні вмісту радіонуклідів у питній воді» 2006 р. [7].

Станом на 1.04.17 об’єкти зрошувальних систем 
підготовлені до роботи в 2017 р. стовідсотково [4]. 
У межах  області підготовлено 42,2 тис. га зрошу-
вальних площ. Починаючи з жовтня минулого року і 
дотепер на міжгосподарських зрошувальних системах 
виконано очищення каналів від замулення в об’ємі 
17,9 тис. м3 (123% від завдання). Підготовлено до 
роботи 36 насосних станцій, відремонтовано та під-
готовлено 71,2 км сталевих трубопроводів, 112 насо-
сно-силових агрегатів та 160 гідроспоруд (100% від 
завдання). Підготовлено 33 гідропости (100%) [6].

Загалом із початку року виконано ремонтних робіт 
на загальну суму 511 тис. грн. (102% від плану), на 
рівні показника минулого року. Найбільшій обсяг 
ремонтних робіт за І квартал виконано Снігурівським 
УВГ – 165,0 тис. грн. [6].
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В області продовжується укладання  договорів на 
послуги з подачі води, орієнтовано на площу 27 тис. га. 
Поливний сезон цього року традиційно розпочався в зоні 
р. Південний Буг, а саме на Вознесенщині. 27 березня 
проведено перший полив розсади на площі 2 га. Нині 
полито зрошуваних земель на площі 450 га.

Управліннями водного господарства напрацьовано 
перспективи щодо відновлення зрошувальних систем у 
2017 р. на загальній площі 3 700 га у чотирьох районах 
Миколаївської області. За рахунок сільгоспвиробників 
планується придбати 36  дощувальних   машин. 

У І кварталі підвідомчим організаціям Південно-
Бузького БУВР встановлено ліміти споживання паливно-
енергетичних ресурсів, електроенергії на власні потреби, 
доведені питомі норми на перекачування води насосними 
станціями та завдання з енергозбереження [7].

У 2017 р. заплановано встановити два трансфор-
матора для власних потреб, п’ять реле захисту елек-
тродвигунів, зекономити 10,6 млн. грн. за рахунок 
використання багатотарифного обліку. За рахунок 
виконання інших заходів з енергозбереження заплано-
вано зекономити 614 тис. кВт./год. на суму 1 227,4 тис. 
грн., а також 18 тис. м3 газу на суму 170 тис. грн. [7].

У табл. 1 відображено основні показники використання 
та охорони природних ресурсів в Україні в 2000–2015 рр.

Можемо спостерігати негативну тенденцію до 
зростання обсягів забраної води з природних водних 
об’єктів в Україні, скорочення споживання води, ско-
рочення відведення зворотних вод, позитивну тенден-
цію до скорочення рівня забруднених вод та негативну 
динаміку скорочення потужності очисних споруд. 

На рис. 1 відображено динаміку капітальних інвести-
цій на очищення зворотних вод в Україні в 2006–2016 рр. 

Динаміка інвестицій є різновекторною та не завжди 
характеризує повне оновлення засобів для очищення вод. 

У табл. 2 наведено водогосподарську ситуацію на 
основних водосховищах у басейні річки Південний Буг 
станом на 14 червня 2017 р.

У табл. 3 відображено зміну рівнів води на гідроло-
гічних постах у басейні річки Південний Буг. 

Для попередження підтоплення сільських населе-
них пунктів цілодобово  працюють п’ять дренажних 
насосних станцій (дві ДНС в автоматичному режимі), 
системи Держводагентства, які відкачали за тиждень 
31,721 тис. м3 води і підтримують рівень ґрунтових 
вод нижче критичних. Із початку 2017 р. відкачано 
325,337 тис. м3 води [6].

Південно-Бузьке басейнове управління водних 
ресурсів є бюджетною неприбутковою організацією і 
належить до сфери управління центрального органу 
виконавчої влади в галузі водного  господарства  і  мелі-
орації  земель, управління,  використання  та   відтво-
рення   поверхневих   водних ресурсів – Державного 
агентства водних ресурсів України. 

Невирішеними залишаються безліч проблем, які 
впливають на стан водних ресурсів загалом в Україні та 
в басейні річки Південний Буг зокрема. Потрібно про-
водити організацію робіт з експлуатації, капітального та 
поточного ремонту меліоративних систем, забезпечити 
раціональне використання бюджетних коштів на екс-
плуатацію та капітальні вкладення, здійснити держав-
ний моніторинг меліорованих земель, здійснити моніто-
ринг технічного стану меліоративних систем тощо. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, проведений аналіз методів та моделей еколого-
економічної оцінки водних ресурсів дає змогу виді-
лити основні з них: витратний, результативний, від-
творювальний, підхід з економічної оцінки природних 
ресурсів на основі відшкодування збитку, кадастровий 
підхід. Кожен із цих підходів використовує певні еконо-
мічні оцінки ефективності використання водних ресур-
сів. Разом із тим виділяють також екологічні методи 
оцінки водних ресурсів, які дають змогу виокремити 
такі методи, як фізико-хімічні та біологічні. Проведено 
гідрохімічні дослідження, згідно з  результатами яких 
найбільш забрудненою дільницею басейну р. П. Буг є 

Таблиця 1. Основні показники використання  
та охорони природних ресурсів в Україні в 2000–2015 рр., млн. м3

 
Забрано води 
з природних 

водних 
об’єктів

Спожито 
свіжої води

Загальне 
відведення 
зворотних 

вод

У тому числі
Потужність 

очисних 
споруд

забруднених  
(недостатньо очищених) нормативно 

очищенихусього з них без 
очищення

2000 18282 12991 10964 3313 758 2100 7992
2001 17577 12168 10569 3008 746 2188 7790
2002 16299 11589 10005 2920 782 2111 7546
2003 15039 11034 9459 2948 804 1946 7733
2004 14694 9973 9065 3326 758 1492 7740
2005 15083 10188 8900 3444 896 1315 7688
2006 15327 10245 8824 3891 1427 1304 8104
2007 16352 10995 8917 3854 1506 1245 7768
2008 15729 10265 8655 2728 616 1357 7518
2009 14478 9513 7692 1766 270 1711 7581
2010 14846 9817 8141 1744 312 1760 7425
2011 14651 10086 8044 1612 309 1763 7687
2012 14651 10507 8081 1521 292 1800 7577
2013 13625 10092 7722 1717 265 1477 7592
2014 11505 8710 6587 923 175 1416 7190
2015 9699 7125 5581 875 184 1389 5801

Джерело: складено за [5]
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створи на території Хмельницької, Вінницької та Кіро-
воградської областей. У межах цілого басейну кис-
невий режим задовільний, уміст біогенних елементів 
групи азоту (нітрати і нітрити) та концентрації солей 
важких металів знаходяться значно нижче ГДК. Хром 
та кадмій не виявлені. Якість поверхневих вод басейну 

Південного Бугу за більшістю гідрохімічних показни-
ків відповідає нормам СанПіН № 4630-88 для водойм 
водогосподарсько-питного водокористування. Власе 
економічна оцінка стану водних ресурсів передбачає 
вкладення коштів закупівлю меліоративного облад-
нання або ж виділення коштів на його модернізацію. 

Рис. 1. Динаміка капітальних інвестицій на очищення зворотних вод в Україні  
в 2006–2016 рр.

Джерело: складено за [5]

Таблиця 2. Водогосподарська ситуація на основних водосховищах  
у басейні річки Південний Буг станом на 14 червня 2017 р.

Водосховище 
Проектні  дані Фактичні дані

Рівень, мБС Повний 
об’єм, млн. м3

Рівень, мБС 
станом на 
14.06.2017 

Об’єм,  
млн.м3

Відхилення 
+/- млн.м3 Приплив, м3/c Скид, 

м3/c

Південний Буг
Щедрівське 265,5 25,2 265,55 25,90 +0,70
Новокостянтинівське 261,0 2,65 261,0 2,65 0
Сандракське 243,8 1,3 243,80 1,3 0
Сабарівське 233,5 8,6 233,58 8,89 +0,29
Сутиське 228,1 8,6 227,97 8,062 -0,538
Ладижинське 177,0 150 176,97 149,43 -0,57 6,1 6,1
Глибочокське 151,7 10,8 151,71 10,83 +0,03
Гайворонське 131,75 11,3 131,74 11,24 -0,06
Первомайське 64,26 3,4 64,25 3,376 -0,024
Олександрівське 16,0 72,13 15,55 66,225 -5,905 18,0 17,0
Соб
Дмитренківське 170,0 11,1 170,05 11,30 +0,20
Синюха
Новоархангельське 107,0 13,1 106,84 12,434 -0,666
Тернівське 98,3 12,9 98,30 12,90 0
Червонохутірське 81,0 9,6 80,87 9,171 -0,429
Інгул
Софіївське 39,5 36,0 39,34 35,13 -0,87 4,00

Джерело: складено за [7]
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Таблиця 3. Зміна рівнів води на гідрологічних постах у басейні річки Південний Буг
Річка, водпост Область Відмітка виходу 

на заплаву, см
Рівень станом на 

14.06.17, см
Рівень станом на 

07.06.17, см
Відхилення рівнів 

за тиждень, см
Південний Буг      
Пирогівці Хмельницька 360 233 244 -11
Тростянчик Вінницька 900 317 325 -8
Підгір’я Миколаївська 590 205 201 +4
Первомайськ Миколаївська 760 318 318 0
Олександрівка Миколаївська 950 407 394 +13
Синюха      
Синюхин Брід Кіровоградська 520 72 74 -2

Джерело: складено за [7]
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МЕТОДИКО-ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ПІДЗЕМНОГО ЗБЕРІГАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

У статті підкреслено особливості визначення зони беззбитковості для підземного сховища газу (ПСГ), які 
полягають у наявності буферного газу, що займає близько 40–60% загального простору ПСГ. Запропоновано 
покрокову методику побудови зони беззбитковості для підприємств підземного зберігання природного газу (ПЗГ), 
подано стратегії управління зоною беззбитковості та можливі проблемні питання, які необхідно брати до уваги 
під час вибору того чи іншого рішення. Підкреслено, що загальновідомі сценарії не можна повною мірою засто-
сувати для підприємств ПЗГ через специфіку його виробничої діяльності та особливості функціонування самих 
сховищ та відзначено унікальність сприятливих умов нашої країни для резервування запасів природного газу 
міжконтинентального значення. Вказано, що подальші дослідження слід проводити з моделювання і визначення 
мінімальних та максимальних крайових умов процесу закачування/відбору природного газу в ПСГ. Наведено умови, 
що забезпечать оптимальність критеріального показника функціонування ПСГ за ознакою беззбитковості.

Ключові слова: підземне зберігання природного газу, беззбитковість, витрати, прибутки, збитки.

МЕТОДИКО-ПРИКЛАДНЫЕ ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПОДЗЕМНОМУ ХРАНЕНИЮ ПРИРОДНОГО ГАЗА

Ярошенко О.Л.

В статье подчеркнуты особенности определения зоны безубыточности для подземного хранилища газа 
(ПХГ), которые заключаются в наличии буферного газа (занимает около 40–60% общего пространства ПХГ). 
Предложена пошаговая методика построения зоны безубыточности для предприятий подземного хранения 
природного газа, представлены стратегии управления зоной безубыточности и возможные проблемные вопросы, 
которые необходимо учитывать при выборе того или иного решения. Подчеркнуто, что общеизвестные сцена-
рии нельзя в полной мере применить для предприятий ПХГ в силу специфики его производственной деятель-
ности и особенностей функционирования самих хранилищ. Отмечена уникальность благоприятных условий 
нашей страны для резервирования запасов природного газа межконтинентального значения и указано, что 
дальнейшие исследования следует проводить по моделированию и определению минимальных и максимальных 
краевых условий процесса закачки/отбора природного газа в ПХГ. Приведены условия, которые обеспечат опти-
мальность критериального показателя функционирования ПХГ по признаку безубыточности.

Ключевые слова: подземное хранение природного газа, безубыточность, расходы, прибыль, убытки.

METHODOLOGICAL-APPLIED BASES DETERMINATION  
OF THE BREAKEVEN ACTIVITIES ENTERPRISES OF GAS STORAGES

Yaroshenko O.

In this article dedicated features of the breakeven zone for underground gas storage, which consists in the presence 
of buffer gas, which occupies about 40-60% of the total space of the underground gas storage. Proposed a step-by-step 
approach to constructing a break-even zone for underground storage of natural gas (UGS), provides strategies for manag-
ing the zone of break-even and possible issues that need to be taken into account when choosing one or the other solution. 
Emphasized that the well-known scenarios can not be fully applied to underground gas storage enterprises through the 
specifics of its production activity and the particular functioning of the repositories themselves. The author noted the unique-
ness of the favorable conditions of our country for reserving natural gas reserves of intercontinental significance, and stated 
that further research should be carried out on the simulation and definition of the minimum and maximum boundary condi-
tions of the process of injection / selection of natural gas in the storage. In this case, conditions are provided that will ensure 
the optimality of the criterion of the functioning of the UGS on the basis of break-even.

Keywords: underground storage of natural gas, break-even, costs, profits, losses.

Постановка проблеми. Привабливість україн-
ських підприємств для іноземних інвестицій є дуже 
актуальною, оскільки дотепер більшість вітчизняних 
підприємств інвестували самі себе, але за умови глоба-
лізації й розвитку відкритої економіки світовий капітал 
губить національні ознаки й цілком може мати україн-
ське походження. Саме зараз можна зацікавити будь-

який капітал у розвитку саме в Україні, позмагатися з 
іншими державами за можливість збільшення інвести-
цій в економіку держави з боку іноземних інвесторів. 
Для збільшення потоку зарубіжних інвестицій в еконо-
міку України необхідно показати інвесторам не лише 
стан підприємства, а і його аналіз, що докорінно роз-
глядає всі параметри діяльності підприємства і навіть 



–127–

Інтелект ХХІ № 4 ‘2017 ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

знаходить шляхи щодо зменшення підприємством 
ризиків. Головна умова мінімізації фінансово-еконо-
мічних ризиків – це максимально швидке досягнення 
рівня беззбитковості. Отримання підприємством пев-
них прибутків – це питання другорядне. Головне в 
умовах нестабільності та динамічності зовнішнього 
середовища – отримання такого результату, який би 
дав змогу підприємству підтримувати заданий режим 
функціонування та розвитку. Максимально швидке 
досягнення беззбитковості забезпечує підприємству 
мінімально необхідні умови функціонування, таким 
чином, воно як мінімум не погіршує свій фінансово-
економічний стан. Окрім того, швидке вирішення 
завдання з досягнення беззбитковості в подальшому 
дає керівництву широке поле для маневру відносно 
подальшої стратегії та тактики підприємства [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Питання 
розрахунку точки беззбитковості знайшли своє відо-
браження в працях В.Г. Андрійчука, І.М. Білоусової, 
В.П. Галушко, С.Ф. Голова, О.В. Кочеткова, В.Б. Мос-
саковського, Т.С. Наконечного, Л.В. Нападовської, 
І.В. Перевозової, І.Д. Фаріона, М.Г. Чумаченка та ін. 
До актуальних питань сьогодення, пов’язаних із функ-
ціонуванням підприємств із підземного зберігання 
природного газу, зверталися багато науковців, зокрема 
Л. Уніговський, Б. Савків, Р. Гімер, П. Гімер, Л. Гораль, 
М. Середюк, В. Грудз, Д. Тимків, В. Костів, О. Сусак, 
В. Заєць та ін. При цьому більшість дослідників звер-
тає увагу на геологічні характеристики пластів-колек-
торів, на технічні та технологічні особливості процесу 
зберігання природного газу в підземних сховищах, де 
економічне обґрунтування запропонованих рішень зво-
диться до визначення собівартості зберігання шляхом 
використання витратного методу.

Постановка завдання. Основною метою статті є 
доведення необхідності розроблення методико-при-
кладних засад визначення  рівня беззбитковості діяль-
ності підприємств із підземного зберігання природного 
газу як найбільш потенційно привабливих для інозем-
них інвесторів об’єктів газотранспортної системи.

Виклад основного матеріалу дослідження. Акту-
альність проблем газотранспортної галузі зокрема і 
паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) країни зага-
лом не знижується протягом декількох останніх років. 
Основними визначальними факторами можна назвати: 
газове протистояння з Росією та відсутність диверси-
фікації імпорту газу, нестача інвестицій для власного 
видобутку та модернізації об’єктів газової інфраструк-
тури, нерозвиненість та непрозорість внутрішнього 
ринку природного газу та ін. Активним індикатором 
загострення цієї проблеми є світова фінансова та вну-
трішньополітична криза [2, с. 122].

На практиці зона беззбитковості означає, що за 
одних і тих самих обсягів виробництва та реалізації 
продукції підприємство в різні періоди може отримати 
як збитки, так і прибутки, все залежить від того, як у 
даному конкретному проміжку часу, стані внутріш-
нього економічного механізму та зовнішніх умовах 
господарювання сформується витратна частина. Осо-
бливості визначення точки (зони) беззбитковості для 
ПСГ полягає в наявності буферного газу, обсяг якого 
створює початкові (крайові) умови для експлуатації 
ПСГ, але існують постійні витрати на підтримування 
пластового тиску для буферного об’єму природного 

газу. Буферний об’єм газу – технологічно й економічно 
обґрунтований обсяг природного газу, який не підлягає 
відбору та постійно зберігається (знаходиться) у газо-
сховищі, технологічно виконує функції носія енергії, 
що підтримує енергію пласта для відбору активного 
газу, забезпечує необхідні проектні параметри роботи 
основного технологічного обладнання газосховища, 
добової продуктивності газосховища, розділяє газову 
частину пласта-колектора від його водонасиченої час-
тини та запобігає обводненню окремих свердловин 
і штучного газового покладу загалом. Здебільшого 
буферний об’єм займає близько 40–60% загального 
простору ПСГ [3]. Таким чином, маємо зниження 
«нульової» точки відліку і збільшення кута нахилу 
загальних витрат, що призводить до зменшення зони 
фінансової безпеки. Саме зона безпеки визначає мож-
ливі границі маневру підприємства як у ціновій полі-
тиці, так і в зниженні натурального обсягу виробни-
цтва та реалізації продукції.

Найбільш широко використовуваний СVP-аналіз 
орієнтується на «поведінку» витрат під впливом змін 
обсягу виробництва (реалізації) продукції, які підля-
гають певним коливанням. Це ускладнює розрахунки, 
а в певних умовах робить їх неможливими. Для згла-
джування коливань на практиці графіки витрат, обсягу 
виробництва та прибутку значно спрощують, надаючи 
їм лінійної форми. Водночас таке спрощення передба-
чає застосування низки припущень, урахування яких є 
обов’язковим під час трактування результатів аналізу. 
Основні допущення стосуються переважно чіткості 
розподілу витрат на постійні та змінні, оскільки жодні 
з них не є повністю постійними або змінними, тому 
пропонується розглядати їх у межах окремого корот-
кострокового («релевантного») періоду. За своєю сут-
ністю СVP-аналіз (від англ. Cost – Volume – Profit) є 
досить простим, базується на легко обчислюваних 
показниках і дає змогу оперативно оцінити вплив вели-
чини та структури витрат, обсягу продажу продукції на 
прибуток, проаналізувати його залежність від рівня цін 
і структури виробництва, обґрунтувати маркетингову 
стратегію  [4, с. 22]. В його основі лежить розрахунок 
точки беззбитковості, в якій витрати і прибутки є одна-
ковими. Застосовуючи різні математичні вирази при-
бутків і витрат, отримуємо можливість обчислити їх 
складники за допомогою рівнянь.

І.С. Грабовський та С.І. Чимшит запропонували 
принципово новий підхід до визначення зони без-
збитковості, що забезпечує більш високу достовір-
ність результатів дослідження порівняно з традицій-
ним способом CVP-аналізу. Але слід зауважити, що 
ними залишилися невирішеними питання розроблення 
фінансово-економічного механізму управління зоною 
беззбитковості підприємства [5, с. 156].

Працюючи в умовах самофінансування (повного 
або часткового), підприємства підземного зберігання 
природного газу вимушені порівнювати свої витрати з 
очікуваними доходами, прогнозувати прибуток (чистий 
дохід) з урахуванням еластичності попиту, визначати 
пріоритетні орієнтири напряму діяльності. Будь-яка 
зміна виторгу від реалізації завжди породжує більш 
сильну зміну прибутку.

У сучасних умовах діяльності більшість вітчизня-
них підприємств не проводить розрахунок та аналіз 
точки беззбитковості, вважаючи за непотрібне додат-
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ково витрачати кошти і час. Але саме цей аналіз дає 
можливість визначити:

– до яких меж можна знизити обсяги випуску;
– яка найнижча межа у ціни;
– який обсяг продукції і ціни потрібно встановити, 

щоб отримати цільовий прибуток [6].
Можемо стверджувати, що для підприємств ПЗГ 

не існує єдиної точки беззбитковості, але існує ціла 
зона беззбитковості. Ці припущення та обмеження 
нині певною мірою так чи інакше в наукових роботах 
уже  визначено. 

Отже, методика побудови зони беззбитковості для 
підприємств підземного зберігання природного газу 
передбачатиме такі кроки:

– формування статистичної вибірки параметрів 
побудови зони беззбитковості (постійні витрати, змінні 
витрати, дохід від реалізації);

– визначення середнього значення кожного зі 
складників;

– розрахунок відхилень фактичних значень пара-
метрів від середнього значення;

– визначення середнього значення відхилень;
– формування максимального та мінімального зна-

чень кожного з параметрів формули визначення точки 
беззбитковості;

– побудова мінімальної та максимальної точок 
беззбитковості. Простір між такими точками визнача-
тиметься як зона беззбитковості.

На рис. 1 подано стратегії управління зоною без-
збитковості та можливі проблемні питання, які необ-
хідно брати до уваги під час вибору того чи іншого 
рішення.

Базові стратегії управління підприємством, що базу-
ються на концепції зони беззбитковості, мають кілька 
сценаріїв, зокрема збільшення обсягів виробництва; 
збільшення збуту продукції; збільшення ціни; змен-
шення прямих змінних витрат; зменшення непрямих 

витрат. Проте дані сценарії не можна повною мірою 
застосувати для підприємств із підземного зберігання 
газу через специфіку його виробничої діяльності та 
особливості функціонування самих сховищ.

Етапи постачання ресурсів та використання їх у 
виробничих процесах супроводжуються виникненням 
витрат, розмір яких зумовлюється масштабами вироб-
ництва, технологіями, договірними відносинами між 
замовником та підрядниками тощо. Характерною осо-
бливістю даних етапів є зростання обсягів витрат до 
моменту накопичення такого обсягу продукції, який 
відповідатиме договірним обов’язкам, укладеними зі 
споживачами виробленої продукції. Досягнута точка 
є точкою біфуркації, яка визначається таким обсягом 
виробленої продукції, за якого відбувається докорінна 
зміна напряму формування фінансового результату 
діяльності підприємства. У цій точці подальший роз-
виток підприємства можливий за трьома сценаріями: 
оптимістичним, задовільним, песимістичним.

Можливість розвитку за оптимістичним сценарієм 
зумовлена низкою факторів, узагальнююча оцінка 
яких представлена наявною цінністю виробленої про-
дукції для споживача, що проявляється у відповід-
ності очікувань до споживчих властивостей продукції, 
достатньому рівні якості за прийнятною для споживача 
ціною. Під час реалізації даного сценарію на етапі стає 
можливим досягнення точки беззбитковості, в який 
фіксується мінімально достатній рівень ефективності, 
що визначається рівністю витрат і доходів від продажу 
виробленої продукції з подальшим зростанням фінан-
сових результатів у зоні прибутковості.

Як відомо, аналіз беззбитковості ґрунтується на 
розподілі витрат на постійні та змінні, які в сумі визна-
чають собівартість продукції. До постійних витрат 
відносять ті, які не змінюються зі збільшенням або 
зменшенням обсягів виробництва продукції. Змінні ж 
витрати коливаються пропорційно до таких змін. Зде-

Рис. 1. Стратегії управління зоною беззбитковості підприємства
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більшого базою розподілу спільних постійних витрат 
вибирають обсяг реалізації продукції, мотивуючи цей 
вибір тим, що продукція, яка користується більшим 
попитом, повинна покривати більшу частину витрат. 
Більш-менш вірогідне обґрунтування можна піді-
брати також для іншої бази, проте будь-який розподіл 
завжди спотворює реальну картину співвідношення 
витрат. 

В умовах ринку завжди існує різниця між обсягами 
виробленої і реалізованої продукції, що впливає на 
собівартість продукції. Оскільки підземне зберігання 
природного газу належить до масового типу вироб-
ництва з нетривалим виробничим циклом (півроку 
закачування природного газу – півроку його відбір), 
одиничною номенклатурою продукції (послуг), єди-
ною одиницею вимірювання (м3) та калькуляції (грн.), 
повною відсутністю незавершеного виробництва, 
то для обліку витрат використовується попроцесний 
метод калькуляції, тому послуги з постачання газу є 
одночасно і об’єктом обліку витрат, і об’єктом кальку-
ляції (рис. 2).

Проте, незважаючи на ознаки масового виробни-
цтва, підземне зберігання природного газу має свої 
особливості, від яких залежить не лише технологія 
виробництва, а й можливості контролю над витратами. 

Формування цінової політики для надання послуг 
із зберіганню природного газу в ПСГ слід проводити з 

урахуванням особливостей зони беззбитковості, а саме 
з урахуванням унікальності об’єкта дослідження за 
пропонованим алгоритмом. 

Для прийняття ефективних управлінських рішень 
на основі розробленого автором алгоритму викорис-
тання методу аналізу беззбитковості необхідно про-
вести розрахунки значної кількості альтернативних 
цінових (тарифних) пропозицій.

Установлення ціни в такий спосіб заснований на 
розрахунку собівартості (витрат) на одиницю продукції 
з урахуванням обсягу продажів із забезпеченням одер-
жання наміченого (цільового прибутку). У цьому разі 
основне завдання під час формування ціни полягає, як 
правило, в одержанні цільового прибутку, тобто компа-
нія-товаровиробник прагне встановити ціну, що забез-
печить їй необхідний обсяг прибутку. Якщо витрати 
змінюються внаслідок зменшення або збільшення 
завантаження виробничих потужностей та обсягу про-
дажів, то треба здійснювати аналіз показників ступеня 
завантаження виробничих потужностей з урахуванням 
впливу кон’юнктури й інших факторів. Після цього 
слід визначати ціну продажу одиниці продукції, що 
в нових умовах її реалізації забезпечить одержання 
цільового прибутку [7].

Висновки з проведеного дослідження. Розгляда-
ючи питання зовнішнього використання мережі ПСГ 
України, слід відзначити передусім унікальність спри-
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ятливих умов нашої країни для резервування запасів 
природного газу міжконтинентального значення, слід 
проводити подальші дослідження з моделювання і 
визначення мінімальних та максимальних крайових 
умов процесу закачування/відбору природного газу в 
ПСГ.

Для оптимальність критеріального показника функ-
ціонування ПСГ за ознакою беззбитковості необхідно 
виконати такі умови:

– диверсифікувати джерела постачання природ-
ного газу для зберігання, використавши реверсні схеми 
магістральних трубопроводів; 

– забезпечити виконання підприємствами ПЗГ 
основної їх функції – резервування енергоносіїв для 
компенсації їх сезонної та добової нерівномірності 
споживання;

– здійснити реконструкцію та модернізацію осно-
вного обладнання (ДКС, свердловин, трубопроводів 
тощо); 

– максимально використовувати активний об’єм 
підземного сховища;

– звести до мінімуму затрати на зберігання 
1000 м3 природного газу в ПСГ та підвищити рента-
бельність діяльності підприємств ПЗГ.
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The second edition of the textbook 
“Investment: Theory and Practice” was published 
at the Department of International Economics 
(author – Doctor of Economics, Professor, 
Head of the Department of International 
Economics Svetlana Gutkevych). The textbook 
was prepared on the basis of the first edition 
in English published in Szczecin (Poland) in 
2012. The textbook presents the theoretical 
and practical framework of investment and 
investment attractiveness. The issues related to 
the factors determining the investment priority 
of investment objects in Ukraine, some positive 
international experience are researched.

The textbook will be useful for the students, 
postgraduate students, teachers, entrepreneurs 
and specialists dealing with investment 
issues. The second edition aims to provide the 
maximum level of mastering the material due to 
the updated structure, and especially useful for 
use in the educational process for students of 
English-language projects.

Вийшло в світ друге видання підручника 
“Investment: Theory and Practice” (автор – 
доктор економічних наук, професор, завід-
увач кафедри міжнародної економіки Світ-
лана Гуткевич). Підручник підготовлений 
на основі матеріалів першого видання 
англійською мовою, яке вийшло в м. Щецин 
(Польща) в 2012 році. В підручнику представ-
лені теоретичні та практичні основи інвесту-
вання і інвестиційної привабливості, яка фор-
мує інвестиційний імідж країни. Розглянуто 
питання, пов’язані з факторами, які визна-
чають інвестиційну пріоритетність об’єктів 
інвестування в Україні, позитивний міжна-
родний досвід.

Підручник надасть реальну допомогу 
студентам, аспірантам, викладачам, підпри-
ємцям та спеціалістам, які займаються про-
блемами інвестування. Друге видання має на 
меті забезпечити максимальний рівень засво-
єння матеріалу завдяки оновленій структурі, а 
особливо корисним буде для використання в 
навчальному процесі для студентів англомов-
них проектів.

INVESTMENT: THEORY AND PRACTICE 
(2d edition)

ІНВЕСТУВАННЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
(2-ге видання)
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